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A3 Sporting, FC Porto, Benfica e ABC continuam invictos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=571479

 
O Sporting, líder do campeonato, venceu esta quarta-feira o Avanca, por 34-21, em encontro a contar
para a terceira jornada do campeonato de andebol. Quanto heptacampeão FC Porto, conquistou a
terceira vitória na prova após derrotar o Madeira SAD (29-23). Benfica e ABC também continuam
invictos depois de levarem de vencida Belenenses (24-21) e Passos Manuel (27-31), respetivamente.
Resultados da 3.ª jornada: AC Fafe - ISMAI, 28-26 FC Porto - Madeira SAD, 29-23 AA Avanca -
Sporting, 21-34 Belenenses - Benfica, 21-24 Passos Manuel - ABC, 27-31 Águas Santas - SC Horta 30
de setembro às 21 horas Classificação: 1. Sporting 3 jogos/9 pontos 2. FC Porto 3/9 3. Benfica 3/9 4.
ABC 3/9 5. Madeira SAD 3/7 6. Passos Manuel 3/5 7. AC Fafe 3/5 8. ISMAI 3/3 9. Belenenses 3/3 10.
Águas Santas 2/2 11. AA Avanca 2/2 12. SC Horta 1/1
 
 16-09-2015
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho garantiu, on-
tem, a terceira vitória no Cam-
peonato de Andebol 1 ao bater o
Passos Manuel (27-31) e cola-se
aos clubes de topo na classifica-
ção. O objectivo principal da
formação orientada por Carlos
Resende foi cumprido, mas só
na etapa complementar veio ao
de cima a qualidade dos braca-
renses, depois de uma primeira
parte onde a equipa do Passos
Manuel chegou a estar por cima,
sempre na frente ao marcador.
No final da primeira parte, a for-
mação local estava em vantagem
(13-12), causando alguma sur-

presa, com Diogo Godinho em
destaque. Na segunda parte, cu-
riosamente, Diogo Godinho teve
ordem de exclusão e o ABC/
UMinho aproveitou a situação
para se distanciar no marcador. 

Tomás Albuquerque esteve em
destaque na equipa bracarense, a
par de Nuno Pereira. Pautaram-
-se como os melhores marcado-
res para a equipa do ABC/UMi-
nho, cada um com seis golos. O
melhor marcador da partida, po-
rém, foi o atleta Ricardo Barrão
— do Passos Manuel — com se-
te golos neste desafio. O ABC
soma e segue, com três vitórias
em três jogos realizados no cam-
peonato da I divisão nacional em
andebol.

ABC/UMinho carimbou
terceira vitória
EQUIPA BRACARENSE garantiu, ontem, a terceira vitória no campeonato ao levar a melhor no duelo
com o Passos Manuel, apesar de algumas dificuldades na etapa inicial, mas acabou por se impor.

PASSOS MANUEL 27
Alexandre Moura, João Costa, Miguel
Moura, Júlio Santos, Pedro Sequeira (5),
Hugo Fernandes (1), Gilson Correia, Diogo
Godinho (6), Miguel Moreira, João Casal,
David Piedade (3), Gonçalo Valério (3),
Ricardo Queirós, Ricardo Barrão (7), João
Ferreira (2) e Rui Viana.
Treinador: João Henriques.

ABC/UMINHO 31
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro;
Fábio Vidrago (3), Hugo Rocha (3), Diogo
Branquinho (3), Miguel Pereira (3), João
Gonçalves (1), Carlos Martins (1), Nuno
Pereira (6), Nuno Rebelo (3), Nekrushets
(1), André Gomes (1), Tomás Albuquer-
que (6) e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.
Árbitros Daniel Martins e Roberto Martins

Destaque da terceira
jornada vai para
a primeira vitória
do AC Fafe no
campeonato.

+ mais

DR

Tomás Albuquerque

ANDEBOL        JORNADA 3

1. Sporting 3 3 0 0 103 65 9
2. FC Porto 3 3 0 0 92 69 9
3. ABC/UMinho3 3 0 0 91 75 9
4. Benfica 3 3 0 0 86 70 9
5. MadeiraSAD3 2 0 1 78 79 7
6. Passos M. 3 1 0 2 81 85 5
7. Fafe 3 1 0 2 78 90 5
8. ISMAI 3 0 0 3 64 88 3
9. Belenenses 3 0 0 3 64 90 3

10. Ag. Santas 2 0 0 2 48 55 2
11. Avanca 2 0 0 2 45 61 2
12. SC Horta 1 0 0 1 24 27 1

Fafe, 28; ISMAI, 26 
FC Porto, 29; Madeira SAD, 23
Avanca, 21; Sporting, 34
Belenenses, 21; Benfica, 24
Passos Manuel, 27; ABC/UMinho, 31

ISMAI - Madeira SAD
Fafe - Belenenses
Benfica - Avanca
ABC/UMinho - Ag. Santas
SC Horta - FC Porto
Sporting - Passos Manuel

J V E D M S P

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA
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SIR 1.º de Maio organiza torneio de andebol
A SIR 1.º de Maio vai realizar um torneio nos dias 19, 20, 26 e 27 de Setembro, nos esca-
lões de seniores (dia 19), juniores (dia 20), juvenis (dia 26) e iniciados (dia 30), em mas-
culinos e femininos. Trata-se de um torneio de início de época realizado em dois trian-
gulares por dia. Os jogos disputam-se no pavilhão da Marinha Grande.
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A ADA Colégio João de Barros
(CJB) estreou-se a vencer no
Campeonato Multicare 1.ª Di-
visão feminina 2015/2016 na
recepção à Juve Lis em mais
uma edição do dérbi leiriense,
presenciado por muito público
nas Meirinhas. 

No final, a vitória foi para a
nossa equipa da casa por 30-
20 (14-8 ao intervalo) numa
partida em que sete das 13 jo-
gadoras do Colégio estrearam-
-se oficialmente com a cami-
sola do clube: Neuza Valente e
Adriana Lage (ex-Alcanena),
Ana Temtem (ex-Madeira
SAD), Inês Pires (ex-Batalha),
Tânia Marques (ex-SIR 1.º
Maio), Manuela Martins e Rute

Mendes (ex-juvenis). Estas úl-
timas quatro fizeram inclusive
a sua estreia na 1.ª divisão de
seniores femininos.

Com uma entrada forte em
jogo ilustrado num parcial de
3-0 a seu favor, o CJB viu o ad-
versário equilibrar a contenda
com dois golos e, mais tarde, a
Juve Lis conseguiu mesmo co-
locar-se na frente do resultado
por 7-8. A partir daqui, o CJB
impôs um parcial de 7-0 até ao
fim da primeira parte, e na
etapa complementar limitou-
-se a fazer a gestão da vanta-
gem que acabou por ser de 10
golos de diferença.

Na próxima jornada, o CJB
desloca-se a Lisboa para de-
frontar o Passos Manuel, en-
quanto a Juve Lis vai ao pavi-
lhão da Assomada.|

Colégio João de Barros
abre campeonato com 
vitória no dérbi
Andebol
1.ª Div. Feminino

Página 6



A7

  Tiragem: 11063

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,16 x 16,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61005197 17-09-2015

Página 7



A8

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 17,06 x 15,53 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 61004511 17-09-2015

O
ABC/UMinho so-
mou, ontem, o 
terceiro triunfo 
consecutivo no cam-

peonato nacional de an-
debol da primeira divi-
são ao vencer por 31-27 
no pavilhão do Passos Ma-
nuel e segue na frente da 
tabela classificativa, com 
nove pontos, os mesmos 
que Benfica, FC Porto e 
Sporting, conjutos que 
igualmente contam 
por triunfos os 
três encon-
tros dis-
putados 
até ao 
m o -
men-
to.

N o 
jogo de 
ontem, 
Nuno Gri-
lo e Tomás Al-
buquerque, com seis 
golos cada um, foram os 

melhores marcadores no 
ABC, enquanto no Passos 
Manuel, evidenciou-se Ri-
cardo Barrão, com sete.

Pelo ABC marcaram 
ainda Fábio Antunes (3), 
Hugo Rocha (3), Miguel 
Pereira (3), João Gonçal-
ves (1), Carlos Martins (1), 
Nuno Rebelo (3), Oleksan-
der (1) e  André Gomes (1).

Nesta ronda, o Benfi-
ca venceu no pavilhão do 

Belenenses por 24-21, o 
Sporting goleou 

em Avanca 
por 34-21, o 

FC Porto 
bateu o 
Madeira 
SAD por 
29-23.

A jo-
gar no seu 

pavilhão, o 
AC Fafe con-

seguiu uma boa 
recuperação final e ba-

teu o ISMAI por 28-26.

Agora foi no pavilhão do Passos Manuel

ABC somou mais um triunfo

ABC divide 
liderança 

com Benfica, 
FC Porto e 
Sporting

Tomás Albuquerque marcou seis golos para o ABC

D
M
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ABC SEMPRE A SOMAR
O ABC somou, ontem, o 
terceiro triunfo consecutivo 
no campeonato nacional de 
andebol ao vencer o Passos 
Manuel.
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A13

FC Porto afastou Madeira da frente - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4782462

 
Sporting, FC Porto, Benfica e ABC repartem a liderança após a terceira jornada.
 
 O FC Porto só na segunda parte conseguiu ser superior ao Madeira SAD, mas acabou por impor a
primeira derrota a uma das cinco equipas que estavam na frente do Nacional de andebol.
 
 Ainda mais dificuldades sentiu o Benfica, que esteve a perder com o Belenenses e só a 10 minutos do
final, com três golos de Belone Moreira (9 no total) se conseguiu isolar.
 
 Resultados 3ª jornada
 
 Fafe-ISMAI 28-26
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A17

FC Porto, Benfica, Sporting e ABC fazem o pleno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e657f6c

 
16-09-2015 23:56
 
 O Sporting, por ter uma melhor diferença de golos, está na liderança.
 
 Andebol Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Benfica, FC Porto, Sporting e ABC venceram os respetivos encontros da 3ª jornada do Campeonato
Português de Andebol.
 
 Os azuis-e-brancos estrearam-se no Dragão Caixa com uma vitória por 29-23 frente ao Madeira SAD.
Destaque para o portista Hugo Santos, melhor marcador do encontro com oito golos.
 
 O Benfica foi até ao Pavilhão Acácio Rosa bater o Belenenses por 24-21. Ao intervalo os "encarnados"
já venciam por 12-10. Destaque para Belone Moreira, melhor jogador em campo, autor de nove dos
24 golos do Benfica.
 
 O Sporting, outro candidato ao título, também venceu e continua colado na liderança junto dos rivais
"águias" e "dragões". A turma de Alvalade bateu fora o Avanca por 34-21, com 14-10 ao intervalo.
Pedro Portela, com nove golos, foi o melhor do Sporting, seguido de Marco Sousa que fez sete dos 21
golos dos donos da casa.
 
 O Sporting, por ter uma melhor diferença de golos, está na liderança com os mesmos pontos de ABC,
Benfica e FC Porto, as outras formações só com vitórias nos três jogos já realizados.
 
 

Página 17



A18

Delta Belenenses recebe SL Benfica esta quarta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3868cadb

 
A terceira jornada do Andebol 1 vê realizados, esta quarta feira, cinco jogos. A partida Águas Santas
Milaneza-Sp. Horta foi adiada para o dia 30 de Setembro. Com a partida entre o Águas Santas
Milaneza e o Sporting da Horta adiada para o próximo dia 30 de Setembro, o campeonato Fidelidade
Andebol 1 prossegue esta quarta-feira com a realização de cinco jogos da terceira jornada. Das
partidas agendadas, duas justificam especial atenção pelos intervenientes envolvidos. Referimo-nos
aos jogos a disputar em Belém e no Dragão Caixa. Comecando pelo Norte, a jornada arranca pelas
seis da tarde no Dragão Caiza, com a receção do FC Porto ao Madeira SAD. Fretne a frente duas das
cinco equipas que ainda se encontram invictas na competição, com o FC Porto, a poucos dias de se
estrear na edição 2015/2016 da Champions League, a apresentar-se como favorito. Os pupilos de
Paulo Fidalgo parecem estar em forma e prometem apresentar todos os seus argumentos para
valorizar o espetáculo. Se serão suficientes para incomodar a forte equipa de Ricardo Costa é coisa
que só se saberá por volta das 19.30 horas de amanhã, quarta-feira. Em Belém, um sempre
interessante confronto entre Delta Belenenses e SL Benfica. Olhando para o percurso, ambições e
meios de ambas as equipas o SL Benfica é claramente favorito mas jogar frente ao Belenenses, em
sua casa, nunca é tarefa fácil. A jogar em casa (por inversão da ordem dos jogos) o Sporting CP é
igualmente favorito na receção à Artística de Avanca. Nos outros dois jogos pode prever-se algum
equilíbrio. O desfalcado ABC/UMinho viaja até Lisboa para defrontar o Passos Manuel, onde perdeu na
temporada finda, e não vai ter tarefa fácil para ultrapassar os pupilos de João Comédias. Em Fafe, o
Andebol Clube local recebe o Maia ISMAI, numa partida que coloca frente a frente duas equipas que
ainda não conquistaram qualquer ponto positivo. Os fafenses são favoritos, mas a equipa de Rui Silva
estará disposta a contrariar esse favoritismo. - Jogos e árbitros para a terceira jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1, a realizar esta quarta-feira: 18h00 - Dragão Caixa - FC Porto-
Madeira SAD - Fernando Costa/Diogo Teixeira (Braga) -Porto Canal 20h00 - Pav. Acácio Rosa - Delta
Belenenses-SL Benfica - Tiago Monteiro/Antonio Trinca - ANDEBOL|tv 21h00 - Pav. Ginásio Sul - AA
Avanca-Sporting CP - Eurico Nicolau/Ivan Caçador (Leiria) - Sporting Tv e ANDEBOL|tv 21h00 - Pav.
Escola Marrocos - Passos Manuel-ABC/UMinho - Roberto Martins/Daniel Martins (Leiria) 21h30 - Pav.
Fafe - ACFafe-Maia ISMAI - Nuno Marques/João Correia (Aveiro) NOTA - O jogo Águas Santas
Milaneza-Sp. Horta foi adiado para o dia 30 de Setembro.
 
 Publicado em quarta, 16 de setembro de 2015
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A19

Ginásio Clube do Sul organiza Torneio de pré-época para seniores e juniores
masculinos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dcea7437

 
O Torneio de Pré-Época realiza-se nos dias 17, 18, 19 e 20 de Setembro de 2015. Este torneio é
destinado ao escalão de Seniores e Juniores Masculinos, com as seguintes equipas: Seniores-Ginásio
Clube do Sul, Vitória Setubal, C.Oriental, Samora Correia Juniores- Ginásio Clube do Sul e CF
Belenenses O torneio disputa-se no seguinte sistema: Dois grupos de 3 equipas, em sistema de todos
contra todos; disputa do apuramento 5º e 6ºlugares, 3º e 4º lugares e Final. Os jogos serão
efectuados no Pavilhão Ginásio Clube do Sul, na Cova da Piedade.
 
 Publicado em quarta, 16 de setembro de 2015
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David Tavares embaixador do andebol do Sporting Clube de Espinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8543b307

 
David Tavares, ex-internacional português, antigo capitão da selecção nacional e que jogou no
Benfica, FC Porto e ABC, será o embaixador do andebol do SC Espinho. David Tavares abandonou a
competição este ano, tendo somado 212 internacionalizações, 154 das quais com a camisola da
Selecção A. Inicialmente convidado para regressar à competição no clube da cidade onde reside,
declinou esta proposta mas aceitou ser embaixador do Sporting Clube de Espinho. Com este convite, o
SC Espinho pretende que David Tavares seja a imagem do clube e, enquanto figura internacional da
modalidade, que incentive a prática do Andebol no SC Espinho.
 
 Publicado em quarta, 16 de setembro de 2015
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Andebol

ABC/UMINHO
| Rui Serapicos | 

Com uma vitória no recinto do
Sporting da Horta, e uma derrota
em casa, diante do Madeira
SAD, nos dois jogos disputados,
o NAAL Passos Manuel é hoje
(21 horas) o adversário que o
ABC/UMinho defronta para a
terceira jornada do campeonato
nacional Andebol 1. 

Trata-se de um jogo num recin-
to onde “tradicionalmente nos
colocam muitas dificuldades”,
admitiu ontem Carlos Resende.

Os minhotos, que iniciaram es-
ta temporada a conquistar diante
do FC Porto a Supertaça, contam
por vitórias os dois jogos que já
jogaram para o campeonato, no
Restelo diante do Belenenses e
em casa com o Avanca, são com
maior ou menor grau considera-
dos favoritos. 

Mas esse favoritismo tende a
relativizar-se com a ocorrência

do afastamento pior  lesão de um
segundo elemento fundamental
à equipa. O central Pedro Sea-
bra, saiu do jogo do Restelo em
mau estado e junta-se no boletim
clínico ao pivot Ricardo Pes-

queira, que prossegue, integrado
com a equipa, a recuperação à
cirurgia a que submeteu os dois
joelhos.

“Preferimos um bom resultado,
mas normalmente as boas exibi-

ções andam muito juntas com os
bons resultados. Gostávamos
muito de fazer um bom resulta-
do”, comentou ontem o treina-
dor do ABC/UMinho, Carlos
Resende. Reconhecendo que na
primeira jornada, no Restelo, a

entrada da equipa “não foi bri-
lhante”, frisou que ainda nesse
jogo a segunda parte já foi
“agradável”. Com o Avanca em
casa, acrescentou, “infelizmente
não conseguimos uma exibição
tão agradável”.

“Trata-se de um adversário
tradicionalmente difícil”
HOJE ÀS 21 HORAS, em Lisboa, o ABC/UMinho defronta o NAAL Passos Manuel, em jogo a contar
para a terceira  jornada do campeonato nacional Andebol 1. “Gostavamos muito de fazer um bom
resultado”, asseverou o timoneiro Carlos Resende.

FLÁVIO FREITAS

Fábio Vidrago e Carlos Resende fizeram a antevisão da visita ao NAAL Passos Manuel

Operado
Pedro Seabra
volta em Janeiro
O central do ABC/UMinho Pedr-
Seabra, que se lesionou no jogo
da primeira jornada no Restelo,
tinha prevista para ontem a ope-
ração a um pé. 
“Estamos a contar com uma re-
cuperação a rondar os três me-
ses. Contanos com o Pedro Sea-
bra mais a sério para Janeiro”,
comentou o treinador Carlos 
Resende.

§lesão

3.ª  jornada
Hoje
AC Fafe- MaiaISMAI 
FC Porto-Madeira SAD
Avanca-Sporting
Belenenses-Benfica
P. Manuel-ABC/UMinho
30 de Setembro
Águas Santas-SC Horta

“Nós sabemos as
dificuldades deles [Passos
Manuel] como eles sabem
as nossas. Vão tentar
colocar o máximo de
dificuldades à nossa equipa.
Nós treinamo-nos todos os
dias e preparamo-nos
sempre bem. Nós vamos
tentar jogar com o nosso
máximo potencial.
No primeiro jogo em casa
entrámos nervosos mas
conseguimos a vitória”.

Fábio Vidrago
jogador do ABC/UMinho
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AC FAFE
| Rui Serapicos | 

O bracarense Dario Andrade,
ponta-esquerda internacional
formado no ABC e que nas últi-
mas épocas representou o FC
Porto e o Benfica , chegou a
acordo com o AC Fafe, campeão
nacional da II Divisão, que re-
gressou esta temporada ao esca-
lão maior e pode já hoje (21.30)
representar o clube minhoto
no jogo em casa com o Maia/
/ISMAI, a contar para a terceira
jornada do  campeonato nacio-
nal Andebol 1.

A informação foi conhecida
depois do jogo em Lisboa, no
passado sábado, entre o Benfica,
clube que o jogador representa-
va desde 2012. Mas com a che-
gada ao clube da Luz do treina-

dor espanhol Mariano Ortega
Martinez quando, em Agosto, os
‘encarnados’ apresentaram a
equipa para esta época, viu-se
que Dario não integrava o grupo.

José António Silva, o treinador

da colectividade fafense, recebe
assim um reforço que pode po-
tenciar aspirações à manutenção
no escalão maior. O AC Fafe
ocupa a oitava posição com dois
pontos.  

DR

Dario Andrade, ponta-esquerda internacional, regressa ao Minho

Ponta-esquerda Dario Andrade
é reforço de peso para fafenses   
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ABC/Uminho joga hoje no pavilhão do Passos Manuel

Carlos Resende quer aliar
triunfo a exibição de qualidade

 JOsé costa lima

N
um pavilhão que 
«nos coloca sempre 
muitas dificulda-
des», o ABC/UMi-

nho defronta hoje à noite, 
às 21h00, o Passos Ma-
nuel, numa partida a ter 
lugar em Lisboa e a con-
tar para a terceira jornada 
do campeonato nacional 
de andebol da I Divisão. 

Depois de uma estreia 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-

te, no sábado, com o Avan-
ca, em que o resultado 
suplantou uma exibição 
abaixo do esperado, Car-
los Resende disse ontem 
esperar uma resposta dos 
seus jogadores que possi-
bilite aliar os dois desem-
penhos competitivos.    

«É o terceiro jogo do 
campeonato. Depois do 
Restelo, onde fizemos 
uma boa exibição, em ca-
sa, com o Avanca, não con-
seguimos uma exibição tão 

agradável; agora queremos 
aliar uma boa exibição a 
um bom resultado. Claro 
que, em primeiro lugar, 
queremos um bom resul-
tado, mas normalmente as 
boas exibições andam jun-
tas com bons resultados», 
disse, ontem, o técnico do 
ABC/UMinho, ressalvando 
que, apesar da lesão grave 
de Pedro Seabra, não está 
à espera de reforços.  

«Nesta altura do cam-
peonato é complicado 
arranjar bons jogadores 
compatíveis com as pos-
sibilidades financeiras que 
o clube apresenta. Aí, já 
aperta muito filtro, a não 
ser que seja um jogador fo-
ra da Europa. Porém, mes-
mo aí, estamos limitados, 
porque existem sempre as 
competições europeias... 
Contudo, se aparecer uma 
oportunidade, não enjei-
taremos», contrapôs Car-
los Resende. 

«Entrámos 
nervosos»
Já Fábio Vidrago está pre-
parado para o que aí vem, 
dizendo que o Passos Ma-
nuel «vai colocar o máxi-
mo de dificuldades» para 
impedir um triunfo bra-

Lesionado

Pedro Seabra só em 2016

Ricardo Pesqueira apenas re-
gressa à competição oficial 

em novembro devido a um 
problema no joelho, mas 
o pivô não é o único pro-
blema para Carlos Resen-
de. Também o central Pe-

dro Seabra, lesionado num 
pé, apenas volta a competir 

em janeiro próximo.  
«O Pedro Seabra deve ser opera-

do hoje [ontem], se tudo correr bem. Agora, estamos 
a contar que ele regresse daqui a três meses, mais pa-
ra janeiro, na segunda fase do campeonato. Agora es-
peramos que recuperem rápido para nos ajudarem», 
disse o técnico dos academistas.

Fábio Vidrago e Carlos Resende

carense extramuros. 
«Sabemos da qualidade 

deles e eles das nossas, mas 
preparamo-nos sempre 
da melhor forma. Vamos 
tentar jogar com o nosso 
maior potencial e o melhor 
que sabemos», ressalvou 
o andebolista, abordando 
igualmente a exibição mes-
mo conseguida no último 
desafio com o Avanca.

«Entrámos um pouco 
nervosos, mas consegui-
mos a vitória, isso era o 
mais importante», realçou, 
admitindo que Carlos Re-
sende também fez ver ao 
grupo que a nota artística 
poderia ter sido outra. 

«Puxão de orelhas do 
treinador? Mau era se não 
levássemos... era mau si-
nal!», concluiu o ponta 
esquerda.

D
R
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Andebol: Benfica vence Belenenses e mantém o pleno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e0fbfd6

 
Encarnados colam-se ao FC Porto no topo.
 
 há 43 minutos
 
 O Benfica somou esta quarta-feira o terceiro triunfo em outros tantos jogos do Nacional de andebol
ao vencer, no Pavilhão Acácio Rosa, o Belenenses, por 24-21.
 
 Os encarnados, que tiveram Passos Manuel em grande forma ao assinar nove golos, colam-se ao
campeão FC Porto na liderança.
 
Redação
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FC Porto vence Madeira SAD por 29-23
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Porto Canal Online

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/69209/

 
O FC Porto está, pelo menos provisioriamente, isolado na liderança da primeira fase do Andebol 1,
após bater esta quarta-feira o Madeira SAD, por 29-23, no Dragão Caixa. Os azuis e brancos somam
por vitórias os três encontros já disputados na prova, tendo derrotado precisamente uma das quatro
formações que também tinham 100 por cento de aproveitamento.
 
 Após uma primeira parte complicada, os heptacampeões mostraram mais agressividade e atitude na
segunda parte, em que construíram a vantagem final de seis golos, com um contributo decisivo de
Hugo Laurentino (14 defesas em 28 remates).
 
 O Madeira SAD entrou melhor na partida, utilizando uma defesa muito subida e tirando partido da
inspiração do guarda-redes cubano Yusnier Giron, que defendeu até dois livres de sete metros,
apontados por Ricardo Moreira e António Areia, que falhou pela primeira vez esta época um remate
nessa situação específica. Os Dragões, que pecaram igualmente pelo elevado número de falhas
técnicas, apenas passaram para a frente do marcador a três minutos do intervalo (13-12), mas ao
intervalo registava-se um empate (13-13).
 
 O arranque da segunda metade foi decisivo para o triunfo dos portistas, que conseguiram um parcial
de 6-1, passando o resultado para 19-14. A atitude mais pró-activa da defesa, liderada por Hugo
Laurentino (saltou do banco e foi responsável por importantes defesas, incluindo um livre de sete
metros de Nelson Pina, aos 37 minutos), foi a chave para este avanço no marcador, conseguido
nomeadamente através da exploração do contra-ataque. A almofada de cinco golos que o FC Porto
alcançou foi mais do que suficiente para gerir a partida até ao final, nunca tendo descido dos quatro
golos. O ponta esquerda Hugo Santos, com oito tentos (quatro deles da linha de sete metros) foi o
melhor marcador do jogo.
 
 No final, Ricardo Costa fez a sua análise ao Porto Canal: "A primeira parte foi um pouco dificil. Pelo
facto de ser o primeiro jogo em casa, acho que acusámos a ansiedade de querer mostrar muita coisa.
Conseguimos rectificar em termos defensivos e, na segunda parte, estivemos mais à vontade e fomos
capazes de construir uma vitória e um marcador mais folgado. Acho que conseguimos dar uma
resposta positiva e o marcador é a prova disso mesmo".
 
 FICHA DE JOGO
 
 FC PORTO-MADEIRA SAD, 29-23
 
 Campeonato Fidelidade Andebol 1, primeira fase, 3.ª jornada
 
 16 de Setembro de 2015
 
 Dragão Caixa, no Porto
 

Página 26



 Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira
 
 FC PORTO: Alfredo Quintana e Hugo Laurentino (g.r.), Gilberto Duarte (5), Yoel Morales (3), Gustavo
Rodrigues (1), Miguel Martins, Rui Silva (3), Daymaro Salina, Nuno Gonçalves, Ricardo Moreira (3),
Alexis Borges (3), Hugo Santos (8), António Areia (1), Nuno Roque (1) e Jordan Pitre (1)
 
 Treinador: Ricardo Costa
 
 MADEIRA SAD: Yusnier Giron e Luís Carvalho (g.r.); Gonçalo Vieira, Francisco Martins, Cláudio
Pedroso (3), Daniel Santos (3), Nuno Silva (2) David Pinto (2), Elias Nogueira (4), Marco GIl (2), Nuno
Carvalhais (4) e Nelson Pina (3)
 
 Treinador: Paulo Fidalgo
 
 Ao intervalo: 13-13
 
 16-09-2015 20:23 |Porto Canal com fcporto.pt
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Angola nas meias-finais em andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d2185003

 
16-09-2015 17:05
 
 Azenaide Carlos foi a mais concretizadora do combinado angolano com nove golos em 12 tentados.
 
 Andebol Angola
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Angola qualificou-se esta quarta-feira para a meia-final do torneio de andebol feminino dos Jogos
Africanos que decorrem no Congo Brazzaville, ao vencer a RDC por 29-22, numa partida em que
marcou invulgarmente cinco golos no último minuto do jogo contra zero do oponente.
 
 Em partida equilibrada e com muito contacto físico, disputada no Palácio dos Desportos do complexo
de Kintelé, as congolesas nunca "desarmaram" e impuseram, como sempre, elevado grau de
dificuldade às hendecacampeãs continentais.
 
 Do lado da RDC, Mwange Mwasesa, jogadora que atua no 1º de Agosto, foi a principal responsável
pelo equilíbrio na partida com 11 golos em 18 remates tentados.
 
 Sozinha, Mwasesa marcou metade dos golos anotados no cômputo geral pela seleção que representa
(22), apesar de submetida, durante todo jogo, a uma marcação individual.
 
 Azenaide Carlos foi a mais concretizadora do combinado nacional com nove golos em 12 tentados,
seguida de Matilde André com seis em nove tentados. No Cômputo geral, Angola rematou 50 vezes e
acertou 29, enquanto a oponente rematou 41 vezes e acertou em 22 ocasiões.
 
 Angola defronta na meia-final o vencedor do confronto entre a Nigéria e Costa do Marfim que decorre
neste momento.
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Sporting derrota Avanca e segue no grupo da frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_derrota_avanca_e_segue_no_grupo_da_frente.html

 
23:25 . Record
 
 Depois das vitórias de ABC, Benfica e FC Porto, também o Sporting venceu na 3.ª jornada do
campeonato nacional de andebol...
 
 Por Record
Depois das vitórias de ABC, Benfica e FC Porto, também o Sporting venceu na 3.ª jornada do
campeonato nacional de andebol, mantendo-se assim uma liderança a quatro na classificação da
prova, estando os leões em primeiro devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos.Esta
noite, em casa do Avanca, os leões confirmaram os favoritismo e venceram por 34-21, numa partida
na qual ao intervali triunfavam por escassos 14-10. Pedro Portela, com nove golos, foi o melhor
marcador da partida, logo seguido por Marco Sousa, que com sete tentos foi o goleador da formação
da casa.Consulte os resultados e classificações do campeonato.
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Campeão FC Porto faz o pleno com Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/campeao_fc_porto_faz_o_pleno_com_madeira_sad.html

 
19:54 . Record
 
 São três vitórias em três encontros para os comandados de Ricardo Costa...
 
 Por Record
O FC Porto voltou a vencer e soma os jogos realizados no campeonato por vitórias. Os dragões
bateram, no seu reduto, o Madeira SAD, por 29-23 em encontro da terceira ronda do campeonato.O
portista Hugo Santos foi o melhor marcador do encontro, com oito golos apontados pela formação
orientada por Ricardo Costa.Consulte os resultados e a classificação.
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A CASA do Povo de Va-
longo do Vouga inscreveu 
a sua primeira equipa de 
seniores femininos para 
disputar o campeonato 
nacional da 2ª divisão, 
dando assim a oportu-

nidade das suas atletas 
prosseguirem a sua car-
reira desportiva.

A decisão faz com que 
não inscreva a equipa de 
juniores femininos, já que 
a maioria das atletas juve-

nis, vice-campeãs nacionais 
atrás do Alavarium, vão 
manter-se neste escalão.

Desse modo, a CPVV 
inscreveu cinco equipas 
femininas para a nova épo-
ca andebolística: seniores, 

juvenis, iniciados, infantis 
e minis.

MAIS EQUIPAS 
NO CONCELHO

Com a nova época au-
menta também a atividade 
dos quatro clubes do con-
celho de Águeda que se de-
dicam ao andebol. Serão 19 

equipas a disputar provas 
o� ciais, 9 masculinas e 10 
femininas.

Águeda Andebol Clube 
(AAC), CPVV e CD Pateira 
continuem com cinco equipas 
inscritas, enquanto a LAAC 
inscreveu quatro. Desta forma:

AAC – Só andebol mas-
culino: juniores, juvenis, 
iniciados, infantis e minis.

CPVV – Só andebol fe-
minino: seniores, juvenis, 
iniciados, infantis e minis.

CD Pateira – Quatro 
equipas masculinas (ju-
venis, iniciados, infantis 
e bambis) e uma feminina 
(iniciados).

LAAC – Só andebol fe-
minino: juvenis, infantis, 
minis e bambis.

ANDEBOL

CPVV inscreve equipa sénior
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eduardo Ferreira é o 
novo treinador do s. 
paio de oleiros
ANDEBOL Eduardo Ferreira foi apresentado 
como novo treinador dos seniores do S. Paio de 
Oleiros e já trabalha na formação do Concelho. 
O treinador dos oleirenses para a época 2015/16 
dispensa apresentações para os “amantes” da 
modalidade. Como atleta representou a Selec-
ção Nacional por inúmeras vezes e ao nível de 
clubes representou os maiores emblemas do 
andebol nacional, além de ter jogado também 
em Espanha. 
Eduardo Ferreira desempenhará, também, 
as funções de Director Técnico e treinador 
da equipa de juniores. O início dos trabalhos 
aconteceu no dia 19 de Agosto, no Pavilhão 
de S. Paio de Oleiros.
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Feirense 
derrota a 

sanjoanense 
em triangular 

realizado na 
Feira

ANDEBOL Os seniores do CD Feirense, de 
regresso à competição onde vão disputar 
o Campeonato Nacional da 3ª divisão, com-
postos essencialmente por atletas ainda 
juniores e sub-23 formados no clube, inicia-
ram a preparação da época em meados de 
Agosto. Depois de um período de trabalho 
predominantemente físico, entraram numa 
nova fase da sua preparação defrontando 
equipas que militam na 2.ª divisão Nacio-
nal.
Nesse âmbito, o CD Feirense organizou 
um torneio triangular com as equipas do 
Estarreja e Sanjoanense. Foram dois con-
frontos muito duros, mas que proporciona-

ram excelentes momentos de andebol ao 
muito público que compareceu no Pavilhão 
Gimnodesportivo da Escola EB 2/3 Fernando 
Pessoa, em Santa Maria da Feira.
No primeiro jogo, frente aos vizinhos da 
ADS, o Feirense apresentou-se bastante 
concentrado e conseguiu com inteira justiça 
alcançar uma vitória algo surpreendente, 
mas só para quem não assistiu ao jogo.
No último jogo da jornada os fogaceiros 
tiveram pela frente uma formação do Estar-
reja muito agressiva, o que complicou muito 
o jogo dos feirenses. Ainda assim, só nos 
minutos finais os forasteiros conseguiram 
dilatar um pouco o marcador.

Resultados e classificação 
final do torneio triangular
CD FEIRENSE 28-26 AD Sanjoanense
AD Sanjoanense 30-35 Estarreja AC 
CD FEIRENSE 27-37 Estarreja AC 
Classificação Final:
1.º Estarreja AC
2.º CD Feirense
3.º AD Sanjoanense
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g A única equipa açoriana no
Campeonato Fidelidade Andebol 1 não
inicia a época 2015/2016 no dia 5 de
setembro, como inicialmente previsto. A
falta de lugares em voos de e para os
Açores atingiu a principal pérola do ande-
bol regional, que o ano passado ficou no
quinto lugar do principal escalão da
modalidade em Portugal.

O Sporting Clube da Horta (SCH) viu-
se obrigado a alterar o jogo da primeira
jornada, a disputar fora frente ao recém
promovido Avanca, devido às dificulda-
des de resposta da SATA perante a cres-
cente procura do arquipélago, em concre-
to do aeroporto da Horta, principal gate-
way do Triângulo.

Ao que o TRIBUNA DAS ILHAS apurou
junto do vice-presidente do clube, Jorge
Rosa, a situação “não é virgem”, pois já
em anos anteriores a equipa fora obrigada

a adiar a primeira jornada por indisponibi-
lidade de lugares no transporte aéreo.

Desta forma, o SCH joga em Aveiro a
partida adiada no dia 31 de outubro, e
estreia-se no Fidelidade Andebol 1 a 12 de
setembro, no Pavilhão da Horta pelas
21h00.

Nas restantes partidas da primeira jor-
nada, a jogar no dia previsto, o SL Benfica
recebe o Maia-ISMAI; os heptacampões
FC Porto deslocam-se ao reduto do Águas
Santa/Milaneza; o Passos Manuel joga em
casa frente ao Madeira SAD; o
Delta/Belenense tem encontro marcado
no Pavilhão Acácio Rosa com o ABC
Braga/UMinho; e o Sporting CP vai a
Fafe.

Por razões de “conveniência” a terceira
jornada, em que a turma da Horta joga em
Águas Santas, foi alterada para dia 30 de
setembro. Os faialenses têm assim jorna-

da tripla fora de portas, jogando com os
outros insulares, o Madeira SAD, a 26 de
setembro, com o Águas Santas/Milaneza
no último dia de setembro, e com o Maia-
ISMAI a 3 de outubro.

Na época 2014/2015 o SCH alcançou
um resultado histórico ao atingir o quinto
lugar depois de, no play-off, conseguir se
impor frente ao histórico Águas San-
tas/Milaneza. A equipa faialense já tem o
seu nome mais que confirmado nos perga-
minhos do Andebol português.   

Também o FCP Porto está com dificul-
dades em chegar à Horta, não tendo con-
seguido marcar passagens para vir jogar a
19 de setembro. Houve uma nova data em
cima da mesa, para se disputar essa parti-
da da terceira jornada antecipadamente,
mas acabou por cair por terra, não haven-
do dia programado para reposição deste
jogo até hoje.                                      AG

CAMPEONATO FIDElIDADE ANDEbOl 1

SCH adia primeira jornada 
por falta de lugar em voos
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O Andebol  Clube 
de Oliveira de Frades 

-
crições para o próximo 

Os participantes podem 

categorias:Minis Femi-
ninos e Masculinos dos 
6 aos 10 anos (treinos às 
terças e quintas-feiras, das 
17h30 às 19h00); Infantis 
Masculinos dos 11 aos 13 
anos (treinos às terças, 
quintas e sextas-feiras, das 
17h30 às 19h30); Infantis 
Femininas dos 11 aos 12 

anos (treinos às terças, 
quintas e sextas-feiras, 
das 17h30 às 19h30); 
Iniciadas Femininas dos 
13 aos 14 anos (treinos 
às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 17h30 
às 19h30) e Juvenis Fe-
mininas dos 15 aos 16 
anos (treinos às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 

Novidades

No dia 19 de Agosto 
teve inicio a pré-temporada 
da equipa sénior feminina 

no Campeonato Nacional 
-

do a treinar diariamente das 

-
bém existe mais uma no-
vidade com a criação de 
um grupo de Infantis Mas-

no Campeonato Nacional 
que vai começar numa 
primeira fase na zona de 

Com a criação destes 
novos escalões o clube 
necessita de mais apoios 
para conseguir ultrapassar 
esta época mais exigente 

-
te momento procuramos 
patrocinadores para os 
equipamentos desportivos 
dos escalões que arrancam 
nesta época como é o caso 
dos Infantis Masculinos, 
sendo que o custo de um 

equipamento completo 
para 20 atletas é avul-
tado e o clube não tem 
a capacidade financeira 
para suportar sozinho a 

-
ma forma a participação 
da equipa sénior no res-
pectivo campeonato vai 
exigir muito esforço por 
parte do clube e das atletas 

As inscrições das atletas, 

em parte pelas próprias, 
as arbitragens e tudo diz 
respeito a este escalão 
tem um custo maior que 
os outros o que faz com 
que o clube necessite de 
maior apoio por parte das 
entidades que tutelam o 
desporto e de todos os que 

procura um patrocinador 
para este escalão ou para 
todo o clube”, refere Paulo 
Almeida, presidente do 

Andebol Clube de Oliveira de Frades 

Liliana Costa
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ACOF começa o ano lectivo 
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