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A equipa da Artística de Avan -
ca/BioRia foi a grande vence-
dora do 5.º Torneio Internacio-
nal de Andebol - Cidade de Es-
tarreja, que de resto organizou
em parceria com a Câmara
Municipal de Estarreja. 

A formação avancanense,
agora liderada por Nuno Silva,
que sucedeu a Carlos Martin -
go, mostrou qualidade ao ven-
cer os dois jogos disputados,
tal como a formação do ISMAI,
mas acabou com melhor dife-
rença de golos. 

Depois de uma primeira jor-
nada em que derrotou o Fram,
equipa islandesa, por 19-22, a
Artística de Avanca, na noite de
quarta-feira e no jogo que en-
cerrou o torneio que juntou
seis equipas, logrou derrotar o
Medvedi, por 28-23, após uma
exibição de altíssima quali-
dade. Refira-se que a formação
russa é campeã do seu país e
que, na primeira jornada do
torneio, tinha empatado com
o FC Porto a 32 golos.

A qualidade das equipas lu-
sas ficou bem patente durante
o torneio. Na primeira ronda,
para além do referido empate
do FC Porto e da vitória da Ar-
tística, o ISMAI venceu a for-
mação espanhola do Aranda
BM.

Na segunda jornada do Tor-
neio Internacional de Andebol
- Cidade de Estarreja, o FC
Porto não teve dificuldades de
maior para se impor ao Aranda
BM, ao passo que o ISMAI der-
rotou, pela diferença mínima,
o Fram.

A Artística de Avanca, que
ainda vai ver o plantel refor-
çado, prossegue agora a sua
preparação tendo em vista a es-
treia no campeonato, agendada
para o dia 1 de Setembro, em
Braga, no recinto do ABC. |

RESULTADOS

1.º Dia
FC Porto-Medvedi                           32-32
Fram-Artística                                      19-22
ISMAI-Aranda BM                           27-25

2.º Dia
FC Porto-Aranda BM                    37-13
Fram-ISMAI                                            27-28
Artística- Medvedi                           28-23

Artística confirma
qualidade no seu
Torneio Internacional 
Resultados A equipa de Avanca venceu a quinta edição
do evento após derrotar duas formações estrangeiras
Andebol
Torneio

A Artística deixou boas indicações no torneio que organizou 

D.R.
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2018-08-24T14:14:25Z
 
O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse hoje que o Benfica parte em vantagem para o
duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer um troféu
importante.
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades: "Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-
ataque e não permitem o contra-ataque".  Ainda assim, o técnico 'leonino' acredita que com uma
defesa sólida conseguirá parar o ataque 'encarnado' no desafio de domingo, em Braga.  "Eu gosto
muito mais da defesa. Quando uma equipa está bem na defesa, não vamos com aquela coisa de ter
sofrido e ter de marcar rapidamente", explicou.  
     Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.
    Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um 'rival', o jovem treinador só pensa em vencer
e começar bem a temporada.  "É importante conquistar um troféu independentemente de contra
quem seja. É um arranque de uma maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente
começar já com um título", declarou.  De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das 'águias',
que na antevisão afirmou que o Benfica ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que
quem entrar no campo dará o máximo, aludindo aos presumíveis indisponíveis.  "Nós vamos estar na
nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e é isso que me
interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível. Vamos trabalhar
com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos", concluiu.  Benfica e
Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17:00 de domingo, no Fórum Braga.
 
Lusa
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ANDEBOL: 
2.ª DIVISÃO 
SENIORES
2.ª Divisão Seniores 
Masculinos Zona 3 (1.ª 
jornada 22/9): Setúbal-1.º 
de Dezembro; Mariense-
-Torrense; Zona Azul-                                          
-Camões; Lagoa-Sassoeiros; 
Ginásio Sul-Alto Moinho.
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ANDEBOL: 
JUVENIS 
MASCULINOS
Juvenis Masculinos 1.ª 
Divisão Zona 4 (1.ª jornada 
22/9): Almada-Zona Azul; 
Benfica-Ginásio Sul; 
Belenenses-Setúbal; Lagoa-
-Vela Tavira; Passos Manuel- 
-Alto Moinho.
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ASE\ 

Torneio da Associação 
Académica Águas Santas: 
Águas-Santas-Maia,19h30; 
ABC-Avanca, 21h30. Jogos 
no Pavilhão da AA Águas 
Santas. 

Campeonato do do Mundo 
de Velocidade de 
Canoagem 
e Paracanoagem. 
A decorrer no Centro de 
Alto Rendimento de 
Montemor-o-Velho. 

I Liga - Jornada: 
Marítimo-Chaves, 20h30, 
no Estádio do Marítimo. 
Liga Revelação (Sub-23) - 
2.a Jornada: 
Portimonense-Belenenses, 
17h00; Académica-Braga, 
17h30. 

A 
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ÁGUAS SANTAS 2018/19 

1 AnténioCarnpos 39 GR Aguas Santas 
3 MárloRego 19 PO Águas  Santasljun) 
5 FabfoTebteira 18 PE Aguas Santas {Jun ) 
7 VascoSantos 25 LE AC Fafe 
8 JoséBarbosa 21 LD Aguas Santas 
9 Pedro Cruz 34 CfLE Águas Santas 
10 GonçaioViefra 19 LE/C Aguas Santas( Jun 
13 MirfoLourenco 27 PD Nenhausen(Ale) 
14 NunoPlmenta 37 P Fafe 
15 JoSoSaavedra 19 PE Boavista 
16 José Freitas 18 GR Aguas Santas ;un ) 
17 Jorge Mendes 21 PO Aguas Santas 
18 lagoOfivelra 17 P Aguas Santas jun! 
19 FrandscoFontes 25 ISMA1 
20 MárioOliveira 26 PE Águas Santas 
21 BehnlroAlves 24 LE ABC 
22 Antônio Apando 19 C AguasSantas(ri:n )  
24 HenriqueCarlota 28 GR CA Póvoa 
27 RubenSantos 19 C Aguas Santas t 
Treinador: José António 511va 

José António Silva vai procurar um lugar nos seis primeiros com um plantei feito em "casa" 

Valores da formação e uma mão-cheia de regressos são a 
matriz do clube maiato e o tónico para uma boa época 2018/19 

Águas Santas num 
mar de juventude 
Comandado por um 
técnico que regressa ao 
clube e apostando em sete 
jogadores juniores e outros 
que por já lá passaram, o 
Águas Santas pretende 
voltara terminar no grupo 
dos seis melhores 

AIMUSTOFERRO 
•••JoséAntónioSilvavolta a 
orientaroclubedoseucoração, 
12 anos depois de ter rumado 
para outros projetos, com mui-
ta juventude e ambição no 
plantei. O técnico começou 
por explicar o que motivou o 
regresso: "Voltei, primeiro, 
pelo prazer enorme que sinto 
em treinar. É o que faço há 38 
anos e não me sinto eu se não 
estiver ligado aos treinos. De-
pois, porque joguei aqui desde 
os escalões mais jovens, estou 
ligado ao clube desde os meus 
três ou quatro anos. É umaliga-
ção que tem razões pessoais 
muito profundas." 

O treinador vai trabalharcom 
um plantel onde veteranos de 
créditos firmados, como Pedro 
Cruz - várias vezes melhor 
marcador do Nacional da I Di-
visão-,AntónioCampos e Nu-
no Pimenta contrastam com 
muita juventude, destacando-
se a presença de sete jogadores 
com idade dejúnior. Um vivei-
ro referência do Águas Santas 
queJoséAntónio Silva recorda  

ter sidouma herança da sua an-
teriorpassagem pela formação 
maiata: "É uma matriz que o 
clube manteve desde que por 
aqui passei e que tem de man-
ter. É uma aposta forte na for-
mação, que tem de continuar 
fruto das circunstâncias do 
nosso andebol." 

Mas não é só o treinadora re-
gressar ao universo do Águas 
Santas, o mesmo sucede com 
vários jogadores, já que, dos 
sete reforços desta época, só 
dois -Vasco Santos e Henrique 
Carlota -nunca vestiram a sua 
camisola. 

O clube vem de um ano em 
que não atingiu o objetivo 
principal, ficar nos seis primei-
ros lugares no Nacional, o que 

'É difícil apontar 
para 11/113 
classificação, 
porque os clubes 
podem reforçar-se 
a meio da época, 
mas queremos ser 
dos seis primeiros" 
José António Silva 
Treinador do ÁguasSantas 

sucedeu nas épocas anteriores. 
O treinador esclareceu não 
existiruma base sólida para de-
finir objetivos concretos: "O 
campeonatoportuguês, como 
está estruturado, não permite 
que se definam objetivos àpar-
tida.As equipas mais fortes po-
dem emprestar jogadores a 
meio da época, o que faz subir 
o nível das equipas que os rece-
bem".Apesardisso, não deixou 
de definir uma fasquia: "Claro 
que sonhamos em ficar nos 
seis primeiros, apesar de exis-
tiremváriasequipasbemcons-
tituídas e com o mesmo obje-
tivo. Mas vamo-nos concen-
trar no nossotrabalho, queren-
dosempremelhorar,semolhar 
para a casa do vizinho." 

Dos 19 
jogadores 
que 
integram o 
plantei do 
Águas 
Santas para 
a época 
2018/19, só 
dois nunca 
representa-
ram o clube 
no passado 
e sete deles 
ainda 
podem 
jogar no 
escalão de 
juniores 
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O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse hoje que o Benfica parte em vantagem para o
duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer um troféu
importante.
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades: "Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-
ataque e não permitem o contra-ataque".
 
Ainda assim, o técnico 'leonino' acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque
'encarnado' no desafio de domingo, em Braga.
 
"Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa está bem na defesa, não vamos com aquela
coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente", explicou.
 
Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um 'rival', o jovem treinador só pensa em vencer e
começar bem a temporada.
 
"É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem seja. É um arranque de uma
maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já com um título", declarou.
 
De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das 'águias', que na antevisão afirmou que o Benfica
ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que quem entrar no campo dará o máximo,
aludindo aos presumíveis indisponíveis.
 
"Nós vamos estar na nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e
é isso que me interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível.
Vamos trabalhar com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos",
concluiu.
 
Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17:00 de domingo, no Fórum Braga.
 
Lusa
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Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um rival, o treinador do Benfica só pensa em vencer
e começar bem a temporada. "É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem
seja".
 
O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse esta sexta-feira que o Benfica parte em
vantagem para o duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer
um troféu importante.
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades: "Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-
ataque e não permitem o contra-ataque".
 
Ainda assim, o técnico leonino acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque
encarnado no desafio de domingo, em Braga. "Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa
está bem na defesa, não vamos com aquela coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente",
explicou.
 
Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um rival, o jovem treinador só pensa em vencer e
começar bem a temporada. "É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem
seja. É um arranque de uma maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já
com um título", declarou.
 
De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das 'águias', que na antevisão afirmou que o Benfica
ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que quem entrar no campo dará o máximo,
aludindo aos presumíveis indisponíveis.
 
"Nós vamos estar na nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e
é isso que me interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível.
Vamos trabalhar com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos",
concluiu.
 
Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17 horas de domingo, no Fórum
Braga.
 
Agência Lusa
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Ainda assim, o treinador do Sporting acredita na vitória
 
O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse esta sexta-feira que o Benfica parte em
vantagem para o duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer
um troféu importante.
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades: "Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-
ataque e não permitem o contra-ataque".
 
Ainda assim, o técnico leonino acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque
encarnado no desafio de domingo, em Braga. "Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa
está bem na defesa, não vamos com aquela coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente",
explicou.
 
Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um rival, o jovem treinador só pensa em vencer e
começar bem a temporada. "É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem
seja. É um arranque de uma maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já
com um título", declarou.
 
De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das águias, que na antevisão afirmou que o Benfica
ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que quem entrar no campo dará o máximo,
aludindo aos presumíveis indisponíveis.
 
"Nós vamos estar na nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e
é isso que me interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível.
Vamos trabalhar com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos",
concluiu.
 
Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17:00 de domingo, no Fórum Braga.
 
Lusa
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Declarações de Hugo Canela, na antevisão do dérbi agendado para domingo, em Braga.
 
O treinador de andebol do Sporting admite que o Benfica parte em vantagem para o duelo da
Supertaça mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer um troféu importante.
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades das águias.
 
"Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-ataque e não permitem o contra-ataque",
elogia.
 
Ainda assim, o técnico leonino acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque
encarnado no desafio de domingo, em Braga.
 
"Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa está bem na defesa, não vamos com aquela
coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente", explicou.
 
Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um 'rival', o jovem treinador só pensa em vencer e
começar bem a temporada.
 
"É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem seja. É um arranque de uma
maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já com um título", declarou.
 
Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17h00 de domingo, no Fórum Braga.
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Sporting recrutou 3 jovens madeirenses para a equipa de juvenis de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e265ea2d

 
DesportoO Sporting está a recrutar jogadores de andebol na Madeira. O ano passado foram dois
atletas para a equipa de juvenis clube de Alvalade e este ano seguem mais três.
 
Desporto | Publicado 24 Ago, 2018, 12:47
 
© DR
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Hugo Canela diz que Benfica parte em vantagem para a Supertaça de andebol
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O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse hoje que o Benfica parte em vantagem para o
duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer um troféu
importante
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades: "Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-
ataque e não permitem o contra-ataque".
 
Ainda assim, o técnico 'leonino' acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque
'encarnado' no desafio de domingo, em Braga.
 
"Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa está bem na defesa, não vamos com aquela
coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente", explicou.
 
Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um 'rival', o jovem treinador só pensa em vencer e
começar bem a temporada.
 
"É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem seja. É um arranque de uma
maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já com um título", declarou.
 
De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das 'águias', que na antevisão afirmou que o Benfica
ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que quem entrar no campo dará o máximo,
aludindo aos presumíveis indisponíveis.
 
"Nós vamos estar na nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e
é isso que me interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível.
Vamos trabalhar com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos",
concluiu.
 
Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17:00 de domingo, no Fórum Braga.
 
2018-08-24
 
MadreMedia / Lusa
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Treinador do Sporting sublinha, no entanto, a importância de começar a temporada a erguer um
troféu importante.
 
O treinador de andebol do Sporting, Hugo Canela, disse hoje que o Benfica parte em vantagem para o
duelo na Supertaça, mas sublinha a importância de começar a temporada a erguer um troféu
importante.
 
"O Benfica tem uma vantagem. Fez um investimento em jogadores que jogaram juntos muitos anos,
conhecem os métodos do treinador e juntaram-se agora no Benfica", começou por referir Hugo
Canela, enumerando as principais qualidades: "Jogam rápido, tentam fazer muitas transições defesa-
ataque e não permitem o contra-ataque".
 
Ainda assim, o técnico 'leonino' acredita que com uma defesa sólida conseguirá parar o ataque
'encarnado' no desafio de domingo, em Braga.
 
"Eu gosto muito mais da defesa. Quando uma equipa está bem na defesa, não vamos com aquela
coisa de ter sofrido e ter de marcar rapidamente", explicou.
 
Mesmo reconhecendo que do outro lado vai estar um 'rival', o jovem treinador só pensa em vencer e
começar bem a temporada.
 
"É importante conquistar um troféu independentemente de contra quem seja. É um arranque de uma
maratona e é sempre bom começar a ganhar. Seria excelente começar já com um título", declarou.
 
De seguida, e em jeito de resposta ao treinador das 'águias', que na antevisão afirmou que o Benfica
ainda não está na máxima força, Hugo Canela frisou que quem entrar no campo dará o máximo,
aludindo aos presumíveis indisponíveis.
 
"Nós vamos estar na nossa máxima força. Porque quem está lá dentro vai ser a nossa máxima força e
é isso que me interessa. Gostava de ter todos disponíveis, mas não me parece que vá ser possível.
Vamos trabalhar com os que temos que têm muita qualidade. Seremos altamente competitivos",
concluiu.
 
Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol a partir das 17:00 de domingo, no Fórum Braga.
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