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«Nunca 
diremos 
`vamos fazer 
o melhor 
possível'» 
PAULO JORGE PEREIRA 

UAIS as expectativas 
que tem para este re- 
gresso a Portugal e para 
o lugar mais importan-
te na carreira de trei- 

nados. 
- Tentaremos continuar o tra-

balho desenvolvido pela FAP ten 
do sempre como objetivo princi - 
pal regressar o mais rapidamente 
possível ao Campeonato da Eu-
ropa e do Mundo. 

modali -abola.pt 

MAIS DESPORTO 
Paulo Jorge Pereira regressa a Portugal aos 51 anos, depois de acumular experiência como selecionador ao comando das equipas femininas de Angola e Tunisia 

  

 

PAU! O E SI NrV.1'•!  

 

 

O novo selecionador 
nacional passou os úl-

timos 10 anos fora de Portu-
gal, tantos quantos a principal 
equipa leva fora dos grandes 
palcos. Esteve em Espanha, 
Angola e Tunísia e explica que 
aceitou o convite por razões 

desportivas. Não teme o pri-
meiro teste, com a Alemanha, 
quer cantar o hino e ter atle-

tas ambiciosos e exigentes. 

ANDEBOL 

por 

EDITE DIAS 

- O que lhe foi pedido pela Fe-
deração de Andebol de Portugal e  

quais as razões que tornaram este 
convite irrecusável? 

- As razões que me levaram a 
aceitar a proposta da FAP foram, 
fundamentalmente, de ordem des-
portiva. Temos uma meta difícil mas 
ambiciosa que qualquer treinador 
gostaria de ter. 

- Esteve a trabalhar fora duran-
te 10 anos, manteve sempre o con-
tacto com o andebol português? 

- Mantive sempre contacto com 
o andebol português. Algumas ve-
zes estive presente e a maioria das ve-
zes estive longe mas sempre perto, 
já que a internei facilita muito as 
coisas. 

- Durante este período, Portu-
gal não conseguiu regressar às fa-
ses finais. Quais as causas que en-
contra para este jejum? 

- É uma pergunta de difícil res-
posta, mas a que me ocorre rapi 
damente dizer é que os outros fo-
ram sempre melhores. Cabe-nos 
encontrar quais os fatores em que 
podemos melhorar de forma a con-
seguir atingir o objetivo. 

- Apesar desta ausência, nota 
evolução no andebol português? 

- Sinto que tem havido traba-
lho, que somos respeitados e es-
tou certo que muitos contribuí-
ram para isso. Resta continuar 
um processo que está em mar - 
cha, isso sim, sabendo que so- 

mente em conjunto podemos 
avançar. 

- Os resultados cada vez me-
lhores dos clubes nas competições 
europeias são um sinal de que o 
sucesso da Seleção Nacional tam-
bém pode estar próximo? 

- Temos tido sucesso nas com-
petições europeias, no entanto, de--
vemos ter sempre como referência 
as competições mais exigentes, Liga 
dos Campeões e Taça El-1F. Feliz-
mente temos vários atletas já envol -
vidos nessas competições e sei que 
as equipas portuguesas, dentro das 
dificuldades que existem, tudo fa-
zem para também lá estarem. 

- Portugal capitalizou de for-
ma suficiente e eficiente os bons 
resultados obtidos nas camadas 
jovens? 

- Quando um jovem deixa de 
o ser, as grandes diferenças que 
antes não existiam, passam a ter 

enorme importância. Países de 
topo mundial têm à sua disposi-
ção atletas profissionais normal - 

Não podemos 
estar sempre à espera 
de um bom sorteio, pois 
ficaríamos eternamente 
dependentes da sorte 
ou do azar 

PAULO JORGE PEREIRA 
selecionador nacional 

mente envolvidos em competi-
ções de elevada exigência. Só este 
constrangimento contribui enor-
memente para que o resultado va 
rie. Sei que estamos no bom ca-
minho também a este nível. 

- Considera que o play-off 
com a Islândia, para o Mundial 
de 2017, no Dragão Caixa, foi a 
melhor oportunidade, nos últi-
mos anos, de a Seleção Nacional 
regressar aos grandes palcos? 

Creio que todos pensamos o 
mesmo. Foi uma ótima oportu 
nidade, mas não conseguimos. 
Todos sabemos que, no desporto, 
a diferença entre estar no céu ou 
no inferno, por vezes, é muito pe-
quena. Devemos continuar a ten-
tar, não temos outro caminho. 

- Como avalia a próxima qua-
lificação dos seniores masculinos 
para o Europeu 2018, com Ale-
manha, Eslovénia e Suíça? 

- A Alemanha, campeã euro-
peia, e a Eslovénia vão marcar 
presença nos Jogos Olímpicos. São 
duas seleções que dispensam 
qualquer tipo de apresentação. 
Defrontámos a Suíça em 2012/13 
para o apuramento cio Campeona 
to da Europa da Dinamarca de 
2014. Empatámos na Suíça e ven 
cemos em casa por 27-25. É uma 
tarefa difícil ficar nos dois pri 
meiros lugares, mas não podemos 
estar sempre à espera de um bom 
sorteio, pois ficaríamos eterna 
mente dependentes da sorte ou 
do azar. Somos conscientes das 
dificuldades, mas não diremos 
nunca que vamos fazer o melhor 
possível. 

- Que experiências adquiriu 
nestes últimos anos, que pode co-
locar a favor da Seleção Nacio-
nal? 

- As dificuldades são sempre 
o melhor alimento para crescer -
mos como treinadores, atletas ou 
dirigentes. E tive muitas. Conse-
gui superar algumas, sobretudo 
com a ajuda dos que me acom 
panharam neste caminho. Espe-
ro conseguir superar mais esta, 
até porque cantar o Hino em por 
tuguês é um aditivo fundamental 
para qualquer pessoa. 

- A saída cada vez mais fre-
quente de atletas portugueses para 
o estrangeiro é um bom sinal? 
Pode beneficiar a Seleção? 

- Esperemos que sim. A saí 
da de jogadores para competi-
ções mais exigentes é uma van - 
tagem para a Seleção. Não só 
porque ganham experiência in 
ternacional, mas também por-
que abre mais espaço para os 
atletas com potencial que ficam 
no País, sobretudo os mais jo 
vens. Será preciso trabalhar em 
todos os domínios. 

O professor que partilha lições 

Mal foi anunciado como novo selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, presen-

ça assidua na blogosfera, onde se tornou um dos primeiros treinadores portugueses 

a ter um blog sobre treino e alto rendimento, deixou claro qual será o caminho que pre-

tende percorrer: «Perdemos todos, ganhamos todos. Resta a cada um de nós fazer 
a sua parte. Podemos não ser tão altos ou tão fortes, o caminho é perceber como po-
demos ser melhores.» Ao longo da experiência em Africa, onde liderou as principais 
seleções  femininas de Angola e Tunisia, o professor aplicou muito do que partilhou com 
treinadores como  Branislav Pokrajac e José Magalhães, nos vários anos em que es-
teve no FCPorto e onde conquistou vários titulos nacionais. 
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Benfica apresentou-se ontem com reforços Vidrago e Terzic na primeira fila 
* * * 

Presidente do clube, Carlos Pereira fez questão de dar as boas-vindas aos reforços 

por 

EDITE DIAS 

ARIANO ORTEGA e 
os seus atletas che-
garam bem dispostos 
à sala de conferên-
cias de Imprensa do 

Estádio da Luz. O sérvio Stefan 
Terzic e o ponta-esquerda Fábio 
Vidrago são os principais refor-
ços da equipa encarnada, mexi-
das quase cirurgicas, para que a 
estabilidade seja o mote para a 
nr ›v a época. «Sabemos a respon-
sabi I iade que é representar este 
clube. Queremos ganhar o máxi-
mo de t ítulos» , assumiu o técni-
co espanhol, que tem o primei-
ro compromisso oficial com a 
disputa da Supertaça, dia 28, em 
Setúbal, frente ao ABC. 

Indiferente foi como Ortega se 
mostrou quanto à alteração no 
modelo competitivo do play-off 
para a regularidade. «Temos de 
trabalhar, de estar preparados, 
mas não perco tempo a pensar 
nisso. Temos de jogar cada parti-
da como uma finai», explicou Or-
Lega, satisfeito porque a equipa 
tem «mais experiência e refor-
ços» para perseguir o título. 

A mesma meta propõe-se al-
cançar o capitão, João Pais, senta-
do na mesa principal com o técni-
co e o vice-presidente, Domingos 
Almeida Lima. «Todos os jogos são 
importantes, independentemente 
do adversário. O play-off trouxe 
público e emoção, mas agora será 
um modelo diferente. É o que te-
mos. Queremos ganhar tudo, va-
mos trabalhar muito e deixar tudo 

BENFICA2016/17 

NOTE POSIÇÃO CLUBE ANTERKIR 
Hugo Figueira GR Benfka 
Davkle Carvalho PD Benfka 
Hugo Lima  C Benfica 
Valter Soares Pivot Benfica 
Tiago Ferro PE Benfka 
Tiago Pereira Central Benfica 
João Pais PE Benfica 
Stefan Teak (SRB) LD La Rioja (Esp) 
Betone Moreira PD Berifica 
Pado Moreno Pivot Benfica 
Uelrptbort 50Ya LE Benfka 
Moia Mftrevski GR 
Augusto Aranda PD 
David Pinto Pivot 
Alexandre CavalcantiLE 
Elledy Semedo LE 
João Ferreira Universal Passos Manuel 
André Lima PD Benfica 
Fábio Vidrago PE ABC 
Gustavo Capdeville  GR	 Benfica .. 
Francisco Pereira Central Benfica 
Ales Silva Pivot Benfica 
Treinador Madano Ortega 

dentro de campo», prometeu o 
ponta-esquerda. 

Pronto para regressar —o pri 
meiro jogo acontece segunda-fei-
ra com o Belenenses — está tam-
bém Hugo Figueira. «Este ano 
mantivemos a base da equipa, jun 
támos atletas da formação e refor-
ços, mas temos mais um ano de 
trabalho, os processos estão assi-
milados. Se juntarmos a isso o es-
pírito de sacríficio e união, acho 
que estamos no caminho certo. 
Este vai ser o nosso ADN», disse o 
guarda - redes. 

Otimista mostrou-se igualmen-
te Tiago Pereira. «O nosso objetivo 
é ganhar todas os títulos. Estamos 
aqui com as nossas armas e as nos-
sas forças. Não sei se os outros estão 
mais fortes. Não me interessa nada 
saber como se reforçam. Estamos 
focados no nosso trabalho e esta-
mos prontos», prometeu o central. 

Entrar no grupo 
que discute título 

Plantei madeirense tem oito ca-
ras novas e quer qualificação no 
grupo dos seis primeiros 

O Madeira SAD apresentou ontem o plantei 
e 18 jogadores deram-se a conhecer no 
Pavilhão do Marítimo, entre os quais oito 
caras novas, com destaque para o lateral 
esquerdo Fábio Magalhães e o pivó Bruno 
Moreira, ambos ex-Sporting. A formação 
madeirense volta a ser orientada por Paulo 
Fidalgo, treinador que demonstra otimismo 
para a nova época: «Iremos trabalhar para 
estarmos o mais perto possível do ABC, FC 
Porto, Benfica e Sporting, depois do 5.` 
lugar do ano passado, sabendo que não 
podiamos manter alguns jogadores». 
Satisfeito com o plantei, o técnico define as 
principais metas: «Na fase inicial do 
campeonato temos dois objetivos: fazer o 
maior número de pontos possiveis para 
entrarmos no grupo dos seis primeiros, e ir 
otimizando a equipa com o correr do 
campeonato. Em fevereiro, tendo alcançado 
o grupo dos seis, novos objetivos surgirão. 
Sinto que este plantei tem capacidade para 
se bater com qualquer equipa», elogiou. 
Um dos principais reforços é o lateral 
esquerdo Fábio Magalhães. « A vontade do 
treinador contar comigo e a qualidade do 

MADEIRA, SAD 
2016/17 

NOME POSIÇÃO CLUBE ANTERIOR 
Luis Carvalho GR Madeira, SAD 
Yusnier Giron GR Madeira, SAD 
Joaquim Andrade GR AC. Funchal 
Nelson Pina PE Madeira, SAD 
João Miranda PE Madeira, SAD 
Diogo Alves LE Madeira, SAD 
Fábio Magalhães LE Sporting 
Hugo Rosário LE Águas Santas 
João Gomes Pivot Madeira, SAD 
Nuno Silva Central Madeira, SAD 
Mirza Mlmic (Ble) LD Atlas (Fin) 
Daniel Santos PD Madeira, SAD 
Francisco Martins PD Madeira, SAD 
Diogo Brazão LD AC Fafe 
Diogo Bento Central B. Perestrelo 
João Paulo Pivot Madeira, SAD 
Bruno Moreira Pivot Sporting 
José Ramalho PO/PE Marítimo 
reinador • PauloFldalgo 

plantei foram determinantes para que 
decidisse vir para a Madeira. É verdade que 
tenho de demonstrar aqui o motivo pelo 
qual estava no Sporting, mas estou 
preparado para a pressão.» 

PRESIDENTE CONFIANTE 
Na apresentação do plantei esteve o 
presidente do Madeira SAD, Carlos Pereira, 
igualmente confiante: «Espero do Madeira 
SAD aquilo a que nos habituou ao longo dos 
anos, que é tentar ficar num lugar de 
destaque no panorama do andebol 
portuguès. Espero empenho dos atletas.» 

ORLANDO VIEIRA 

NE ICER SAN WS 

mais desporto 

ANDEBOL  NACIONAL 

Estabilidade na mesa 
Benfica contratou quatro jogadores ()Supertaça, dia 28, frente ao 
ABC, é primeiro título em jogo c.:) Otimismo encarnado no arranque 

CARLA CARRIÇO/AV 

Benfka 
Benfica 

Madeira, SAD 
Benfica 
Benfica 

Irreverência para o sucesso 
1-1 ,1 N.  '41 

A equipa orientada por Carlos Martingo regressou ontem ao trabalho 

Avanca apresentou-se com três 
reforços, muita juventude e obje-
tivo é chegar ao grupo A 

O treinador Carlos Martingo terá 
três caras novas - Ruben Ribeiro, 
Miguel Vieira e Pedro Pires - e um 
leque de jovens jogadores para supe-
rar a excelente temporada passada 
que culminou no 7." lugar do Avan-
ca. Para a nova época, o técnico não 
tem dúvidas: «O objetivo é tentar 
entrar nos 6 primeiros classificados, 
sabendo que é complicado pois as 
outras equipas reforçaram- se bem. 
Acreditamos que podemos fazer um 
campeonato próximo do que fizemos 
na época passada. Perdemos algum  

peso com as saídas do Victor Alva-
rez e Vasco Santos, mas acredita -
mos que os jovens que entraram po-
dem mostrar irreverência e o resto da 
equipa tem mais um ano de expe 
riencia, tem qualidade e podemos 
fazer bom trabalho». 

A pré-epoca terá novamente um 
leque de adversários de peso, como 
por exemplo FC Porto, Chekhovskie 
Medvedi e Kristianstad no Torneio do 
Avanca a 17 e 18. «Tentamos jogar 
com equipas mais fortes, de prefe - 
rência estrangeiras. As 3 equipas do 
nosso torneio tiveram na Champions 
e isto dá um acumular de experiên-
cia positiva para o desenvolvimen- 
to destes jovens». HUGO COSTA 

AVANCA 2016/17 

NOME POSIÇAO CLUBE ANTERIOR  
Paulo Almeida GR Avanca 
Pedro Velha LE Avanca 
Nuno Carvalho PV Avanca 
Miguel Baptista LD Avanca 
Ricardo Mourão PE Avanca 
Jenilson Monteiro PD Avanca 
Lourenço Santos PE Avanca (juniores) 
Diogo Oliveira CT Avanca 
Miguel Vieira LD Gin. Santo Tirso 
Luis Silva GR Avanca 
Eduardo Farinha  PD/LD Avanca (juniores) 
Ciprian Popovici PE/LE Avanca (juniores) 
Alberto Silva PD   Avanca 
Pedro  Carvalho GR Avanca  
Carlos Santos PV Avanca  
Pedro Pires PV Fekense 
João Carvalho LE Avanca  
Ruben Ribeiro LE FC Porto B 
Treinador Carlos Martingo 
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Selecção nacional
Juniores B de Portugal
realizam estágio 
em Guimarães para 
o Europeu de Sub-18
Regressados de Burgos, Espa-
nha, onde se disputou o Torneio
Scandibérico - no qual Portugal
ficou em segundo lugar, atrás da
Suécia - atletas e equipa técnica
voltam a concentrar-se para um
novo estágio, de 3 a 6 de Agosto,
em Guimarães.  A concentração
está marcada para as 12.30 ho-
ras esta quarta-feira. 
Seleccionador Nuno Santos cha-
mou à selecção 16 atletas. 
A última concentração acontece-
rá a 8 de Agosto, em Almada,
com a equipa lusa a disputar o
primeiro jogo do Campeonato da
Europa de Sub18, na Croácia, no
dia 11 de Agosto. 
Portugal está inserido no grupo
D, com sede em Koprivnica, jun-
tamente com as selecções da
Alemanha, Sérvia e Polónia.

Atletas do ABC 
André Gomes e
Oleksandr na selecção
Entre os 16 jogadores convoca-
dos pelo seleccionador nacional
estão dois atletas campeões do
ABC/UMinho, os laterais André
Gomes e Oleksandr Nekrushets.

§andebol

DR

Nuno Santos, seleccionador
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Chegou ao fim, este domingo,
na Nazaré, a fase final do Cir-
cuito Nacional de Andebol de
Praia 2016. Durante a tarde,
disputaram-se as quatro finais
e foram conhecidos os cam-
peões nacionais de Andebol de
Praia 2016.

Foi perante uma grande en-
chente de público que come-
çou a final de rookies femini-
nos. A Escola de Formação -
Os Tigres foram mais fortes
que as leirienses Záas e venceu
o jogo por 2-0, com parciais de
22-7 e 17-9 e conquistaram o
primeiro título da tarde, res-
tando à equipa de Leiria o título
de vice-campeã nacional.

Já debaixo de um sol muito
quente, a competição prosse-
guiu com a final de rookies
masculinos. Depois de uma
primeira parte muito equili-

brada, os leirienses Raccoons
D´Areia venceram o primeiro
tempo por 23-22. Os EFE Os
Tigres ganharam a segunda
parte, por 18-14. Com o jogo
empatado, Os Tigres foram
mais eficazes no ‘shootout’ e

ganharam por 6-4, resultado
que atirou os Raccoons D'Areia
para o título de vice-campeão
nacional.

As 2Much4You sagraram-se
campeãs nacionais de masters
femininos, mas a equipa ven-

cedora só foi encontrada nos
‘shootouts’. As Kempa Online
até entraram melhor no jogo,
a ganhar 10-12, mas as
2Much4You ganharam a se-
gunda parte por 19-18. No de-
sempate, também muito equi-
librado, as 2Much4You ganha-
ram por 7-6 e fizeram a festa
na praia da Nazaré.E, final-
mente, o título de campeão na-
cional de Masters Masculinos
foi conquistado pelo Vakedo
Gaw/C.Moreira, equipa que
venceu os Os Gordos/Labmi-
nho-Clube Naval Leça, no
shootout. 

Em relação aos prémios in-
dividuais, destaque para a lei-
riense Joana Oliveira, da
equipa Záas, que recebeu de
Mário Bernardes, coordenador
nacional de Andebol de Praia
da Federação de Andebol de
Portugal, o prémio de melhor
jogadora do escalão de rookies
femininos.|

ANTÓNIO OLIVEIRA/FAP

Equipas de Leiria são 
vice-campeãs nacionais 
de andebol de praia
Rookies Záas, em femininos, e Raccoons D’Areia, em masculinos, foram as equi-
pas leirienses que estiveram na disputa pelo título nacional, mas ficaram-se pela
medalha de prata

Prova proporcionou momentos espectadulares

Andebol Praia
Nazaré
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Prata para equipas de Leiria no andebol de praia Página 17
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Madeirenses iniciaram os trabalhos no complexo do Marítimo em Santo Antõnio. FOTOS HELDER SANTOS/ASPRESS 

Expectativas altas no 
Madeira Andebol SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícías.pt  

Estão abertas as 'oficinas' de traba-
lho do Madeira Andebol SAD em se-
niores masculinos para a época 
2016/2017. Com  a presença do pre-
sidente do Académico Marítimo 
Madeira Andebol SAD, Carlos Pe-
reira e ainda do Director Regional 
da Juventude e Desporto, David Go-
mes, 18 andebolistas iniciaram no 
Pavilhão do Marítimo os trabalho de 
preparação da nova temporada. 
Cincos reforços de onde se destaca 
Hugo Rosário ex-Águas Santas e que 
já havia tido uma passagem pelo 
Madeira SAD, Fábio Magalhães e 
Bruno Moreira vindos do Sporting, 
Mirza Mimic, sério que actuava no 
Atlas da Finlândia e ainda o madei-
rense Diogo Brasão, ex-Fafe são as 
novas caras de um projecto que de 
novo volta a ser comandado por 

PAULO FIDALGO 
CONTA COM CINCO 
REFORÇOS DE 
REFERENCIA PARA A 
NOVA '1'EMPORADA 

Paulo Fidalgo, Frederico Machado 
director desportivo e Afonso Fran-
co, este como técnico assistente e 
com responsabilidades na área do 
treino fisico. 

Estabilidade foi determinante 
Paulo Fidalgo técnico principal 
deste projecto fala na estabilidade 
que hoje se vive no projecto para o 
crescimento da qualidade no plan-
tel. 

"Sem dúvida de que esse facto 
foi determinante pois só a estabili- 

dade nas mais diversas variáveis é 
que permitiu à administração con-
seguir garantir a vinda de andebo-
listas de referência no andebol de 
Portugal", cmçeou por adiantar 

"Estamos muito animados para a 
nova temporada, pensamos que va-
mos conseguir construir um projec-
to válido onde se valorize as com-
petências de todos os jogadores, 
tornando a equipa competitiva. Te-
mos uma nova estrutura em secto-
res importantes, vamos trabalhar 
com a mesma determinação para 
que o Madeira Andebol SAD seja 
capaz de se intrometer em lutas um 
pouco mais acima na tabela classifi-
cativa. Julgamos que estão criadas 
todas as condições nesta fase inicial 
da época para que a nossa equipa 
volte a ser uma dos protagonistas do 
andebol português e consiga deixar 
o nome da Madeira vinculado com 
qualidade", concluiu 
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MIRZA MIMIC 
ANIMADO COM O NOVO 
DESAFIO 

O Sérvio Mirza Mimicx trocou a 
Finlândia pela Madeira e espera 
corresponder. "Venho para um 
campeonato mais competitivo, 
para um projecto novo e espero 
poder ajudar o Madeira SAD a ser 
mais forte nesta nova época". 
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FÁBIO MAGALHÃES 
FELIZ COM A 
OPÇÃO TOMADA 

O internacional Fábio 
Magalhães trocou o Sporting 
pelo Madeira e está feliz pela 
opção. 
"Foi uma decisão feliz da 
minha parte aceitar este 
novo desafio na minha 
carreira do Madeira Andebol 
SAD. As primeiras 
impressões são muito 
positivas em todos os 
aspectos, agora só nos resta 
trabalhar para que a nossa 
equipa realize uma prova 
com qualidade e consigamos 
atingir no final da fase 
regular a grupo A. Temos 
condições para isso". 
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Guarda-redes russa e atleta da Macedõnia rumam ao campeonato português. 

V. Gorelova e E. Muratovic na SAD feminina 
A formação feminina do Madeira 
Andebol SAD garantiu para a 
próxima temporada dois refor-
ços de referência no andebol fe-
minino internacional. 

Trata-se da guarda-redes russa, 
Valéria Gorelova que na tempora-
da passada alinhava no Lada, 
conjunto do principal campeona-
to da Rússia. Com  23 anos, esta 
internacional em todos os esca-
lões do seu pais, vem culmatar 
uma das principais lacunas no 
plantel, que volta a ser comanda-
do pela treinadora Sandra Fer- 

nandes. 
Também do leste europeu as 

madeirenses garantiram o con-
curso de Esma Muratovic, ande-
bolista com 20 anos e que alinha-
va no Danilovgrad de Montene-
gro. 

Jogadora internacional pela 
Macedónia, trata-se de uma jo-
vem atleta que a técnica do Ma-
deira SAD bem conhece pois en-
quanto seleccionadora de Portu-
gal, em termos femininos, de-
frontou a Macedónia onde ali-
nhava Muratovic. 

Soraia Lopes regressa 
Ainda no que às novidades para o 
plantel do Madeira Andebol SAD 
para a 2016/2017, registe-se o re-
gresso da internacional Soraia 
Lopes para vestir as cores do 
campeão nacional. 

Soraia Lopes é extremo e será 
com alguma naturalidade a subs-
tituta de Cláudia Aguiar que de-
verá fazer uma paragem na sua 
carreira por motivos pessoais. So-
raia Lopes na temporada passada 
alinhou em Espanha ao serviço 
do Porrino. H. D. P. 

Página 9



A10

  Tiragem: 10887

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 11,01 x 9,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65544161 03-08-2016

ESPERO GANHAR TROFÉUS NO MADEIRA SAD 

Bruno Moreira é um dos melhores andebolistas portugueses da 
actualidade. Veio do Sporting e espera ganhar algo no Madeira SAD. 
"Venho para um bom projecto, pelo seu treinador pelo prestigio que 
esta equipa tem a nível nacional e onde se trabalha bem. Espero 
ganhar neste novo desafio troféus pelo Madeira Andebol SAD". 

Página 10



A11

  Tiragem: 10887

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 10,59 x 4,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65544167 03-08-2016

MUITO SATISFEITO 
POR REGRESSAR 
Hugo Rosário volta a vestir a 
camisola do Madeira SAD e 
está feliz. "Muito feliz por 
regressar e espero agora com 
mais experiência poder se mais 
útil à minha equipa". 
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Fábio Vidrago (ex-ABC) é uma das caras novas

Andebol do Benfica já trabalha

O 
andebol do Benfica 
apresentou ontem 
o seu plantel para 
a nova época, com 

quatro entradas e uma as-
sumida aposta em atletas 
da formação, que já cons-
tituem mais de metade da 
equipa.

Para a formação orien-
tada por Mariano Ortega 
entram agora o lateral-di-
reito sérvio Stefan Terzic, 
vindo do La Rioja (Espa-
nha), o pivô David Pinto, 
ex-Madeira Sad, o pon-
ta-esquerda Fábio Vidra-
go, que jogava no ABC de 
Braga, e o universal João 
Ferreira, que se transfere 

do Passos Manuel.
Face às saídas dos late-

rais-direitos Claúdio Pe-
droso e Javier Borregan, 

a entrada de Terzic acaba 
por ser a principal contra-
tação das ‘aguias’, que só 
estavam com Belone Mo-

reira para a posição.
Do plantel que no ano 

passado ficou em segun-
do no campeonato, atrás 
do ABC, sai também o pi-
vô croata Dragan Vrgoc.

Nos 22 jogadores do 
plantel benfiquista para 
a nova época, a aposta na 
juventude é muito clara, 
com a presença de 11 jo-
gadores com menos de 23 
anos e apenas três acima 
dos 30 anos.

Supertaça com ABC
O Benfica, inicia a épo-
ca dia 27 de agosto, com 
a disputa da Supertaça, 
com o ABC, em Setúbal.

Fábio Vidrago

D
M
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Técnico do Madeira SAD está muito safisteito com os reforços que a Administração trouxe para o plantel para fazer face às saídas e
aponta como primeiro grande objectivo da época alcançar do grupo A, que será formado com as seis melhores equipas da fase regular. 

P
aulo Fidalgo, treinador do
Madeira SAD, prometeu
ontem uma equipa empe-
nhada em lutar por estar
o mais próximo possível

dos lugares cimeiros do campeo-
nato nacional de andebol, durante
a apresentação do plantel, que
teve lugar no Pavilhão do Maríti-
mo, em Santo António. 
O técnico fez questão de enal-

tecer o trabalho que a Adminis-
tração da SAD e o seu presidente,
Carlos Pereira, fizeram pelo plan-
tel que vai atacar a próxima épo-
ca, nomeadamente no capítulo
da colmatação das saídas de atle-
tas de referência, como foi o caso

de Cláudio Pedroso, que rumou
ao Benfica. Feitas as contas, Fi-
dalgo quer continuar a olhar do
5.º lugar conquistado na época
passada, pelo que aponta como
“grandes obstáculos para subir
na tabela” os quatro primeiros
classificados da época passada:
ABC, Benfica, FC Porto e Spor-
ting.
Tendo em conta a alteração

operada na forma como será dis-
putado o próximo campeonato,
o técnico indicou dois objectivos
na fase inicial da época. Primeiro,
somar “o maior número possível
de pontos para entrarmos no
grupo A [seis melhores equipas
da fase regular] o mais rápido
possível”. Segundo, ao longo desse
trajecto “ir optimizando a equipa
ao máximo” para fazer face às
“mexidas” que ela sofreu fruto
das entradas e saídas de jogado-
res. JMPlantel da equipa masculina de andebol do Madeira SAD apresentou-se ontem no Pavilhão do Marítimo, em Santo António. 

ANDEBOL
Raul Caires
desporto@jm-madeira.pt

Fidalgo “preocupado” do 5.º lugar para cima 
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Odesporto dá muito mais do
que recebe”, defendeu ontem
o presidente do Conselho de

Administração da Madeira SAD,
Carlos Pereira, durante a apre-
sentação do plantel, criticando,
entrelinhas, a decisão do Gover-
no Regional de não apoiar fi-
nanceiramente a participação
da equipa de andebol masculina
desta sociedade desportiva numa
prova europeia na época que se
avizinha. 
Para Carlos Pereira, não se

pode olhar “só para os números”,
mas sim para “o trabalho que é
feito em pelos clubes na forma-

Carlos Pereira lamenta “política de números”

ção dos jovens e que a Consti-
tuição obriga o Estado a fazer”.
Neste sentido, o responsável pe-
diu para que “não se venda a
ilusão de que os clubes são sor-

vedouros de dinheiro público.
Não é verdade. É mentira”, afir-
mou, observando que os clubes
têm demonstrado exactamente
o contrário. 
Questionado sobre se seria

possível construir a atual equipa
sem o apoio os apoios que o
Governo Regional atribui, Carlos
Pereira respondeu dizendo que
o “Madeira SAD não precisa des-
sa visibilidade [que a equipa
dá]. A região é que precisa. E se
acha que é uma visibilidade boa
para a Região, deve apoia-la. Se
achar que não interessa, então
não deve apoiar.” JM
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Benfica apresentou a equipa com quatro reforços 

N /NOME r,".IAL)E P05; ç,',,..-) Ni,  t 1 UtA ,,,°, i.PIOR 
1 Hugo  Figueira 36 GR Portugal ~fica 
3 Davide Carvalho 21 PD Portugal Benf ka 
4 Hugo L Irn 23 C Portugal Bentica 
5 Valt er Soares 18 PV Portugal 8entic3fjunl 
6 Tiago Ferro 22 PE Portugal Sentira 
7 Tiago Pereira 27 C Portugal Rent K A 

8305o Pais 28 PE Portugal Benfica 
9 St etan Terzic 22 LD Sérvia La Rioja Ws p) 
11Belone Moreira 26 LO Portugal acolita 
13 Paulo Moreno 24 PV Portugal Beof Ira 
15 Uelington Silva 29 LE Brasil &infira 
16 Nikola Mitrovskl 30 GR Macedónia Rent iC:1 

19 Augusto Aranda 18 PO Angola Bentlea (Jun) 
20 David Pinto 25 PV Portugal Madeira SAI) 
24 AleX Cavalcanti 19 LE Portugal aerifica 
30 E I ledy Sernedo 28 LE Portugal Rent ica 
31 João Ferreira 23 C Portugal Passos Manuel 
33 André Lima 19 PO Portugal Ben1 ka 
34 FabloVIctrago 27 PE Portugal ABC 
41 Gustavo Candeville 18 GR Portugal Bentica (jun) 
50 Francisco Pereira 17 C Portugal Benfica ()un) 
77 Ales Silva 30 PV Brasil fienfiG1 
Treinador Mariano Ortiga 
Adjuntos: João Castro..lo4o Ribeiro e Hugo Oliveira 
Nora GR ..),)<, I E - aescluerck". C centr.i.f-,  

pç, • F.,,,,t...4-airçita 

I  Benfica parte para 2016/17 de olho no título. Encarnados 
mantiveram a base da equipa, confirmando a aposta contínua na formação 

ATAQUE AO TITULO 
Com a "casa" arrumada 
desde o início da tempora-
da anterior, o plantei do 
Benfica sofreu apenas 
alguns ajustes com as 
entradas de Fábio Vidrago, 
StefanTerzic, João Ferreira 
e David Pinto 

SANDROBAGUINHO 

IN* Abase de trabalho da épo-
ca passada, que culminou com 
a conquistula-Taça de Portu - 
gal edosegundo lugar nocam-
peonato e na Taça Challenge 
por parte do Benfica, está toda 
lá. Depois da excelente ima-
gem deixada até final da tem-
porada, Mariano Ortega, trei-
nador dos encarnados, consi-
dera que esta equipa tem agora 
ambições inequívocas de che-
gar ao título. "Foi uma época 
boa para nós, estivemos nos 
momentos decisivos. O gran-
de objetivo desta época é o tí-
tulo nacional", explicou o téc-
nico espanhol, mostrando-se  

satisfeito com o plantel que 
tem á disposição. "Um plantei 
nunca está fechado, podem 
haver alterações, mas acredi-
tamos muito nestes jogado-
res. Creio que temos uma 
equipa muito competitiva. As 
expectativas são as de lutar até 
ao fim por todos os títulos em 
disputa", vincou. Mesmo com 
o fim do play-off, Mariano Or-
tega afiança que o Benfica terá 
que "estar muito bem prepa-
rado em todos os momentos 
competitivos" parasesuperar 
neste no novo formato de 
campeonato, que apenas irá 
determinar o vencedor, após o 
somatório de pontos das duas 
fases da competição. Já o capi-
tão do Benfica, João Pais, pro-
meteu "ambição e muita raça 
da equipa dentro de campo", 
manifestando, no entanto, al-
guma desilusão pelo fim do 
play-off. "Trouxe mais adep-
tos ao pavilhão e não me lem-
bro de se falar tanto de ande- 

bol como no ano passado. In-
dependentemente de agora 
serem duas fases em que todos 
os jogos contam, para o Benfi-
ca todos os jogos são para ga-
nhar", justificou o capitão. 

PLANTEL =FICA 2016117  

Domingos Almeida Lima, vi - 
ce-presidente do Benfica, con-
siderou que a grande meta 
passa por "ter a base principal 
da equipa assente na forma - 
ção". 
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NOME IDADE POSIÇÃO Pais CLUBE ANTERIOR 
Luis Carvalho 36 GR Portugal Madeira SAD 
Yusnler Glron 32 GR Cuba Madeira SAD 
Joaquim Andrade 18 GR Portugal XlniorMaidolnalco 
Nélson Pina 31 PE Portugal Madeira SAD 
João Miranda 19 PE Portugal MackdraSAD 
Diogo Alves 18 LE Portugal Madeira SAD 
Fábio Magoes'« 28 LE Portugal Sporting 
Hugo Rosario 25 LE Portugal Aguas Santas 
João Gomas 23 PortuSlal ~MD 
Mino SPia 2$ C Portugal Madeira SAD 
MlrsaMNlttk 28 LD Portugal Atlas (Ananás./ 
Daniel Santos 30 PD Portugal Madeira SAL)  
Frandspo Martins PD Portugal Madeira SAD 
Dlogo Brado 27 LD Portugal Fale 
0139310fIll9  18 C Portugal Mniorillartokaanou 
kdo Paulo 19 P Portugal Madeira SAD 
Bruno/0~a 31 P Portuçpl ~Me 
José Rarnalho 22 PE Portugal Marftkno 
Treinador: Paulo Fidalgo 
Ac:Ijuntos:Alonao Franco 

unia ,eck,s.LE - L9teral.esouerder. C centrai. LD Utrral <hrect« 
ix,aLi P - podó, PD - ponta-direio 

• Nu. rcol rtz c arncsolas por definir 

A começar do zero PLANTEI. MADEIRA SAD 2016/17 

O Madeira SAD, quinto 
classificado em 2015/16, co-
meçou a preparar a próxima 
temporada e deve cumprir to-
dos os jogos de preparação no 
Funchal. Com  oito jogadores 
integrados no novo plantel, o 
treinador Paulo Fidalgo reco-
nheceu que "quando se muda 
a base, e no caso com dois no-
vos laterais, é quase como co-
meçar do zero; isso implica 
uma reestruturação técnica, o 
que significa que é preciso 
tempo para ganhar rotinas". 
Para 2016/17, o Madeira SAD  

quer voltar a andar perto dos 
clubes mais abastados. Para Fi-
dalgo, ABC (campeão), Benfi-
ca (vice-campeão), FCPorto 
(3.°) e Sporting (4.°) são "os tu-
barões do andebol português" 
e a equipa insular, que se con-
sidera, "a campeã dos outros", 
quer "estar o mais próxima 
possível na qualidade dejogo". 
O primeiro objetivo é "entrar 
no Grupo A" e depois "apre-
sentar uma boa competitivi-
dade".No dia 3 de setembro ar-
ranca o campeonato e o ISMAI 
é o primeiro adversário. 

Página 16



A17

  Tiragem: 69755

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 8,95 x 6,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65542730 03-08-2016

ama mista : 

Andebol Benfica apresenta-se com 
quatro caras nevas e muita juventude 
• Vice-campeão e vence-
dor da Taça de Portugal de 
andebol, o Retifica apresen-
tou, ontem, o plantei para a 
próxima época. A equipa 
orientada por Mariano Or-
tega conta com quatro re-
forços, sendo o lateral direi-
to sérvio Stefan Terzic (ex- 
la Espanha) o nome 
mais sonante, e muita ju- 

ventude - metade do plan-
tei tem menos de 23 anos. 
No dia 27. as águias jogam a 
Supertaça frente ao ABC. 
Plants1 
Camilwei Figuera, MIIIIN5k1 e 
Gustavo CapdevIle de assim 
Das4de Carvalho, Augusto Aranda, André Uma, 
Tiago I MO, loao Pais, acione Moreira, Uelington 
Siva Alexandre Cavakanu Elledy Se nego, valter 
Soares, Paul) Moreno Ales Siva 14.go Crua Tiago 
Pereira. Frandsco Pereira, Stefan Tem (e,-ta 
Rola, Estia V a David Pinto (x-Madeira Sad), 
Filio *trago(ex-AEIC) e lo.lo Ferreira (ex-Passos 
Maruc4) 
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ANDEBOL 

José Costa dá força ao 
lesionado Felipe Borges 
Eli José Costa (ABC), que jogou com Feli-
pe Borges no Montpellier, desejou uma 
rápida recuperação ao brasileiro, operado 
ao ombro após lesão. O ponta vai falhar 
os Jogos e a vinda para o Sporting, que 
avançou para o sérvio Ivan Nikcevic. 
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LX I FOFS 

Fábio e Bruno 
querem tftulos 
na Madeira 
EM Um plantei renovado com 
ambição máxima. Será este o 
lema do Madeira SAD, que já 
trabalha desde segunda- feira. 
"Perdemos jogadores impor - 
t antes, mas também ganhámos 
outros atletas com valor. Va-
mos trabalhar bem para prati-
car um andebol de qualidade. 
Queremos entrar no grupo dos 
seis primeiros. Depois, em fe-
vereiro, novas metas poderão 
surgir, com ambição máxima, 
pois o plantei tem condições 
para fazer frente a todos os ad - 
versários" , sustentou o treina-
dor Paulo Fidalgo. 

O internacional Fábio Maga-
lhães, ex -Sporting, acredita 
que a mudança para a Madeira 
será positiva: "Acredito neste 
plantei e no treinador. Não te-
nho que provar nada e apenas 
tenho de ajudar esta equipa. O 
Sporting é passado." 

Também Bruno Moreira, ex - 
capitão dos leões, quer ajudar a 
turma do Funchal: "Não vim 
aqui provar nada, mas sim aju-
dar o Madeira SAD. Havia ou-
tras propostas, mas o apelo de 
Paulo Fidalgo fez com que vies-
se. Espero que lutemos pelos lu-
gares cimeiros e lutar pelos tí - 
tulos, pois por onde passei ga-
nhei sempre títulos e aqui tam-
bém quero vencer." o J.M.F. 

PLANTEI. 
Jogador Pos. 2015/16 
L. Carvalho (POR) .8 Madeira SAI) 
Y. Girou (CUB) GR Madeira SAD 
J. Andrade (POR) GR Madeira SAD 
Nelson Plna (POR) PE Madeira SAI) 
João Miranda (POR) PE Madeira SAD 
Diogo Alves (POR) LE Madeira SAD 
F. Magalhães (POR) tE Spoding  
Hugo Rosãrio (POR) tE Á. Santas 
Diogo Bento (POR) C Et Perestrelo  
Nuno Silva (POR) C Madeira SAD 
Mirza Mimic (BOS) 1.1) Atlas ((IN) 
Diogo Brazão (POR)  1D AC Fafe  

F. Mart ins (POR) i D Madeira SAD 
D. Santos (POR) PU Madeira SAD 
João Gomes (POR) P Madeira SAD 
João Paulo (POR) P Madeira SAL) 
B. Moreira (POR) P Sporting 
José Ftamalho (POR) u Marítimo 
Treinador: Paulo Fidalgo - _ _ 
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A20Benfica com a mesma base para lutar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-08-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f175e7c2

 
O Benfica, vencedor da Taça de Portugal, finalista no playoff do Campeonato e na Taça Challenge,
apresentou-se ontem com a mesma filosofia: uma base sólida assente na formação, reforçada com
pequenos retoques, dada a entrada do lateral-direito sérvio Stefan Terzic (ex-La Rioja), do ponta-
esquerda Fábio Antunes (do campeão ABC), do pivô David Pinto (Madeira SAD) e do universal João
Ferreira (Passos Manuel).
O internacional Hugo Figueira tem expectativas elevadas para a próxima época, que começa com o
jogo da Supertaça, frente à turma de Braga, no dia 28, em Setúbal: "Depois da excelente época, a
base manteve-se, com aposta na formação que tem dado frutos. E temos uma equipa com grande
espírito de sacrifício e entreajuda. Estamos no caminho certo, com mais um ano de processos
assimilados e reforços de qualidade, pelo que vamos lutar pelas vitórias em todos os jogos",
considerou o guarda-redes.
 
Já o central Tiago Pereira quer "ganhar todos os títulos em disputa", mas dado que o Campeonato não
tem playoff, "o Benfica tem de começar bem desde o início". Quanto a rivais como o Sporting, que
contratou seis estrangeiros, Pereira desvalorizou os reforços dos leões: "Só me interessa o que se
passa no Benfica e que o meu clube esteja mais forte."
 
Continuar a ler
 
O treinador Mariano Ortega traçou como grande objetivo a conquista do título nacional, enquanto o
capitão João Pais renovou as ambições: "Tudo faremos para fazer ainda mais do que na época
passada. Vamos deixar tudo em campo."
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h32
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Benfica com a mesma base para lutar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-08-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Benfica tem ainda quatro reforços: Stefan Terzic, Fábio Antunes, João Ferreira e David Pinto
 
01:32 . Record
 
Por Record
O Benfica, vencedor da Taça de Portugal, finalista no playoff do Campeonato e na Taça Challenge,
apresentou-se ontem com a mesma filosofia: uma base sólida assente na formação, reforçada com
pequenos retoques, dada a entrada do lateral-direito sérvio Stefan Terzic (ex-La Rioja), do ponta-
esquerda Fábio Antunes (do campeão ABC), do pivô David Pinto (Madeira SAD) e do universal João
Ferreira (Passos Manuel).O internacional Hugo Figueira tem expectativas elevadas para a próxima
época, que começa com o jogo da Supertaça, frente à turma de Braga, no dia 28, em Setúbal: "Depois
da excelente época, a base manteve-se, com aposta na formação que tem dado frutos. E temos uma
equipa com grande espírito de sacrifício e entreajuda. Estamos no caminho certo, com mais um ano
de processos assimilados e reforços de qualidade, pelo que vamos lutar pelas vitórias em todos os
jogos", considerou o guarda-redes.Já o central Tiago Pereira quer "ganhar todos os títulos em
disputa", mas dado que o Campeonato não tem playoff, "o Benfica tem de começar bem desde o
início". Quanto a rivais como o Sporting, que contratou seis estrangeiros, Pereira desvalorizou os
reforços dos leões: "Só me interessa o que se passa no Benfica e que o meu clube esteja mais forte."O
treinador Mariano Ortega traçou como grande objetivo a conquista do título nacional, enquanto o
capitão João Pais renovou as ambições: "Tudo faremos para fazer ainda mais do que na época
passada. Vamos deixar tudo em campo."
 
01:32 . Record
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, que terminou a
época finda frente ao Benfica a
conquistar o seu primeiro troféu
europeu, a Taça Challenge e o
título de campeão nacional, tem
como primeiro adversário oficial
da próxima temporada, dia 28, o
Benfica — vencedor da Taça de
Portugal e diante de quem vai
defender a Supertaça. 

No dias 3 de Setembro, na
Áustria, segue-se a disputa do
Grupo 2 de qualificação à Liga
dos Campeões, em que tem por
primeiro adversário o clube is-
raelita Maccabi Tel Aviv. Quem
ganhar enfrenta dia 4 o vencedor
do encontro entre os austríacos
do Bregenz Handball que jogam
em casa e os belgas do Achilles
Bocholt.

Tendo estes compromissos em
agenda, ontem no Pavilhão
Flávio Sá Leite, para iniciar os
trabalhos de preparação, sob a
orientação dos  técnicos  Carlos
Resende e Carlos Ferreira.

Às já anunciadas saídas de
Fávio Vidrago (Benfica) e Nuno
Rebelo (Águas Santas), acresce
também a saída do jovem Oleg
Nekrushets, que, mantendo vin-
culo ao ABC, deve em princípio
cumprir a próxima temporada
com a camisola do Arsenal da
Devesa.   

Por outro lado, em sentido
inverso, observam-se retornos
do pivot José Costa e o ponta
Dario Andrade, jogadores for-
mados no ABC e que agora re-
gressam.

Estas mudanças, para o treina-
dor, não são, pelo menos por
agora, motivos para alterar o
modelo de jogo. “Nós temos
uma determinada cultura e essa
cultura vai ficar próxima daquilo
que era”, disse. 

Segundo Carlos Resende,
“mais do que os jogadores que
foram alterados, existem regras
que foram alteradas e aí, por
força de uma ou outra alteração,
se calhar vamos adoptar uma ou
outra solução diferente”.

Em concreto, acrescentou, o
que se pode esperar “será um
ABC atrevido, com uma dinâmi-

ca grande e que tentará liderar o
processo de desenvolvimento e
inovação”.

Carlos Resende assume a meta
de superar no início de Setem-
bro, na Áustria o grupo 2 de qua-
lificação à Liga dos Campeões e,
uma vez apurado para essa fase,
lutar por uma das duas primeiras
posições, de modo a poder che-
gar aos oitavos de final.

Questionado se o plantel e as
condições para tal trajecto estão
de modo a satisfazer tais metas,
Carlos Resende responde que só
falta o pavilhão. Em breve, virá
a Braga uma delegação da EHF
observar a Grande Nave. 

ABC/UMinho já prepara
Supertaça diante do Benfica
DIA 28 DE AGOSTO o campeão nacional defronta em Setúbal o Benfica, vencedor da Taça de Portugal.
Ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite, Carlos Resende orientou o primeiro treino da nova época do ABC. 

FLÁVIO FREITAS    

Plantel do ABC/UMinho apresentou-se ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite

FLÁVIO FREITAS    

José Costa, pivot

Guarda-redes Clube anter ior
Humberto Gomes ABC/UMinho
Emanuel Ribeiro ABC/UMinho
Cláudio Silva ABC/UMinho
Centrais
Pedro Seabra ABC/UMinho
Tomás Albuquerque ABC/UMinho
Laterais
André Gomes ABC/UMinho
Nuno Grilo ABC/UMinho
Pedro Spínola ABC/UMinho
Hugo Rocha ABC/UMinho
Pontas
Dario Andrade AC Fafe
Diogo Branquinho ABC/UMinho
Carlos Martins ABC/UMinho
Miguel Bandeira Penedono
Miguel Sarmento ABC/UMinho
Pivots
João Gonçalves ABC/UMinho
José Costa Montpellier
Ricardo Pesqueira ABC/UMinho

Equipa Técnica
Carlos Resende (treinador)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)
Tiago Peixoto (fisioterapeuta)
Moura Leal (médico)
Armando Fernandes (director)

2016/2017PLANTEL

6 Agosto (17h00)
AC Fafe - ABC/UMinho

13 Agosto (12h00)
ABC/UMinho - Á. Santas 

15 Agosto (18h00)
ABC/UMinho - AC Fafe  

17 Agosto (20h00)
CB Cangas - ABC/UMinho 

20 Agosto (19h00)
ABC/UMinho – CB Cangas 

+ pré-época

28 Agosto (17h00)
Supertaça
Setúbal
ABC/UMinho-Benfica 

3 Setembro
Grupo 2 Qualificação 
Liga Campeões
Bregenz (Áustria)

3/10 Setembro 
Campeonato nacional
1.ª jornada adiada devido 
à poule de qualificação 
na Liga dos Campeões.
Na 2.ª jornada, o ABC visita a
10 de Setembro o clube melhor
classificado na liguilha de
manutenção.

3 de Setembro
Grupo 2 Qualificação 
Liga Campeões
Bregenz (Áustria)
ABC-Maccabi Tel Aviv

4 de Setembro
Final ou 3º/4º lugar
O vencedor deste Grupo
apura-se para a Liga dos
Campeões,  no Grupo D, com
HBC Nantes, TTH Holstebro, HC
Motor Zaporozhye, HC Besiktas
Mogaz HT e Dinamo Bucareste. 

21/25 de Setembro
Caso o  ABC/UMinho se apure,
visita a 21 ou a 25 de
Setembro, o Besiktas Mogaz.

jogos oficiais

José Costa
“É um momento 
muito especial”
“Significa o colmatar de um sonho,
poder voltar a vestir esta camisola.
Para mim é um momento especial,
muito especial, aliás. Espero ajudar
esta equipa na luta pelo campeonato
e que no final sejamos todos felizes. 
(Se o ABC não fosse campeão) não
foi por aí a minha decisão, se isso
não acontecesse voltaria na mesma,
mas com o ABC nesta posição fico
contente pelo clube e por jogar uma
Liga dos Campeões”.   

Dario Andrade
“É voltar à casa
onde já fui feliz”  
“O meu regresso (eu tenho dito isto)
é o meu sonho, é voltar à casa onde
já fui muito feliz, onde me formei e
eu quero ajudar a equipa e o clube a
conquistar títulos. Foi nisso que fui
habituado aqui no clube. 
Um dos nossos objectivos é 
participar na melhor competição 
europeia.
O ABC, tendo alguma tradição nos
campeões, seria muito bom, nós re-
gressarmos ao mais alto patamar”.

§regressos

FLÁVIO FREITAS    

Dario Andrade, ponta esquerda
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ABC/UMINHO ABRIU A OFICINA 2016/17
O CAMPEÃO ESTÁ 

DE VOLTA AO TRABALHO
Pág. 25
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Hoje há eleições na Associação de Andebol de Aveiro
Gonçalo Carvalho (Lista 1) e Miguel Figueiredo (Lista 2) são os candidatos à
presidência da Associação de Andebol de Aveiro. As eleições realizam-se hoje, na
sede do organismo, em Aveiro, num acto com início marcado para as 20.30 horas.
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A equipa masculina do Madeira an-
debol SAD apresenta-se hoje para 
aquela que é o arranca para a nova 
temporada, 2016/2017. 

Orientada pelo técnico Paulo Fi-
dalgo, a formação madeirense fará 
a sua apresentação oficial numa ce-
rimónia a ter lugar no pavilhão do 
Funchal, pelas 18 horas. 

Depois dabrilhante prestação na 
época anterior, onde veio a alcançar 
o quinto lugar no Campeonato Na-
cional da I Divisão a SAD quer vol- 

tar a figurar entre as melhores equi-
pas portuguesas. 

Nesta nova temporada os insula-
res conta com seis reforços, para 
além Diogo Bento e Joaquim An-
drade, atletas juniores oriundos da 
Bartolomeu Perestrelo e Académi-
co do Funchal que farão assim a sua 
estreia no escalão de seniores. 

Refira-se que o Nacional da I di-
visão arranca a 3 de Setembro e 
COM a SAD a receber a visita da 
equipa do ISMAI. P. V. L 

Madeira Andebol SAD apresenta-se hoje 
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 Luís Filipe Silva

O
ABC/UMinho ar-
rancou ontem com 
a pré-temporada de 
2016/17 e assume-ae 

como «candidato» a revali-
dar os títulos conquistados 
na época passada, como o 
campeonato e a Supertaça. 
Além disso, o técnico Car-
los Resende pretende jun-
tar a estas duas competi-
ções, a Taça de Portugal, a 
única que escapou na tem-
porada transata.

«Este ano somos nova-
mente candidatos», disse 
Carlos Resende.

Mas o caso muda de fi-
gura para as provas inter-
nacionais. Se na temporada 
passada o ABC se assumiu 
desde o início como pre-
tendente à conquista da 
Taça Challenge, este ano, 
a  maior exigência da Li-
ga dos Campeões torna as 
aspirações mais modestas. 

«Na Liga dos Campeões 
o nosso primeiro objetivo 
é ir à fase de grupos e de-

Clube academista iniciou ontem a pré-temporada

ABC/UMinho preparado 
para novas conquistas

ABC joga 
acesso à Liga 

dos Campeões 
a 3 e 4 de 
setembro

pois lutar por uma posi-
ção para ir até aos oitavos 
de final», sublinhou o téc-
nico dos academistas.

O plantel registou as en-
tradas de Dario Andrade 
(ex-AC Fafe) e José Cos-
ta (ex-Montepellier), dois 
atletas que regressam a um 
clube que muito bem co-
nhecem, para colmatar as 
saídas de Nuno Rebelo e 
Fábio Antunes. Há ainda 
a registar o ingresso do jo-
vem Miguel Bandeira (ex-
-Penedono), que está a tra-

Plantel do ABC/UMinho para 2016/17 

ABC  época 2016/17

Plantel de 17 atletas 
Guarda-redes 
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e Cláu-
dio Silva;

Lateral Esquerdo
Hugi Rocha, Nuno Grilo e André Gomes;

Central
Pedro Seabra e Tomás Albuquerque;

Lateral Direito
Pedro Spínola e Miguel Bandeira (ex-Penedono)

Ponta Esquerda
Diogo Branquinho e Dario Andrade (ex-AC Fafe);

Ponta Direita
Miguel Sarmento e Carlos Martins;

Pivot
Ricardo Pesqueira, João Gonçalves e José Costa 
(ex-Montepellier).

Equipa técnica
Treinador: Carlos Resende
Adjunto: Carlos Ferreira
Diretor Desportuivo: Armando Fernandes
Médico: Moura Leal
Fisioterapeuta: Tiago Peixoto

Apresentação 
aos sócios frente 
ao Cangas
O ABC/UMinho vai fazer o jogo de apresenta-
ção aos associados no dia 20 de agosto, às 19h00, 
frente aos galegos do Cangas, no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, oito dias antes da disputa da Supertaça  
em Setúbal, no dia 28 de agosto.

Os jogos de preparação do ABC/UMinho nes-
ta pré-temporada:
Dia 6 de agosto: AC Fafe-ABC/UMinho (17h00)
Dia 13 agosto: ABC/UMinho-Águas Santas 
(12h00)
Dia 17 agosto: Cangas-ABC/UMinho (20h00) 
Dia 20 de agosto: ABC/UMinho-Cangas 
(19h00).

Delegação da EHF 
visita Braga
Uma delegação da EHF vai visitar Braga na pró-
xima semana para aquilatar as condições da 
Grande Nave, no Parque de Exposições de Bra-
ga (PEB) local que o ABC indicou para disputar 
os seus jogos na Liga dos Campeões, por falta de 
condições do Flávio Sá Leite.

Caso o recinto seja "chumbado", os pavilhões 
de Santo Tirso e Póvoa de Varzim poderão ser 
opção viável para sediar esses jogos. 

balhar com os seniores mas 
terá maior utilização da 
formação júnior, dada a 
sua idade

Para  Carlos Resende, o 
grupo de trabalho é equi-
valente ao do ano passa-
do e o técnico conta ain-
da  com mais um reforço: 
«Ricardo Pesqueira que fa-
lhou grande parte da épo-
ca passada devido a lesão. 
«Neste  momento, a única 
coisa que falta é pavilhão 
para irmos para a Liga dos 
Campeões».
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dupla volta a vestir de amarelo

Costa e Andrade motivados

d
ario Andrade (ex-
-Ac Fafe) e José 
Costa (ex-Monte-
pellier) estão mui-

to motivados neste re-
gresso ao ABC/UMinho, 
clube que os formou na 
modalidade.

 «É o meu sonho voltar 
à casa onde já fui muito 
feliz e onde me formei. 
Quero ajudar a equipa e o 
clube a conquistar títulos.

Jogar a Liga dos Cam-

peões é um dos objetivos 
e o ABC tendo alguma 
tradição na antiga Taça 
dos Campeões seria exce-
lente regressarmos»,disse 
Dario Andrade.

José Costa também 
cumpriu «o sonho de vol-
tar a vestir a camisola do 
ABC» e quer ajudar o clu-
be a revalidar o campeo-
nato e Supertaça» bem 
como na participação na 
Liga dos Campeões. José Costa, Dario Andrade e Miguel Bandeira

L
u

ís
 F

ili
p

e
 S

ilv
a

Página 26



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 8,11 x 4,42 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 65528476 02-08-2016

ABC 
AMBICIOSO

PARA 
NOVA ÉPOCA
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A
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ABC arrancou
cheio de ambição
DESPORTO Reconquistar os títulos ganhos 
na época finda é o grande objetivo do 
ABC/UMinho, que ontem arrancou 
para uma nova temporada com algumas 
novidades no plantel. P.23
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programa foi promovido pela câmara municipal de braga em parceria com a synergia

c
erca de 130 crianças 
e jovens do Conce-
lho participaram nas 
"Férias em Grande", 

um programa de ocupa-
ção de tempos livres du-
rante as férias escolares 
dinamizado pela Câma-
ra Municipal de Braga 
em parceria com a Asso-
ciação Synergia.

Ao longo de seis se-
manas, as crianças e jo-
vens com idades entre os 
dez e os 15 anos tiveram 
a oportunidade de par-
ticipar num vasto leque 
de atividades desporti-
vas, culturais e recreati-
vas. Escalada, dança, des-
portos coletivos como o 
andebol ou o rugby, visi-

tas a museus e idas à praia 
e piscina foram algumas 
das iniciativas realizadas. 

À semelhança do que 

"Férias em Grande" animou
mais de uma centena de jovens 

Crianças e jovens participaram em diversas atividades desportivas, culturais e desportivas

D
R

D
R

sucedeu com o progra-
ma "Férias de Verão", as 
"Férias em Grande" tive-
ram como principal ob-

jetivo fomentar a prática 
desportiva junto dos mais 
novos e permitir a ocupa-
ção do período das férias 
de uma forma saudável. 

De acordo com Samei-
ro Araújo, vereadora dos 
pelouros do Desporto e 
da Juventude da Câma-
ra Municipal de Braga, 
«as férias decorreram de 
forma muito agradável e 
divertida». 

«Às atividades recreati-
vas, lúdicas e desportivas 
juntou-se a componente 
cultural, que também é 
importante nestes progra-
mas», salientou a respon-
sável, fazendo um balan-
ço positivo das atividades 
desenvolvidas.Vereadora Sameiro Araújo falou aos participantes
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Andebol: juniores

Portugal estagia
em Guimarães
Regressados de Burgos, Espanha, onde se dis-
putou o Torneio Scandibérico – no qual Portu-
gal ficou em segundo lugar, atrás da Suécia – a 
seleção nacional de juniores em andebol volta a 
concentrar-se, agora em Guimarães.

Neste curto estágio, que entre amanhã e sába-
do, Nuno Santos chamou à seleção dezasseis atle-
tas. Em Guimarães, a concentração está marcada 
para as 12h30 de amanhã. Os treinadores Nuno 
Santos e Pedro Vieira, o fisioterapeuta Marco 
Mendes e o médico, Luís Moreno, compõem a 
equipa técnica. A última concentração acontece-
rá a 8 de agosto, em Almada, com a equipa lusa a 
disputar o primeiro jogo do Campeonato da Eu-
ropa de sub-18, na Croácia, no dia 11 de agosto.
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A equipa feminina de an-
debol de praia ‘Últimas a
Sair’ BHC (Beach Hand-
ball Clube), patrocinada
por ‘O Gaiense’, disputa,
este fim de semana, a fase
final da competição And’
Praia 2016, na Nazaré,
com mais sete equipas,
entre as quais duas são
também do distrito do
Porto, três de Leiria, uma
de Aveiro e outra de Lis-
boa. No final da 5ª e úl-
tima etapa do Circuito
Regional de And’Praia da
Associação de Andebol do
Porto, realizada no pas-
sado fim de semana, na

praia em frente ao Edifício
Transparente, no Porto, o
conjunto gaiense assegu-
rou o terceiro lugar da
prova, o que garantiu
igualmente o terceiro
posto da classificação
geral, permitindo avançar
para a fase final junta-
mente com as duas equi-
pas melhor classificadas.
As atletas da ‘Últimas a
Sair’ voltaram a ter uma
boa prestação, ao vencer
os dois jogos da fase de
grupos frente às ‘All
Black’ e às ‘DAC’, por 2-0,
e batendo depois a equipa
‘Mundo das Brasas’ nos
quartos de final, com o
mesmo resultado. Porém,

voltaram a cair nas meias
finais, novamente com
‘Os Gordos’, por 0-2, redi-
mindo-se na partida para
decidir o 3º lugar, ao der-
rotar as ‘Old School Beach
Handball’, também por 2-0.

“O OBJETIVO PARA ESTE
ANO FOI CUMPRIDO”
No rescaldo da última etapa
e da consequente classifi-
cação para a fase final, Mi-
cael Magalhães, treinador
da equipa ‘Últimas a Sair’,
revelou que “o objetivo
proposto este ano pelas
atletas foi cumprido e agora
estamos entre as oito me-
lhores equipas a nível na-
cional. Abordaremos jogo a

jogo e tentaremos obter a
melhor classificação pos-
sível”, assegurou.
Sobre o passado fim de se-
mana, o técnico lembrou
que “fizemos uma fase de
grupos sem sobressaltos e
seguimos para os quartos
para conquistar outra
vitória por 2-0. Nas meias
finais jogámos com as
vencedoras da etapa e
perdemos o jogo por 2-0,
porque a equipa adversária
foi claramente superior.
Restou-nos disputar o 3º

lugar e conseguimos nova-
mente estar no pódio”, ter-
minou Micael Magalhães.

AND’ PRAIA EQUIPA GARANTIU O 3º LUGAR DO CIRCUITO REGIONAL E DISPUTA A FASE FINAL, ESTE FIM DE SEMANA, NA NAZARÉ

‘Últimas a Sair’ disputam fase
final da competição na Nazaré

Resultados 5ª Etapa

■ SEXTA
Últimas a Sair
2-0
All Black

Últimas a Sair
2-0
DAC

(QUARTOS DE FINAL)
Últimas a Sair
2-0
Mundo das Brasas

■ DOMINGO
(MEIAS FINAIS)
Últimas a Sair
0-2 
Os Gordos

(3º E  4º)
Últimas a Sair
2-0
Old School 
Beach Handball

‘Últimas a Sair’ vão disputar a fase final com mais sete equipas, na praia da Nazaré

TIAGO RODRIGUES
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A equipa feminina de ande-
bol de praia ‘Últimas a Sair’
BHC (Beach Handball
Clube), patrocinada por
‘O Gaiense’, disputa, este
fim de semana, a fase final
da competição And’Praia
2016, na Nazaré, com mais
sete equipas, depois de ter
alcançado o terceiro lugar
na classificação geral.

And’Praia
Equipa de ‘O Gaiense’ 
joga fase final

PÁG. 20 PÁG. 25 PÁG. 27
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O “XIII Torneio de Ande-
bol - Terras de Lafões 2016”, 
que decorreu dos dias 14 a 17 
de Julho, juntou em Oliveira 
de Frades centenas de atletas, 
dirigentes e membros da Or-
ganização, vindos de várias 
cidades do país.

Na competição participa-
ram quatro equipas do An-
debol Clube de Oliveira de 

-
anense, uma de São Miguel 
do Mato e uma de Valongo 
do Vouga. 

O primeiro lugar no 

equipa da casa, do ACOF, no 
quadro principal do torneio, 
no escalão de Juvenis / Ini-
ciadas Femininas. “O jogo foi 
muito competitivo disputado 
frente à equipa do AA SPSul, 
que terminou com o resultado 
14 vs 13” conta o treinador e 
presidente da ACOF, Rafael 
Almeida. 

No escalão de Infantis / 
Minis “foi a equipa do Espi-
nho que desde cedo mostrou 
a todos a sua qualidade e o 
porquê de estarem no terceiro 
lugar a nível nacional, no 
escalão de Juvenis”. 

No escalão de Seniores 
/ Juniores o vencedor “foi a 
equipa da A.A. SPSul, que 
demonstrou durante o torneio 
ser a equipa melhor prepa-

explica. 
Foram atribuídos pré-

mios individuais às atletas 
que mais se destacaram em 
todo o torneio dentro do 
respectivo escalão.

A edição deste ano voltou 
a correr da melhor forma. “O 
balanço é positivo, sendo que 

-

ção, estávamos um pouco 
receosos com toda a logística 
do torneio, pois foi a primeira 
vez que o mesmo foi orga-
nizado durante as Festas do 
Concelho. Mas o feedback 
de todos os participantes foi 
muito positivo”, salienta.

Balanço da época 
2015/2016

Rafael Almeida faz um 
balanço desta época que 
está a terminar. “Tivemos 
de solucionar problemas 
internos que tivemos, com 
a saída de um treinador e o 
reajuste de todos os treinos 
em função dos treinadores 
disponíveis. Foi uma época 
com coisas positivas e outras 
nem tanto”. Quanto às atletas 

tabela logo na sua primeira 
participação, o que foi muito 
bom”, explica.

“No que respeita às Juve-
nis e Iniciadas tinham capaci-
dade para fazer mais, como 
mostraram com a conquista 
do primeiro lugar no torneio 

-
fantis vão no bom caminho. 
Aos poucos começamos a 
ver os frutos do trabalho que 
está a ser desenvolvido. No 
escalão masculino também 
se vê a evolução nos atletas. 
As Minis Femininas foram 
Campeãs Regionais de Viseu 
sendo que na sua participação 
ficou bem patente perante 
todas as equipas do Distrito 
de Viseu”, resume.

A nova época ainda esta 
a ser planeada, mas neste 
momento a falta de apoios 
monetários está a por em 
causa o número de escalões 
que possam vir a ser forma-
dos. O responsável agradece 
a todos os atletas que partici-
param no torneio e a todas as 
entidades e instituições que se 
associaram e apoiaram esta 
iniciativa.

Torneio de andebol juntou cerca de 250 atletas
Liliana Costa

A equipa vencedora
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Torneio de Andebol 
em O.Frades juntou 
cerca de 250 atletas
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Apoio a colectividades 
Município atribui mais de cinco mil euros em subsídios

Página 35



A36

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 18,78 x 23,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65441914 21-07-2016

O  d e p a r t a m e n t o  d e 
andebol da Casa do Ben-
fica em Castelo Branco 
(CBCB) viveu uma época 
desportiva “intensa e tra-
balhosa”. Num balanço 
ao que foi a temporada 
2015/2016, as respon-
sáveis encarnadas falam 
num desgaste superior, 
comparativamente com o 
passado, devido ao facto 
de “pela primeira vez o 
clube ter todos os escalões 
sequenciados e em com-
petição”, das infantis às 
seniores.
Globalmente, é atribuída à 
temporada fi nda uma nota 
bem positiva “em termos 
competitivos e organiza-
cionais”. Os resultados 
“enquadram-se dentro do 
defi nido” e formou-se uma 
nova equipa técnica, que 
assumiu a direção de uma 
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Andebol feminino
faz balanço da época

nova equipa. 
A dupla Catarina Martins e 
Inês Ribeiro estreou-se no 
banco com o novo grupo 
infantil, que entrou pela 
primeira vez em compe-
tição, na zona de Leiria. 
“Surpresa positiva. Com 
muito caminho a percorrer, 
realizaram ótimos jogos”. 
A nível individual, Inês 
Neves esteve entre as me-
lhores marcadoras.
Já a guardiã Lara Marques 
foi eleita a melhor da sua 
posição no Torneio Cidade 
de Castelo Branco. 
As equipas de iniciadas e 
juvenis “fizeram épocas 
razoáveis nos respetivos 
campeonatos nacionais”, 
considera o departamento 
andebolístico da CBCB, 
para além de terem par-
ticipado em torneio rele-
vantes, nomeadamente 

no KakyGaia e em S. Pe-
dro do Sul. Joana Pissarra 
destacou-se no quadro de 
marcadoras da Taça Prima-
vera da AA Leiria.
Quanto às seniores, na 2.ª 
divisão nacional, “com as 
condicionantes conheci-
das”, que passam por um 
grupo muito jovem e com 
impedimentos ao nível do 
treino face à deslocalização 
académica, acabou por 
realizar um campeonato 
“bastante razoável”. Inês 
Rito Ribeiro foi a mais efe-
tiva na concretização.
Para a época que se avi-
zinha, o departamento já 
traçou objetivos: tentar 
iniciar um novo grupo in-
fantil; manter infantis, 
iniciadas e juvenis nos na-
cionais, tentando que esta 
última alcance os play-off ; e 
as seniores, “com o mesmo 

enquadramento de atletas 
estudantes universitárias 
fora de Castelo Branco”, ir 
o mais longe possível não 
só no campeonato como na 
Taça de Portugal.

����%, . A profes-
sora Paula Espírito Santo, 
coordenadora do andebol 
da Casa do Benfica, foi 
escolhida pela Federação 
de Andebol de Portugal 
(FAP) para patrona do 
Campeonato Nacional da 
1.ª divisão (feminino), ca-
bendo-lhe a entrega da taça 
e medalhas às campeãs. 
“Esta distinção, assente no 
seu percurso como atleta 
internacional e pelo traba-
lho que tem desenvolvido 
em prol do andebol, deixou 
o nosso clube extremamen-
te orgulhoso”, é destacado 
no balanço da temporada.
 

Uma das equipas da CBCB; Paula E. Santo num momento  alto da época
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