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mais desporto

L ANDEBOL1

FC Porto apresenta-se ao título
Iniciou o campeonato a ganhar ao Madeira, SAD, em jogo antecipado o Novo treinador, sueco
Magnus Andersson, estreou-se no banco o Segue-se o romeno Poitassa Turda, para a Taça EHF
HELENA VALENTE/ASF
ANDEBOL — ANDEBOL1 —1.a JOR.

Têm a palavra

SABOR
AGRIDOCE
•
eL.

Cometemos muitos erros neste
jogo mas estou satisfeito. Temos bons
jogadores, todos entraram nesta
partida, mas penso que podemos fazer
melhor. Desperdiçamos muitas
oportunidades boas de marcar e não
estou tão contente assim com este
aspeto do encontro

Dragão Caixa,
no Porto

FC PORTO

•

MAGNUS ANDERSSON
Treinador do FC porto

MADEIRA, SAD

PRIMEIRO JOGO
É

7
Gustavo Capdeville (GR)
Luís Carvalho (GR)
Hugo Lima (2)
Válter Soares (3)
João Martins (4)
Ulisses Ribeiro
Daniel Santos (1)
Bruno Landim (2)
Elias António
Ruben Sousa
João Miranda (1)
Elledy Semedo (5)
Pedro Peneda (1)

o nosso primeiro jogo, depois de
um período de treinos neste mês e em
casa de um candidato ao título. O FC
Porto esteve melhor, enquanto nós
conseguimos demonstrar alguma
qualidade a espaços. Vimos alguns
problemas, erros, que teremos de avaliar
e corrigir para elevarmos a equipa

INTEARZALO

Hugo Laurentino (GR)
Alfredo Quintana (GR) (1)
Víctor Iturriza
Leandro Semedo (3)
Miguel Martins (5)
Djibril Mbengue
Rui Silva (3)
Daymaro Salina
Leonel Fernandes
Alexis Borges (2)
Diogo Branquinho (2)
António Areia (2)
André Gomes (5)
Miguel Alves (3)
Fábio Magalhães (1)

PAULO FIDALGO
Treinador do madeira, SAD

MAGNUS ANDERSSON
ÁRBITROS
Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga)

Por

GABRIELA MELO

Fábio Magalhães eleva-se e alveja mais uma vez a baliza defendida por Gustavo Capdeville

I
NICO candidato ao título ainda sem competir a título oficial, o FC
Porto apresentou os pregaminhos no Dragão
Caixa, ontem, diante do Madeira
SAD, que venceu por confortáveis 27-19 no arranque do campeonato. O novo treinador portista, o sueco Magnus Andersson,
que sabe da poda em matéria de
ganhar — medalha de prata nos
Jogos de Barcelona-1992, Atlanta-1996 e Sydney-2000 — não ficou convencido, mas gostou de

U

se estrear em alta no campeonato, a poucos dias da entrada em
cena na Taça EHF.
O antigo benfiquista Elledy Semedo assinou o primeiro golo da
temporada, mas o FC Porto cedo
descolou no marcador, confirmando o favoritismo. Não aconteceu logo porque os primeiros 15
minutos foram pautados por equilíbrio, até à igualdade a seis golos.
E o guarda-redes anfitrião, Alfredo Quintana, ainda teve de realizar algumas defesas de jogadas
comprometedoras. Depois, o FC

CALENDÁRIO
Andebol 1 4 la jornada
FC Porto-Madeira SAD
27-19
Benfica-Maia/ISMAI
dia 1, às 16.15 h
Belenenses-Arsenal Devesa dia 1, às 17 h
ABC-Avanca
dia 1, às 17.30 h
Águas Santas-Boa Hora
dia 1, às 18 h
Sp. Horta-Sporting
dia 1, às 21 h
AC Fafe-CCR Fermentões dia 26, às 21 h

Porto pediu licença e começou a
construir o marcador, atingindo
o intervalo a ganhar por 13-7, com
quatro golos do central Miguel

Martins. A equipa da casa, mais
intensa e rápida na circulação de
bola, aproveitou da melhor forma
as várias falhas técnicas do Madeira SAD, uma meia surpresa porque esteve pouco visível durante
a pré-temporada.
No segundo tempo, o visitante
apostou noutro guarda-redes, Luís
Carvalho, mas sem travar o FC
Porto, que chegou a beneficiar de
vantagens de nove (19-10) e 10 golos (23-13). A equipa de Magnus
Andersson continuou a marcar o
ritmo de jogo, ao longo do segun-

do tempo. Embora o clube madeirense ficasse sem alternativas para
voltar a equilibrar as contas, provocou alguns calafrios no antigo
jogador sueco e agora treinador.
Esboçou aproximação no marcador nalgumas ocasiões da segunda parte, como aconteceu com os
três golos seguidos apontados ao FC
Porto (24-16).
Com uma vantagem tão dilatada, Magnus Larsson aproveitou
a oportunidade para rodar os jogadores no banco. Entrou desta forma o guarda-redes e capitão Hugo Laurentino. «A diferença de
golos permitiu esta gestão, que será
impossível de realizar noutras partidas», alertou o sueco.
A jornada inaugural prossegue no fim de semana, enquanto o FC Porto recebe o romeno
Potaissa Turda, domingo, para a
primeira ronda de qualificação
da Taça EHF.
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Nova direcção da União de Andebol dos Açores eleita

Aumentar o número de atletas e de clubes
A grande meta da nova direcção da União das
Associações de Andebol dos Açores (UAAA)
é a de aumentar o número de praticantes e de
clubes em cada Associação de ilha.
Tem sido uma batalha que continua por ganhar dos dirigentes associativos para uma modalidade muito popular e muito praticada no
Continente e na Madeira, mas que nos Açores
perdeu nos últimos 20 anos muitos praticantes e
clubes, ao ponto de nem haver número suﬁciente de equipas para a realização de um campeonato regional sénior regular.
Na ilha de São Miguel o andebol vive da
carolice de poucos entusiastas que conseguem
manter em actividade equipas de vários escalões no Grupo Desportivo da Casa do Povo dos
Arrifes e no Marítimo, com o Colégio Castanheiro, de Ponta Delgada, a participar com equipas em alguns escalões de formação.
Outra mensagem do novo elenco é o de captar e formar recursos humanos, tais como árbitros, oﬁciais de mesa, dirigentes e treinadores e

implementar o projecto de formação desportiva
acompanhada junto dos diversos intervenientes
regionais.
Na Assembleia Eleitoral da UAAA realizada na Horta, a lista única que se apresentou
a sufrágio e que foi votada por unanimidade é
composta pelos seguintes elementos:
Assembleia-Geral: Presidente: Rui Alberto
Gouveia Santos; Secretário: Dulcínio Filipe da
Silva Oliveira; Vogal: José Maria Goulart da
Costa;
Direcção: Presidente: Hugo Miguel da Silva
Oliveira; Vice-Presidente: Bruno Miguel Dutra Medeiros Goulart; Tesoureira: Vera Lucia
Brandão da Silva.
Conselho Fiscal: Renata Diana da Silva Oliveira; Dércio Jorge Santos Bettencourt; Cátia
Patrícia Sousa Alves.

Conselho de Arbitragem: Mário Jorge Freitas
Carvalho; Rui Pedro Correia Silva; Adriana Filipa Sousa Alves.
Conselho de Justiça: Joana Leite Borges;
Paula Cristina Pereira Luís.
Foram ainda eleitos os seguintes delegados

para representar a UAAA junto da Federação
de Andebol de Portugal na época desportiva de
2018/2019: Rui Alberto Gouveia dos Santos;
Hugo Manuel da Silva Oliveira; Paulo Jorge
Moura Resendes e Vera Lúcia Brandão da Silva.
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andebol 1 já arrancou. conheça os plantéis das quatro equipas minhotas em prova

DM

ABC a olhar para cima e trio quer permanência
TREINADOR É JORGE RITO

ABC/UMINHO
NOME

POSIÇÃO

Humberto Gomes
guarda-redes
Carlos Oliveira
guarda-redes
Cláudio Silva
guarda-redes
Rafael Peixoto
ponta-esquerda
Dario Andrade
ponta-esquerda
Hugo Rocha
lateral-esquerdo/pivot
Hugo Rosário
lateral-esquerdo
Francisco Silva
lateral direito/esquerdo
Nuno Silva
central
António Ventura
central
José Rolo
lateral-direito
Miguel Batista
lateral-direito
Carlos Bandeira
ponta-direita
André Rei
ponta-direita
Eduardo Mendonça
pivot
Rui Ferreira
pivot

CLUBE ANTERIOR

FC Porto

Maia/ISMAI
ex-1.º de Agosto (Angola)
Chartres (França)
Águas Santas
FC Gaia

ABC/UMinho parte para 2018/2019 com o objetivo de conquistar títulos
TREINADOR É DOMINGOS NUNES
PEDRO VIEIRA DA SILVA

J

á começou, ontem, no
Dragão Caixa, a corrida ao título do Andebol 1, que está nas
mãos do Sporting.
Os bicampeões nacionais apostaram muito nas
últimas temporadas e, esta, não foge à regra.
Com um orçamento
muito superior aos outros dois "grandes" e, claro, do ABC/UMinho, os
leões apostam tudo em
festejar o "tri".

O Benfica, que já conquistou esta temporada
a Supertaça, ao bater, em
Braga, precisamente o rival de Alvalade, também
se apresenta forte, depois
de já ter conquistado, na
época passada, a Taça de
Portugal.
O FC Porto, que ficou "a seco" nas últimas
três temporadas, também
aposta na conquista do
ceptro nacional.
O ABC/UMinho, que
sofreu algumas mudanças, parte na quarta po-

sição na "pole position",
mas os academistas já provaram que conseguem
atingir feitos brilhantes
– conquistaram seis títulos nas últimas quatro
épocas, contra quatro do
Benfica, três do Sporting
e dois do FC Porto – mesmo com um orçamento
mais baixo.
As outras três equipas
minhotas em prova – o
CCR Fermentões substituiu o despromovido CD
Xico Andebol – deverão
lutar pela manutenção.

ARSENAL DA DEVESA
NOME
POSIÇÃO
Miguel Marinho
guarda-redes
Bruno Bessa
guarda-redes
João Costa
guarda-redes
Pedro Dantas
ponta esquerda
João Saraiva
ponta-esquerda
Horácio Santos
lateral-esquerdo
João Cunha
lateral-esquerdo/direito
José Silva
lateral direito/esquerdo
Miguel Gomes
central/ lateral-esquerdo
Pedro Pando
central
Elias Vilela
lateral-direito
Tiago Cunha
lateral-direito/esquerdo
André Ribeiro
lateral-direito/esquerdo
Hugo Oliveira
pivot
Francisco Fernandes
pivot
Tiago Oliveira
pivot
João Ribeiro
universal

CLUBE ANTERIOR
Póvoa de Lanhoso
CCR Fermentões
AC Fafe
ABC/UMinho
Póvoa de Lanhoso
Águas Santas
CD Xico Andebol

ABC/UMinho
CD Xico Andebol
Benﬁca de Vila Real

TREINADOR É JOSÉ VIEIRA

CCR FERMENTÕES
NOME
Raul Nunes
Pedro Carvalho
Gaspar Cunha
João Carvalho
Luís Martins
Diogo Duarte
José Pinto
José Ferreira
Hélder Cunha
Gonçalo Areias
Daniel Miranda
Rui Rolo
João Martins
Nuno Pinheiro
João Barbosa
Daniel Oliveira
Sérgio Ribeiro
Filipe Caniço

POSIÇÃO
guarda-redes
guarda-redes
guarda-redes
ponta-esquerda
ponta-esquerda
ponta-esquerda
lateral-esquerdo
lateral-esquerdo
central
central
ponta-direita
lateral-direito
lateral-direito
pivot
pivot
universal
universal
universal

TREINADOR É VICTOR TCHIKOULAEV

CLUBE ANTERIOR

Arsenal da Devesa

ABC/UMinho

Arsenal da Devesa
ABC/UMinho
Arsenal da Devesa
Estava sem clube

AC FAFE
NOME
POSIÇÃO
CLUBE ANTERIOR
Nélson Reyniel
guarda-redes
João Carvalho
guarda-redes
Nuno Silva
guarda-redes
Eduardo Sampaio
ponta-esquerda
Paulo Vinicius
ponta esquerda
João Freitas
lateral-esquerdo
CCR Fermentões
Luís Nunes
lateral-esquerdo/ponta-esquerda Boa Hora
Vasco Santos
lateral-direito/esquerdo
Gualther Furtado lateral-esquerdo/central
FC Porto
Tiago Ventura
lateral esquerdo/central
Tiago Gonçalves
central
Mário Pereira
central/lateral-esquerdo
Tiago Silva
lateral-direito
Admilson Furtado
ponta-direita
AA Avanca
Ivo Silva
ponta-direita
Arsenal da Devesa
Virgílio Ferreira
pivot
João Ferreira
pivot
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Madeira SAD deu a réplica
possível no Dragão Caixa

Paulo Fidalgo tentou orientar o Madeira SAD para uma possível surpresa mas não foi possível.

Daniel Faria
danielfaria@jm•madeira.pt

¡', Madeira SAD perdeu ontem do Pavilhão Dragão
Caixa, por 27-19, em jogo
inserido na 1.a jornada do
‘...1 campeonato nacional andebol 1. Os 'azuis e brancos' acabaram por confirmar o seu favoritismo frente aos madeirenses,
que deram tudo o que podiam,
mas não conseguiram rivalizar
com uma equipa mais forte como

acabou por ser o Futebol Clube
do Porto, que controlou as operações, evidenciando mais discernimento no terreno de jogo.
O Madeira SAD ia reagindo como
podia, com alguns bons momentos, mas sem importunar realmente o conjunto portista, que
jogava em casa, aproveitando esse
factor ao máximo.
No primeiro tempo, o conjunto
portista venceu por 13-7, evidenciando assim o maior domínio no
encontro, enquanto os madeirenses tentavam dar a réplica possível.
No segundo tempo, assistiu-se a
uma certa reação dos madeirenses,
mas insuficiente para inverter o
rumo dos acontecimentos. No en-

tanto, o Madeira SAD deu uma
boa réplica, lutando dentro das
suas possibilidades num terreno
particularmente difícil. Não venceu, mas deixou como sempre
uma imagem positiva, de garra e
de arrojo.
Na próxima jornada, o Madeira
SAD volta a enfrentar um 'teste'
de elevada dificuldade, enfrentando desta feita outro 'grande', o
Benfica, que tem naturalmente
ambições elevadas no campeonato.
O encontro está marcado para o
próximo dia 8 de setembro, no
Pavilhão do Funchal, onde o Madeira SAD irá tentar capitalizar o
factor casa para levar de vencido
o favorito Benfica. Página 4
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Madeira SAD
perde no Dragão
O conjunto orientado por Paulo Fidalgo começou o campeonato com uma derrota diante
do FC Porto.
pág. 33
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FC Porto venceu com facilidade o jogo que abriu o Nacional,
exibindo capacidade defensiva e uma juventude ambiciosa

JOVENS PORTEIAS
FIZERAM A DIFERENÇA
C PORTO

MADEIRA SAD
Dragão Caixa

Arbitros:Alberto Alves eJorge
Femandes (AA Braga)
FC PORTO
A.avintana
Gr(1)
Hugo Laurent:In° Gr
Victor tturriza
Miguel Martins
5
Djibril Mbengoe
Aleids Borges
Diogo Branquinho
11(0
Fábio Magalhães

2
2
3
1

AndréGomes
Daymaro Salina
Rui Silva

5

Leandro Semedo

3
2

Antônio Areb

MADEIRASAD
GustayoCapdeyille Gr
Luís Carvalho
Hugo Uma

Gr
2

Illisses Ribeiro
Daniel Santos
Bruno Lancfim

2

RúbenSoia
ElledyStinedo

1

5

VáltnrSoams
aias António

3

João Martins
PadrOPenedo
káo Miranda

4
1
1

Leonel Femandes

Treinador:

Treinador:

Ma9rlusAndersson

Paulo Fidalgo

Ao Intervalo13-7.
Marcha. 05' 4-1,

JORNADA SÁBADO É
DIA REHEADO E
DOMINGO HÃ "BE"
A primeira jornada do
campeonato será na tarde de
sábado, com o ABC-Avanca a
adivinhar-se corno jogo mais
emotivo, tendo o FC Porto
antecipado o seu jogo para
ontem porque domingo já
terá o primeiro embate da
Taça EHF (16h00), recebendo os romenos do Potaissa
Turda, que o Sporting bateu
há dois anos na final da Taça
C hallenge. Os portistas terão
a segunda mão em Turda no
dia 8 de setembro.
ANDEBOL 1
FC Porto-Madeira SAD
Sábado,01/09/2018
Benfica-ISMAI
ABC-Avanca
Belenenses-Arsenal
Aguas Santas-Boa Hora
Sp. Horta-Sporting

27-19
(17h00)
(17h30)
(17h00)
(18h00)
(21h00)
2.

Sábado, 08/09/2018
ISMA1.8efenenses
Madeira SAD-Berrlica
Avanca-Aguas Santas
Sporting-ABC
Arsenal -SC Horta
Boa Hora-AC Fafe
12/09/2018
Fennentões-FC Porto

(19h00)
(17h00)
(18h00)
(18h00)

(171100)
(18h00)

(21h10)

25'11.7, 30'13-7,35'15-7, 40'1740,
45'19-13,50'22-13,55'24-16,60'27-19

4

EXCLUSÕES

6

ADGUSTOPERRO
••• FC Porto e Madeira SAD
abriram as hostilidade no Andebol 1 da época 2018/19. No
jogo inaugural, que teve o Dragão Caixa como palco, os portistas venceram sem grande
contestação, por 27-19, numa
partida em que os insulares só
deramréplica séria nosprimeiros 15 minutos.
O FC Porto entrou com um
sete inicial em que as novidades foram os novos recrutas
Fábio Magalhães e Djibril
Mbengue, a jogar a laterais, e
o ponta Tito. Depois, com o
evoluir da partida, o técnico
Magnus Andersson colocou
em campo todos os 15 convocados - as exceções, por opção
técnica, foram os cubanos
Alex Hernandez e Yoan Ba lazquez - e acabaram por ser
os mais jovens, como desiderato de mostrarem que não
são segundas escolhas, aqueles que mais brilharam.
Associado ao poderio defensivo dos dragões -personificado no trio cubano Salinas, Iturriza e Alexis -, que poderá ser a
mais-valia fulcral da equipa

André Gomes jogou como lateral dos dois lados do campo e esteve sempre bem, marcando cinco golos
esta época, uma mão-cheia de
jovens, com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos,
revelou uma ambição, irreverência e eficácia que, caso se
mantenha nos jogos contraadversános da mesma valia, tem

ECO

Magnus
Andersson

Treinador do
FC Porto

tudo para ser decisiva. Miguel
Martins, Tito, André Gomes,
Diogo Branquinho e Leandro
Semedo foram responsáveis
por18 dos 27 golos do FC Porto.
Dois terços. Um certificado de
grande qualidade.

Já o Madeira SAD só conseguiu estar em jogo nos primeiros 15 minutos e tendo em
Elledy Semedo o melhor elemento. Há muito por fazer
num candidato ao grupo dos
melhores.

AFIGURA

André Gomes

lA ES
"Contente, mas a
atacar temos de
ser melhores"

"Não é fácil
defrontar um
candidato ao título"

"Estou feliz por ter ganho,
mas temos de jogar muito
melhor. Fiquei satisfeito com
a equipa a defender, mas no
ataque podemos fazer mais.
Temos de estar melhor
quando temos a bola.
Tivemos muitas chances de
golo perdidas e isso provoca
contra-ataques."

"Este jogo era para avaliar e
sentira equipa. Tínhamos de
ser realistas. Após um
agosto intenso, não era fácil
defrontar um candidato ao
título. Saímos daqui com
uma série de ilações e vamos
continuar o nosso trabalho.
Só saio daqui satisfeito com
algumas situaçõesf

Paulo Fidalgo
Treinador do
Madeira SAD

Após um primeiro ano tio
Clube em que pot ic o
jogou, por lesão, teve uma
entrada brilhante na nova
época É um dos jovens
empenhados em ganhar
um lugar ao sol e com
todo o atrevimento que
mostrou ontem tem
razões para sonhar.
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SIR 1.º MAIO/CJB PERDE
SUPERTAÇA COM MADEIRA SAD
diferença no marcador era de dez
golos (23-13), deixando antever o
desfecho da partida. A equipa de
Sandra Martins geriu a vantagem
até ao apito final e venceu por 2919, conquistando a 20.ª Supertaça
consecutiva.
ÒÒEQUIPA REFORÇADA

A SIR 1.º Maio/CJB perdeu a Supertaça feminina para o
Madeira SAD. A formação da Marinha Grande perdeu
por 29-19, frente à equipa com que perdeu na final da
Taça de Portugal
O Madeira SAD entrou melhor
na partida e Sara Gonçalves inaugurou a contagem nos instantes iniciais e, já com mais de dois minutos
jogados, Mónica Soares fez o 2-0
para o conjunto madeirense.
Os primeiros minutos da partida
foram muito complicados para a
equipa da Marinha Grande, comandada por Miguel Catarino (na foto),
que, a perder 4-0, pediu o primeiro
“time-out” aos oito minutos. Após
a pausa, a formação marinhense

chegou ao golo por Miriam Almeida. Contudo, o Madeira SAD, com
maior eficácia, foi dilatando a vantagem que, aos 20 minutos, era de
9-3. A SIR 1º Maio/ADA CJ Barros
reduziu a diferença, mas foi para o
intervalo a perder 12-6.
No segundo tempo, o conjunto
da Madeira continuou a impor o ritmo de jogo sem que o adversário
encontrasse uma forma mais eficaz
de passar pela forte defesa insular.
Com quinze minutos para jogar, a

A internacional Mariana Sousa
(ex-Madeira SAD) é reforço da SIR
1.º Maio para a época 2018/19.
Com 21 anos, a lateral esquerda madeirense representou nas últimas épocas a Madeira SAD, tendo na época
passada sagrado-se campeã nacional e conquistado a Taça de Portugal. Mariana Sousa é internacional
por Portugal e foi chamada a todas
as seleções nacionais dos diversos
escalões ao longo da sua formação.
Também a guarda-redes Ana
Isabel Silva, de 23 anos, ex-Alavarium, é reforço da SIR 1º Maio/CJB
para a nova época. Trata-se de um
regresso à Marinha Grande de uma
atleta que iniciou a sua formação
no Catarinense e a concluiu na SIR
1º Maio. Passou depois pelo Colégio João de Barros, onde jogou
três épocas. Nas duas últimas temporadas representou a Juve Lis e o
Alavarium. ß
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ANDEBOL

JOANA ESPINHA ASSINA
PELO ALAVARIUM
A andebolista marinhense, que defendeu já
as cores da SIR 1º Maio
e da Juventude Desportiva
do Lis, vai agora representar a equipa sénior do
Andebol Clube Alavarium.
A transferência foi oficializada no início deste mês.
Teve o primeiro contacto com a modalidade de
andebol aos nove anos de idade e, desde então, não mais
parou. Fez toda a sua formação na SIR 1º Maio, com um
intervalo no escalão de iniciada, em que, durante uma
época, representou a Juventude Desportiva do Lis (JUVE).
Um ano depois regressou ao clube que a viu crescer, onde
permaneceu até ao primeiro ano de sénior. “Depois do primeiro ano de sénior percebi que as apostas da SIR 1º Maio
estavam a ser outras e senti que era altura de mudar. Surgiram várias propostas e em boa hora optei por regressar
à JUVE, um clube que me acolheu com grande carinho e
que soube retirar o melhor de mim”, afirma Joana Espinha.
Jogando sempre na posição de lateral direita, foi na
JUVE que lhe foi lançado o desafio de atuar como central.
“Foi necessária alguma adaptação da minha parte, mas
ao longo do tempo fui crescendo imenso em todas as vertentes, muito fruto do apoio de todos os dirigentes e treinadores”, confessa a atleta marinhense de 20 anos.
Na época 2018/2019, Joana Espinha vai ter um novo
desafio: mudar-se para Aveiro e representar o Alavarium.
“Este ano não foi fácil tomar uma decisão sobre o clube
que iria representar. Depois de ficar a conhecer os projetos
e objetivos de cada clube interessado em mim, acabei por
optar pelo Alavarium”, clube que vai lutar pela conquista
do título nacional. “Vou focar-me a 100% naquilo que é o
meu compromisso e ajudar o clube a sagrar-se Campeão
Nacional. Vou esforçar-me todos os dias para contribuir
positivamente em prol da equipa… Mas sempre com a minha cidade no coração”, afirma a atleta. ß
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Andebol SIR 1.º de
Maio perde Supertaça
para Madeira SAD
Depois de ter chegado à final da
Taça de Portugal da época passada,
a equipa de andebol feminino da
SIR 1.º de Maio voltou a estar
presente num momento decisivo
de uma grande competição
nacional. Foi no passado sábado,
em Braga, na Supertaça, que
redundou num desaire (29-19) da
equipa de Picassinos, Marinha
Grande, frente ao Madeira SAD, que
conquistou o troféu pela vigésima
temporada consecutiva.
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Treinadores e jogadores preferem Eurico e Ivan
AUTOR FOTOGRAFIA

ID: 76531312

Meio: Imprensa

Fui um ano difícil para Eurico Nicolau e Ivan
Caçador. Primeiro viram os seus nomes misturados
na operação Cashball. Depois, ficaram pela primeira
vez longe do topo na classificação oficial do Conselho
de Arbitragem da Federação de Andebol de Portugal
para 2017/18, num singular sétimo lugar. No entanto,
a dupla da Marinha Grande continua a ver o seu
trabalho reconhecido por aqueles que realmente
percebem de andebol. De tal forma que venceram,
pelo sétimo ano em oito edições, o prémio de melhor
dupla de árbitros da Gala do Andebol, cujos votos são
atribuídos por técnicos e andebolistas. “É o
reconhecimento dos treinadores e atletas.

Continuamos a merecer o respeito e confiança de
todos”, disse Ivan Caçador ao JORNAL DE LEIRIA. O
evento decorreu em Braga, durante o passado fimde-semana, e premiou também Frankis Carol, Aljosa
Cudic e Carlos Martingo, Mónica Soares, Isabel Góis e
Sandra Martins, como melhores jogadores, guardaredes e treinadores. O currículo de Eurico e Ivan
pertence-lhes por mérito próprio e ninguém o pode
negar. Mais de três dezenas de jogos na Liga dos
Campeões, presenças em Mundiais e Europeus, num
percurso que começou há 18 anos num jogo de
iniciadas femininas disputado em Picassinos,
Marinha Grande. E depois foi sempre a subir.
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E C. Porto abre
campeonato
com vitória
caseira
Técnico Magnus Andersson
com boa estreia no dragão

F. C. Porto

27

Madeira SAD

19

ANDEBOL O F. C. Porto estreou-se,
ontem, com um triunfo sobre o
Madeira SAD, por 27-19, no Dragão Caixa, numa antecipação da
jornada inaugural da La Divisão
Nacional de andebol, devido aocomproMisso europeu (Taça EHF)
que os azuis e brancos têm agendado para domingo (16 horas), na
cidade Invicta, frente aos romenos do AFIC Potaissa Turda.
Com o sueco Magnus Andersson
no comando técnico, quatro reforços e um regresso à equipa, os portistas ainda viram os insulares discutir o resultado durante mais de
metade da primeira parte. Contudo, a diferença de valores começou a desequilibrar os pratos da balança e ao intervalo os dragões já
venciam por seis golos.
Nos minutos iniciais da segunda
metade, os madeirenses ainda
tentaram controlar os danos e reduziram, mas os portistas imprimiram mais ritmo ao jogo e aumentaram a vantagem para 10
tentos. A partir daí, foi uma questão de gerir a partida, não dando
hipóteses ao rival de reagir. s s.s.
F. C. PORTO Alfredo Ouintana (1, GR) e Hugo Laurentino
(GR); Victor Iturriza, Leandro Semedo (3), Miguel Martins
(5), Djit5il Mbengue, Rui Silva (3), Daymaro Salina, Leonel
Fernandes, Alexis Borges (2), Diogo Branquinho (2),
António Areia (2), André Gomes (5), Miguel Alves (3) e
Fábio Magalhães (1).
Treinador Magnus Andersson.
MADEIRA SAD Luis Carvalho (GR) e Gustavo Capdeville
(GR): Hugo Lima (2), Vatter Soares (3), João Martins (4),
Ulisses Ribeiro. Daniel Santos (1), Bruno Landim (2). Elias
António, Rüben Sousa, João Miranda (1), Elledy Semedo
(5) e Pedro Peneda (1).
Treinador Paulo Fidalgo.
LOCAL Pavilhão Dragão Caixa, no Porto.
ÁRBITROS Alberto Alves e Jorge Femandes.
AO INTERVALO 13-7.

André Gomes fez cinco golos
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CERTEIRO. Portista Andre Gomes esteve em evidencia com cinco golos

DRAGÕES ARRANCAM
A TODA A VELOCIDADE
FC Porto regista triunfo
confortável no Dragão
Caixa no início do
campeonato nacional

empenhada, contudo os seus argumentos foram insuficientes
para causar dificuldades às inten ções portis las. Erros a mais ao defender c somado ao ataque pouco

FC PORTO 27-19 MADEIRA SAD

O Paulo Fidalgo

L.K1:

JOÃO BAPTISTA SEIXAS

"FELIZ COM O RESULTADO
MAS COMETEMOS ALGUMAS
FALHAS", ADMITE O ESTREANTE
TÉCNICO MAGNUS ANDERSSON

L. jornada

FC PORTO MADEIRA SAD
M. Andersson°

O FC Porto derrotou ontem o
Madeira SAD por 27 --19 no Dragão
Caixa, no encontro de abertura do
campeonato, num duelo alheei pado pelo facto de o emblema azul
e branco ir disputar em casa, no
domingo (16h00), a 1" mão da
fase de qualificação da Taça Off,
diante dos romenos do Potaissa
Turd a .
A vitória 'caiu' para a melhor
equipaemcampo, com maissolu ções de jogo, melhor qualidade
técnica nos duelos individuais e
uni coletivo mais assertivo nas
suas ações. °conjunto madeirense lutou, foi uma equipa esforçada,

ANDEBOL

27 19
A. QUIN LANA
ALEXIS BORCE
7
MIGUEL MARTINS 5
D. BRANQUINHO 2
MIGUEL ALVES 3
D. MBENGUÉ
VICTOR ALVAREZ O

o
1
O
O
1
O

H. IAURENTINO Go
1 SEMEDO
3
RUI SILVA
3
D SALINA
O
L. FERNANDES O
ANTÓNIO AREIA 2
ANDRE GOMES 5
F MAGALHÃES 1

o
o
o
o
o
o
o
o

(AS [XI
G CAPDEVILI E 00 O
ELLEDY SEMEDO 5 O
RUBEN SOUSA O 3
HUGO LIMA
2 O
DANIEL SANTOS 1 O
ULISSES RIBEIRO el O
BRUNO LANDIM 2 o
L. CARVALHO O
o
VALTER SOARES 3
JOÃO MARINS 4 o
[LIAS ANTÓNIO O 2
JOÃO MIRANDA 1 o
PEDRO PENEDA 1 o

AO INTERVALO: 13-7
LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge Fernandes

concret izador, poucas vezes con seguiu superar a muralha alta e
forte fisicamente do FC Porto, e
isso acabou por justificar a derrota.
Ao intervalo já perdiam por 1 3.- 7...
A primeira parte foi dominada
quase por inteiro pelo FC Porto,
com a única exceção a ocorrer aos
13,45 m com a igualdade (6 - 6).
Com o desenrolar da partida, o
sete do novo treinador Magnus
Andersson acertou agulhas entre o
defender e o atacar, o seu jogo
cresceu de produção e os golos
surgiram naturalmente.

BENFICA sábado MAIA-ISMAI
SP. HORTA sábado SPORTING
ABC sábado AVANCA
BELENENSES sábado ARSENAL
AGUAS SANTAS sábado BOA HORA
AC EME 26 set. FERMENTOES

A 2" parte foi turi passeio para os
dragões. Sem grande oposição cli latou a vantagem, permitiu aos
seus atletas brindar os adeptos de
lances mais artísticos. Destaque
para Miguel Martins, André Comes, distinguido como MVP do
jogo, e Quintana... pelas mais del2
defesas e um golo marcado. No
Macieira SAD prevaleceu a qual i
Jade de El ledy Semedo e do guar da - redes Gustavo Capdeville.
Opinião dos treinadores
"Foi uma vitória importante no
primeiro jogo cio campeonato. Feliz com o jogo, embora com algumas falhas, não jogámos muito
juntos, falhámos lances aos 6 metros que não gostei tanto", confessou o treinador estreante do FC
Porto, Magnus Andersson. "Tinha
a expectativa de avaliar equipa
neste primeiro jogo. O FC Porto é
um sério candidato ao título e nós
conseguimos tirar ilações deste
encontro", disse Paulo Fidalgo.
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00:03
Triunfo confortável na receção ao Madeira SAD
O FC Porto derrotou esta quarta-feira o Madeira SAD por 27-19 no Dragão Caixa, no encontro de
abertura do campeonato, num duelo antecipado pelo facto de o emblema azul e branco ir disputar em
casa, no domingo (16h00), a 1ª mão da 1ª fase de qualificação da Taça EHF, diante dos romenos do
Potaissa Turda.
A vitória 'caiu' para a melhor equipa em campo, com mais soluções de jogo, melhor qualidade técnica
nos duelos individuais e um coletivo mais assertivo nas suas ações. O conjunto madeirense lutou, foi
uma equipa esforçada, empenhada, contudo os seus argumentos foram insuficientes para causar
dificuldades às intenções portistas. Erros a mais ao defender e somado ao ataque pouco concretizador,
poucas vezes conseguiu superar a muralha alta e forte fisicamente do FC Porto, e isso acabou por
justificar a derrota. Ao intervalo já perdiam por 13-7...
A primeira parte foi dominada quase por inteiro pelo FC Porto, com a única exceção a ocorrer aos
13,45 m com a igualdade (6-6). Com o desenrolar da partida, o sete do novo treinador Magnus
Andersson acertou agulhas entre o defender e o atacar, o seu jogo cresceu de produção e os golos
surgiram naturalmente.
A 2ª parte foi um passeio para os dragões. Sem grande oposição dilatou a vantagem, permitiu aos
seus atletas brindar os adeptos de lances mais artísticos. Destaque para Miguel Martins, André Gomes,
distinguido como MVP do jogo, e Quintana... pelas mais de 12 defesas e um golo marcado. No Madeira
SAD prevaleceu a qualidade de Elledy Semedo e do guarda-redes Gustavo Capdeville.
Opinião dos treinadores
"Foi uma vitória importante no primeiro jogo do campeonato. Feliz com o jogo, embora com algumas
falhas, não jogámos muito juntos, falhámos lances aos 6 metros que não gostei tanto", confessou o
treinador estreante do FC Porto, Magnus Andersson.
"Tinha a expectativa de avaliar equipa neste primeiro jogo. O FC Porto é um sério candidato ao título e
nós conseguimos tirar ilações deste encontro", disse Paulo Fidalgo, técnico dos madeirenses.
Consulte aqui todos os resultados e a classificação.
João Baptista Seixas
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Supertaça foge
das mãos da SIR
IP Maio/CJB
O domínio avassalador do
Madeira SAD ditou a entrega
do primeiro troféu da época
2018/2019. A Supertaça de andebol feminina foi discutida no
domingo, em Braga, com a equipa madeirense a vencer a SIR
1° Maio/CJB por 29-19 e somar a
20a supertaça consecutiva.
Uma entrada complicada no encontro e algumas dificuldades
na finalização foram, segundo
Miguel Catarino, treinador da
equipa marinhense. alguns motivos para a derrota. "Cabia-nos
chegar aqui e tentar chegar aqui
um bocadinho na expectativa
de contrariar o favoritismo e
não conseguimos", disse.
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Madeira SAD sofre derrota no arranque do campeonato
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DesportoO FC Porto recebeu e derrotou o Madeira Andebol SAD por 27-19 na primeira jornada do
campeonato
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