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A3 Assinatura de protocolo para o jogo de andebol Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2015

Meio: Jornal A Guarda.com

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=52f05693

 
Escrito por Jornal A Guarda. Colocado em Pinhel Pinhel Decorreu no dia 2 de Setembro, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Pinhel, a cerimónia de assinatura do protocolo para o jogo de andebol
PortugaL x Dinamarca, referente à 2.ª jornada da Qualificação para o Campeonato da Europa Seniores
Femininos - Suécia 2016. A assinatura do protocolo contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Pinhel, Rui Ventura, do vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto
Silva, e do presidente da Associação de Andebol da Guarda, Joaquim Escada. O presidente da Câmara
Municipal de Pinhel destacou, durante a cerimónia, o apoio que a Federação Portuguesa de Andebol
tem dado à realização deste género de iniciativas no Interior e que muito têm contribuído para dar
uma nova imagem da região, uma região que tem potencialidades, um exemplo a ser seguido por
outras Federações. O jogo entre as selecções nacionais de andebol de Portugal e da Dinamarca será
disputado no dia 11 de Outubro, em horário ainda a definir, e terá transmissão em directo na televisão
Sport TV. ImprimirEmail
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Liberty Seguros renova 
o apoio à equipa 
de andebol do ABC 
Braga/UMinho

A Liberty Seguros renovou o seu apoio à 
equipa de andebol do ABC Braga/UMinho 
para a época 2015/2016. A Liberty Segu-
ros será assim, novamente, o patrocinador 
principal da equipa minhota de andebol. 
Este apoio, que se repete nas épocas despor-
tivas mais recentes, foi já visível na recente 
conquista da Supertaça em andebol, que se 
realizou a 30 de agosto. Na ocasião, a equi-
pa exibiu os novos equipamentos desporti-
vos para a época que agora se inicia, já com 
o branding da seguradora.

A cerimónia de apresentação da equipa 
sénior e dos principais parceiros para a nova 
época desportiva decorreu no Salão Medie-
val da Universidade do Minho e contou 
com representantes da Câmara Municipal 
de Braga, da Liberty Seguros, da Universi-
dade do Minho, parceiros e demais figuras 
do ABC de Braga.

Esta parceria traduz a aposta na prática de 
modalidades desportivas de relevo como é o 
caso do andebol, que neste caso se assume 
como apoio financeiro que visa o desenvol-
vimento do andebol no ABC e o envolvi-
mento do meio académico, através da Uni-
versidade do Minho, nesta modalidade. A 
Liberty Seguros será o patrocinador oficial 
da equipa ABC/UMinho em todos os jogos 
previstos do calendário do campeonato na-
cional, internacional e torneios particulares 
em que venha a participar ao longo da épo-
ca desportiva.

Incentivo à prática desportivo

“Esta parceria enquadra-se na política de 
apoio da Liberty Seguros ao desporto cole-
tivo, nomeadamente ao andebol. É nossa 
preocupação incentivar a prática desportiva 
saudável e em equipa e a ética no desporto 
e é nesse sentido que consideramos que o 
nosso contributo vai muito para além do 
apoio financeiro. Queremos estar ao lado 
das associações desportivas e dos atletas, 
na promoção de uma prática desportiva de 
qualidade”, considera o diretor de marke-
ting da Liberty Seguros, Rodrigo Esteves.

Já o presidente do ABC/UMinho, João 
Luis Nogueira, destaca a dimensão das duas 
instituições. “A grandeza de um clube vê-
-se pela dimensão das suas parcerias e a Li-
berty Seguros é a grande referência a nível 
nacional. É um orgulho para o ABC poder 
associar-se a uma marca como a Liberty Se-
guros, e é graças às sinergias criadas nestas 
parcerias que nos permitiu atingir os recen-
tes êxitos do ABC”, refere.

O ABC é uma das maiores equipas de andebol 
em Portugal.
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ANDEBOL
| Redacção | 

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

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

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

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

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

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

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

+ mais

DR

Tomás Albuquerque

ANDEBOL        JORNADA 3

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

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

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

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

J V E D M S P

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA
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A ADA Colégio João de Barros
(CJB) estreou-se a vencer no
Campeonato Multicare 1.ª Di-
visão feminina 2015/2016 na
recepção à Juve Lis em mais
uma edição do dérbi leiriense,
presenciado por muito público
nas Meirinhas. 

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

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

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

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

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

Página 6



A7

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,91 x 2,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61004536 17-09-2015
SIR 1.º de Maio organiza torneio de andebol
A SIR 1.º de Maio vai realizar um torneio nos dias 19, 20, 26 e 27 de Setembro, nos esca-
lões de seniores (dia 19), juniores (dia 20), juvenis (dia 26) e iniciados (dia 30), em mas-
culinos e femininos. Trata-se de um torneio de início de época realizado em dois trian-
gulares por dia. Os jogos disputam-se no pavilhão da Marinha Grande.
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O
ABC/UMinho so-
mou, ontem, o 
terceiro triunfo 
consecutivo no cam-

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

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

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

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

Nesta ronda, o Benfi-
ca venceu no pavilhão do 

Belenenses por 24-21, o 
Sporting goleou 

em Avanca 
por 34-21, o 

FC Porto 
bateu o 
Madeira 
SAD por 
29-23.

A jo-
gar no seu 

pavilhão, o 
AC Fafe con-

seguiu uma boa 
recuperação final e ba-

teu o ISMAI por 28-26.

Agora foi no pavilhão do Passos Manuel

ABC somou mais um triunfo

ABC divide 
liderança 

com Benfica, 
FC Porto e 
Sporting

Tomás Albuquerque marcou seis golos para o ABC

D
M
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ABC SEMPRE A SOMAR
O ABC somou, ontem, o 
terceiro triunfo consecutivo 
no campeonato nacional de 
andebol ao vencer o Passos 
Manuel.
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SAD não foi capaz de bater o FC Porto.

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

OMadeira SAD não conseguiu
manter ontem a invencibili-
dade em partida a contar para

a terceira jornada do Campeonato
Fidelidade de Andebol 1, saindo
derrotada do embate diante do
FC Porto, realizado no Pavilhão
Dragão Caixa, na Invicta. O resul-
tado final cifrou-se num  29-23
para a equipa da casa, numa vitória
nortenha que valeu sobretudo
pelo andebol praticado na segunda
parte do encontro. Num jogo que
até acabou por ter alguns mo-
mentos de equilíbrio, os madei-
renses estiveram no jogo durante
a primeira parte e a verdade é

que no final deste primeiro pe-
ríodo o resultado cifrava-se num
empate a treze golos, situação
que deixou os “dragões” algo ner-
vosos. Os “azuis e brancos”, no
entanto, vieram com outra dis-
posição na segunda metade e aí

fizeram valer o fator casa  para ir
resolvendo o jogo à medida que
os minutos iam passando, sendo
que a equipa madeirense acabou
mesmo por não resistir à investida.
No final, vantagem dos portistas
por seis bolas de diferença. JM

Madeira SAD perde invencibilidade

Página 11



A12

"Necessitamos de coragem e de ser arrojados" - O Jogo
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4784075

 
O FC Porto estreia-se no sábado na Liga dos Campeões, no Dragão Caixa, frente aos eslovacos do
Tatran Presov, e o treinador Ricardo Costa pede coragem e arrojo para atingir os oitavos de final.
 
 "Necessitamos de coragem e de ser arrojados, porque não nos podemos encolher perante a força
física que eles colocam no jogo. Precisámos de estar ao melhor nível e de casa cheia", referiu o técnico
do heptacampeão nacional.
 
 O treinador dos portistas, em declarações publicadas no sítio dos 'dragões', apontou que todas as
equipas portuguesas gostariam de estar no lugar em que se encontra o FC Porto, que integra o Grupo
C da fase regular da Liga dos Campeões.
 
 "Estamos onde queremos, não nos podemos queixar de termos muitos jogos. Queremos estes
desafios", afirmou o técnico na antevisão do encontro com o Tatram Presov, referindo-se ao extenso
calendário que integra dez jogos até 05 de dezembro.
 
 Na segunda participação dos 'dragões' na competição, Ricardo Costa assume o objetivo de chegar aos
oitavos de final, sendo que apenas os dois primeiros do grupo (de seis equipas) irão disputar uma
eliminatória para atingir a fase a eliminar.
 
 Ricardo Costa admitiu a necessidade de "mudar o chip" face à competição interna, dado que o Tatran
é uma equipa "muito forte, com quatro ou cinco atletas com 120 quilos e dois metros", o que lhes
confere uma intensidade sem paralelo no campeonato nacional.
 
 "Isso traz-nos alguns problemas, mas o Tatran também os tem, porque no campeonato deles não há
igualmente equipas tão fortes como eles. São duas equipas parecidas no domínio das Ligas internas e
esperamos um jogo extremamente duro", acrescentou.
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Ricardo Costa pede arrojo para atingir ´oitavos´ da Champions
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=701e5caf

 
17-09-2015 17:16
 
 A equipa de andebol do FC Porto estreia-se no sábado na Liga dos Campeões, frente aos eslovacos do
Tatran Presov.
 
 O FC Porto integra o Grupo C da fase regular da Liga dos Campeões.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto estreia-se no sábado na Liga dos Campeões de andebol, no Dragão Caixa, frente aos
eslovacos do Tatran Presov, e o treinador Ricardo Costa pediu esta quinta-feira coragem e arrojo para
atingir os oitavos de final.
 
 "Necessitamos de coragem e de ser arrojados, porque não nos podemos encolher perante a força
física que eles colocam no jogo. Precisámos de estar ao melhor nível e de casa cheia", referiu o técnico
do heptacampeão nacional.
 
 O treinador dos portistas, em declarações publicadas no sítio dos 'dragões', apontou que todas as
equipas portuguesas gostariam de estar no lugar em que se encontra o FC Porto, que integra o Grupo
C da fase regular da Liga dos Campeões.
 
 "Estamos onde queremos, não nos podemos queixar de termos muitos jogos. Queremos estes
desafios", afirmou o técnico na antevisão do encontro com o Tatram Presov, referindo-se ao extenso
calendário que integra dez jogos até 05 de dezembro.
 
 Na segunda participação dos 'dragões' na competição, Ricardo Costa assume o objetivo de chegar aos
oitavos de final, sendo que apenas os dois primeiros do grupo (de seis equipas) irão disputar uma
eliminatória para atingir a fase a eliminar.
 
 Ricardo Costa admitiu a necessidade de "mudar o chip" face à competição interna, dado que o Tatran
é uma equipa "muito forte, com quatro ou cinco atletas com 120 quilos e dois metros", o que lhes
confere uma intensidade sem paralelo no campeonato nacional.
 
 "Isso traz-nos alguns problemas, mas o Tatran também os tem, porque no campeonato deles não há
igualmente equipas tão fortes como eles. São duas equipas parecidas no domínio das Ligas internas e
esperamos um jogo extremamente duro", acrescentou.
 
 O guarda-redes Hugo Laurentino, que esteve em destaque na vitória de quarta-feira frente ao
Madeira SAD (29-23), afirmou que a prestação lhe deu mais confiança e garantiu estar pronto para
"ajudar ao máximo a equipa" a entrar com o pé direito na Liga dos Campeões.
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 "Um dos nossos grandes objetivos é ganhar os jogos todos em casa para passar em primeiro do
grupo. Penso que, tal como noutros anos, em que os derrotámos, tempos hipótese de os levar de
vencida", declarou.
 
 No passado recente, as duas formações defrontaram-se por duas vezes, no torneio de qualificação
para a competição: em 2009/10 o FC Porto perdeu por 33-30 e, três anos depois, triunfou na casa do
adversário, por 29-28.
 
 O FC Porto vai ter ainda como adversários no Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões o
Naturhouse La Rioja, de Espanha, o Chekhovskie Medvedi, da Rússia, o Vojvodina, da Sérvia -
cruzaram-se na última edição - e o Meshkov Brest, da Bielorrússia.
 
 De acordo com o novo esquema competitivo da prova, os dois primeiros classificados do Grupo C
disputarão depois entre si uma eliminatória disputada num só jogo, a exemplo do que vai acontecer
no Grupo D.
 
 As duas equipas assim apuradas (nos grupos C e D) juntam-se às classificadas entre os segundo e
sexto lugares dos grupos A e B, para uma ronda de oitavos de final com 12 equipas.
 
 Os vencedores dos grupos A e B, que integram as equipas mais fortes do 'ranking' da Federação
Europeia de Andebol (EHF), avançam diretamente para os quartos de final e esperam pelos seis que
triunfarem nos 'oitavos'.
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ANDEBOL Organizado pelo GC Sul, Ginandebol-2015 saldou-se pelo êxito desportivo  
Benfica, Sporting e Lagoa foram os vencedores
Terminou no passado domingo o

Ginandebol-2015, torneio de andebol
organizado pelo Ginásio Clube do Sul,
o qual se saldou por um grande êxito
desportivo e de grande convívio entre

os jovens andebolistas, provenientes de
clubes de norte a sul do país. No es-
calão de infantis triunfou o SL Benfica,
que derrotou na final a equipa do Gi-
násio do Sul, por um escasso golo de

diferença (18-17). Em iniciados o Spor-
ting Clube de Portugal foi o vencedor ao
superiorizar-se na final ao Estarreja An-
debol Clube (31-23). Em juvenis o
triunfo foi para a equipa algarvia do La-

goa AC, que no jogo da final bateu o Vi-
tória de Setúbal (25-22). No final do tor-
neio foram entregues os troféus às três
equipas vencedoras bem como aos me-
lhores jogadores por escalão.        JF
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andebol

FC Porto ‘enfraquece’ rivais e tenta inédito oitavo título 
consecutivo no andebol

O FC Porto procura um inédito 
oitavo título consecutivo de ande-
bol, apostando em novo treinador, 
Ricardo Costa, e reforços impor-
tantes junto dos principais rivais, 
que trabalham para acabar com a 
longa hegemonia do ‘dragão’.

Mesmo conseguindo seis dos 
sete títulos consecutivos atuais, 
que elevaram a contabilidade do 
clube para os 20, o técnico Ljubo-
mir Obradovic terminou o seu con-
trato e saiu, tendo a equipa ficado 
agora a cargo de Ricardo Costa, 
antigo capitão e adjunto do sérvio 
durante três épocas e que na últi-
ma temporada orientou o ISMAI.

Os ‘azuis e brancos’ reforça-
ram-se bem junto dos principais 
rivais, garantindo duas das suas 
referências, o central Rui Silva ao 
Sporting e o ponta direita António 
Areias ao Benfica.

Felisberto Landim (ex-Bele-
nenses), Jordan Pitre (ex-Valen-
ce, França) e Gustavo Rodrigues 
(ex-EC Pinheiros, Brasil) com-
pletaram o lote de aquisições de 
uma equipa que perdeu João Fer-
raz para o campeonato alemão e o 
dinamarquês Mick Schubert, pou-
co utilizado.

Em busca de um título que lhe 
foge desde 2001, quando con-
quistou o 17.º do seu palmarés, 
o vice-campeão Sporting também 
mudou de treinador: saiu Frederi-
co Santos e regressou ao andebol 

nacional o espanhol Zupo Equi-
soain, que foi selecionador luso 
em 1999.

As mudanças no plantel fo-
ram poucas, destacando-se as 
saídas de Rui Silva (FC Porto) e 

do guarda-redes Ricardo Can-
deias para França e Diogo Godi-
nho (Boa Hora), colmatadas com 
o experiente Carlos Carneiro (ex-
-Benfica), que representou o rival 
por oito temporadas, o ‘resgate’ de 

João Pinto ao ABC e ainda a apos-
ta no guarda-redes esloveno Aljo-
sa Cudic.

O Benfica, que não é campeão 
desde 2008, mantém o treinador, 
Mariano Ortega, que perdeu boa 
parte do núcleo da equipa, no-
meadamente António Areias, Car-
los Carneiro, José Costa, Cláudio 
Pedroso, Álamo e Dario Andrade, 
que recusou rescindir e tem situa-
ção ainda por definir.

Para tentar o oitavo título de 
campeão, chegaram à Luz o ponta 
direita Belone Moreira (ex-Passos 
Manuel), o lateral esquerdo Ueling-
ton (ex-Dijon, França), o guarda-
-redes Nikola Mitreviski e o pivot 
Dragan Vrgoc (ex-Metalurg Skopje, 
Macedónia).

Carlos Resende mantém-se no 
comando do ABC – já começou a 
época a conquistar a Supertaça, 
26-24 frente ao FC Porto – e a equi-
pa sofreu poucas alterações, desta-
cando-se a saída de João Pinto, que 
regressou ao Sporting.

Com plantel totalmente portu-
guês, o conjunto bracarense voltará 
a tentar intrometer-se na luta pelo 
cetro que lhe foge desde 2007, 
quanto estagnou nos 12 títulos.
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A formação da Associação Assomada, 
equipa do concelho de Oeiras, que 
esta época vai disputar o nacional da 

1.ª divisão feminina após o brilhante 2.º lu-
gar alcançado na divisão secundária, inicia 
este sábado, dia 12, o campeonato em casa 
recebendo o conjunto lisboeta do Passos 
Manuel, jogo marcado para as 19h00 no pa-
vilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide, cuja 
primeira fase termina a 6 de março de 2016, 
seguindo-se a fase final com vista ao título e 
descida de divisão.

O nacional masculino da 2.ª divisão, onde 
milita o GM 1.º de Dezembro, igualmente 
sediada em Oeiras, também ela oriunda da 
divisão inferior (3.ª), faz a sua estreia a 26 
de setembro com a equipa B do SL Benfica, 
partida já calendarizada para as 19h00 no 
pavilhão Noronha Feio, em Queijas.

ANDEBOL

Nacionais: feminino arranca sábado,
masculino a 26 de setembro
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