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A6 Regresso a casa com 12 medalhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=572127

 
A delegação angolana aos XI Jogos Africanos de Brazzaville, no Congo, regressa, este domingo, a casa
com 12 medalhas conquistadas, uma redução substancial face às 26 medalhas arrecadadas por
angolanos na última edição da prova levada a cabo em Maputo, em 2011. Feitas as contas, os atletas
angolanos conquistaram quatro medalhas de ouro no basquetebol, no voleibol de praia, no judo e no
andebol feminino. Outras três medalhas de prata foram atribuídas a angolanos na natação, nos 400
metros e no andebol. Finalmente, a competição resultou em cinco medalhas de bronze no boxe, no
desporto adaptado e no basquetebol feminino.
 
 20-09-2015
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Águas Santas venceu ontem,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, o
ABC/UMinho por cinco golos,
em jogo a contar para a quarta
jornada do campeonato nacional
Andebol 1. A equipa maiata es-
teve quase sempre na frente mas
foi nos últimos 25 minutos que
consolidou o triunfo, o primeiro
neste campeonato.

A seis segundos do intervalo e
a perder por um, com um livre
para marcar, o treinador dos bra-
carenses pede segundo desconto
para combinar a jogada que cul-
mina com entrada pela ponta es-
querda de Diogo Branquinho;
Telmo Ferreira defende, como
defendera o primeiro livre de 7
metros a Miguel Sarmento. As

intervenções do guarda-redes
maiato foram decisivas para o
avanço de um golo do Águas
Santas à saída para o descanso.

Após a diferença tangencial ao
intervalo (12-13), o conjunto
bracarense empatou no primeiro
ataque da etapa complementar,
com um lance aéreo entre Nuno
Grilo, Fábio Vidrago e Tomás
Albuquerque, com este em sus-
pensão a fazer o 13-13. 

Ainda no início da segunda
parte, a derradeira igualdade
(14-14) por Hugo Rocha, mas
este jogador, que é o mais alto
do ABC/UMinho, pouco depois
sofre a terceira exclusão, cartão
vermelho e foi acabar de ver o
jogo na bancada. A arbitragem
da dupla madeirense talvez te-
nha sido demasiado rigorosa.

Acentuaram-se as limitações

da equipa orientada por Carlos
Resende, que chegou a ter no
centro da defesa os ex-juniores
Oleksandr Nekrushets e André
Gomes, elementos que ainda
evidenciaram falta de experiên-
cia ao mais alto nível na acção
defensiva, mas no ataque de-
monstraram já bons momentos
na execução do remate de meia
distância.

Águas Santas aproveita fragilidades
do ABC/UMinho e vence no Sá Leite
ABC/UMINHO LIMITADO não resistiu a um Águas Santas motivado, e com mais soluções, que conseguiu
ontem em Braga sua a primeira vitória neste campeonato nacional Andebol 1.

ROSA SANTOS

Hugo Rocha em acção defensiva: expulsão facilitou ataque do Águas Santas

ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro (GR),
Fábio Vidrago, Hugo Rocha (2), Diogo
Branquinho (2), Miguel Sarmento (4),
João Gonçalves, Carlos Martins (2), Nuno
Grilo (4), Nuno Rebelo (2), Oleksandr
Nekrushets (3), André Gomes (4),  Tomás
Albuquerque (2) e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende

ÁGUAS SANTAS 30
Telmo Ferreira e Pedro Pacheco (GR),
Pedro Cruz, Pedro Carneiro, Jorge Sousa
(4), José Barbosa (1), Pedro Cruz (12),
Belmiro Alves (3), Pedro Sousa, Juan
Couto, Mário Oliveira, Ruben Sousa, Hugo
Rosário (3), Pedro Peneda (3), António
Ventura (1) e Luís Frade (3). 
Treinador: Paulo Faria

Árbitros Duarte Santos e Ricardo Fonseca
(Madeira).
Intervalo 12-13.

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Defrontámos equipa
que aproveitou erros ”
“Tivemos a infelicidade de en-
contrar uma equipa que soube
aproveitar os erros que comete-
mos. Na primeira parte fizemos
um jogo muito semelhante ao
do Passos Manuel. 
Na segunda ainda conseguimos
rectificar, mas os erros continua-
ram quer do ponto de vista do
ataque, quer da defesa, erros
infantis.”

Paulo Faria
(treinador A. Santas)
“Vitória tem um 
sabor agridoce”
“Sou academista de nascença.
Esta vitória tem um sabor agri-
doce. Eu, como treinador do
Águas Santas, quero vencer
todos os jogos, mas não gosto de
ver o ABC perder. Por outro lado,
qundo a minha equipa está em
campo, quero que vença e foi um
jogo indiscutível para o Águas
Santas.  Sabendo que o nosso 
calendário é diferente de todas
as outras equipas e por isso nós
estamos satisfeitos.”

§cabinas

Na bancada sul do
Pavilhão Flávio Sá Leite, ao
lado do banco de
suplentes, sentaram-se os
dois jogadores do
ABC/UMinho que se
submeteram a recentes
intervenções cirúrgicas —
o pivot Ricardo Pesqueira,
operado no fim da época
passada aos dis joelhos e o
central Pedro Seabra,
operado há dias a um pé.

+ a recuperar
Antes do início do jogo 
com o Águas Santas, o
capitão do ABC/UMinho,
Humberto Gomes, entregou
aos dirigentes Luís Teles e
Guilherme Freitas a
Supertaça recentemente
conquistada sobre 
o FC Porto.

ANDEBOL 1
JORNADA 4

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Sporting 12 4 4 0 0 138 90 2 0 0 68 44 2 0 0 70 46
2. Benfica 12 4 4 0 0 116 89 3 0 0 92 68 1 0 0 24 21
3. ABC\UMinho 10 4 3 0 1 116 105 1 0 1 52 54 2 0 0 64 51
4. FC Porto 9 3 3 0 0 92 69 1 0 0 29 23 2 0 0 63 46
5. Madeira SAD 9 4 2 1 1 107 108 1 0 0 25 23 1 1 1 82 85
6. Fafe 6 4 1 0 3 98 112 1 0 2 71 79 0 0 1 27 33
7. Passos Manuel 6 4 1 0 3 106 120 0 0 2 54 61 1 0 1 52 59
8. Belenenses 6 4 1 0 3 86 110 0 0 2 45 57 1 0 1 41 53
9. Ag. Santas 5 3 1 0 2 78 80 0 0 1 25 30 1 0 1 53 50

10. ISMAI 5 4 0 1 3 93 117 0 1 1 50 62 0 0 2 43 55
11. Avanca 3 3 0 0 3 64 91 0 0 1 21 34 0 0 2 43 57
12. SC Horta 1 1 0 0 1 24 27 0 0 1 24 27 0 0 0 0 0

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

ISMAI, 29; Madeira SAD, 29

Fafe, 20; Belenenses, 22

Benfica, 30; Avanca, 19

ABC\UMinho, 25; Ag. Santas, 30

SC Horta-FC Porto  

Sporting, 35; Passos Manuel, 25

Belenenses - ISMAI

Madeira SAD - SC Horta

FC Porto - ABC\UMinho

Passos Manuel - Benfica

Avanca - Fafe

Ag. Santas - Sporting
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 António Valdemar 

O
ABC/UMinho so-
freu, ontem à tar-
de, a primeira der-
rota no campeonato 

ao perder frente ao Águas 
Santas Milaneza, por
25-30. Depois de uma pri-
meira parte equilibrada, 
onde a marcha do mar-
cador caminhou sem-
pre lado a lado, a equipa 
orientada por Paulo Fa-
ria disparou na segunda 

metade do jogo e con-
quistou uma importante 
vitória no pavilhão aca-
demista. Em destaque na 
formação do Águas San-
tas esteve Pedro Cruz, lí-
der dos melhores marca-
dores, ao apontar 12 golos.

Durante a primei-
ra meia hora o jogo foi 
equilibrado, com uma 
constante alternância no 
marcador. Mesmo assim, 
os visitantes sairam pa-
ra o intervalo com uma 
vantagem de um golo de 
diferença.

Os bracarenses até en-
traram bem na segunda 
parte, com Tomás Albu-
querque a finalizar da me-
lhor forma uma jogada 
aérea. O resultado ainda 
esteve mais alguns minu-
tos nivelado, mas depois, 
sucederam-se uma série 
de expulsões para o ABC. 
Carlos Ferreira (adjun-
to de Resende) também 
foi expulso o que obri-
gou um jogador a sair do 
campo, ficando apenas 
com quatro atletas a jo-
gar. Nesta fase, os acade-
mistas estiveram seis mi-
nutos sem fazer um golo 
e o Águas Santas aprovei-
tou para aumentar a mar-

Academistas sofrem primeira derrota no campeonato 

Águas turvas para o ABC 

cha do marcador. Nos mi-
nutos finais, o ABC ainda 
tentou reagir, mas voltou 
a cometer erros na defe-

sa e ataque que permi-
tiram que o adversá-

rio gerisse os golos que 
foi amealhando durante 
os segundos 30 minutos 
de jogo. Vitória justa do 
Águas Santas que assim 
infrigiu a primeira derrota 
ao ABC, quando estão de-
corridas quatro jornadas.

Na primeira parte o jogo foi equilibrado

Carlos resende, treinador do ABC 

«Cometemos muitos erros»

Para o técnico Carlos Resende, a equipa do ABC/UMi-
nho, cometeu vários erros que o Águas Santas aprovei-
tou bem para somar uma vitória.

«O nosso jogo não foi assim tão dispare dos anterio-
res,. Hoje (ontem) tivemos a infelicidade de apanhar uma 
equipa que soube aproveitar os erros que cometemos. 
Na primeira parte o jogo foi igual ao do Passos Manuel.

O início da  segunda parte ainda conseguimos re-
tificar ao empatar mas, depois os erros continua-
ram, quer do ponto de vista do ataque e da defesa.
Erros infantis que se pagam caro quando  encontra-
mos uma equipa que tem alguma organização e joga-
dores experientes», começou por referir o técnico que 
viu muitos jogadores expulsos na segunda meia ho-
ra da partida.

«Houve muitas expulsões, porque também efe-
tuamos uma defesa profunda e estamos um bo-
cadinho mais sujeitos a possiveis sanções porque 
os nossos atletas defendem em espaço maiores.
Mas isso é um risco que temos de correr. Não pode-
mos é apanhar expulsões por falar, essas é que não», 
lamentou. 

ABC
sofreu

a primeira 
derrota

no
campeonato 

M2.02

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Duarte Santos e Carlos 
Fonseca

ABC 25
Humberto Gomes (Cláudio Silva); 
Fábio Antunes, Hugo Rocha (2), 
Diogo Branquinho (2), Emanuel 
Ribeiro, Miguel Sarmento (4), 
Carlos Martins (2), João Gonçalves, 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (4), 
Oleksander (3), André Gomes (4) e  
Tomás Albuquerque (2)

Treinador: Carlos Resende

Águas Santas 30
Telmo Ferreira; Pedro Cruz (12), 
Pedro Carneiro, Jorge Sousa (4), 
José Barbosa (1), Pedro Cruz, Belmiro 
Alves (3), Pedro Pacheco, Pedro 
Sousa Juan Couto, Mário Oliveira, 
Ruben Sousa, Hugo Rosário (3), 
Pedro Peneda (3), António Ventura 
(1) e Luís Frade (3)

Treinador: Carlos Martingo

ao intervalo 12-13

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a 

Paulo Faria, treinador do Águas Santas

«Sabor agridoce»
Paulo Faria diz que a vitória sobre o ABC teve 
um sabor agridoce.

«Sou academista de nascença, por isso esta vi-
tória tem um sabor agridoce. Como treinador 
do Águas Santas quero vencer todos os jogos e 
pessoalmente também não gosto de ver o ABC 
perder. Foi uma vitória indiscutível para o Águas 
Santas. Mesmo não jogando bem, e sabendo o 
calendário que temos, que é diferente das outras 
equipas, mais difícil neste início de época, fize-
mos um resultado melhor do que a época pas-
sada. Por isso, estamos muito satisfeitos», disse.

Super Taça ganha ao FC Porto

Sócios viram o caneco
O direção do ABC/UMinho mostrou, ontem, 
a  Supertaça que ganhou ao FC Porto, antes do 
arranque do campeoanto. Antes do jogo com o 
Águas Santas o capitão de equipa, Humberto Go-
mes e os vice-presidentes Luís Teles e Guilher-
me Freitas ergueram o troféu.

PRÓXIMA JORNADA

Belenenses - Maia

Madeira SAD - Sp. Horta

FC Porto - ABC

Passos Manuel - Benfica

Avanca - Fafe

Águas Santas - Sporting

4.ª JORNADA  

Maia 29 - 29 Madeira SAD

AC Fafe 20 - 22 Belenenses

Benfica 30 - 19 Avanca

ABC 25 - 30 Águas Santas

Sp. Horta - FC Porto

Sporting 35 - 25 Passos Manuel

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Sporting 4 4 0 0 138 : 90 48 12

2 Benfica 4 4 0 0 116 : 89 27 12

3 ABC 4 3 0 1 116 : 105 11 10

4 FC Porto 3 3 0 0 92 : 69 23 9

5 Águas Santas 3 2 0 1 88 : 80 8 7

6 Madeira SAD 4 1 1 2 107 : 118 -11 7

7 Passos Manuel 4 1 0 3 106 : 120 -14 6

8 Belenenses 4 1 0 3 86 : 110 -24 6

9 Fafe 4 1 0 3 100 : 117 -17 6

10 Maia 4 0 1 3 98 : 119 -21 5

11 Avanca 3 0 0 3 64 : 91 -27 3

12 Sp. Horta 1 0 0 1 24 : 27 -3 1

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.
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Madeira SAD venceu
dérbi entre madeirenses

SAD foi mais forte que Sports e acabou por vencer.

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

N
o dérbi madeirense entre
CS Madeira e Madeira
SAD, levaram a melhor
as meninas da SAD ao
baterem a sua congénere

do Sports por claros 28-20. Aca-
bou mesmo por ser uma vitória
assente no domínio que a SAD
teve ao longo de toda a partida.
Ao intervalo, a vantagem no
marcador era já muito clara (6-
15) para as visitantes.
Na segunda parte, a SAD li-

mitou-se a controlar os aconte-
cimentos e a verdade é que a
partida terminou com a vitória
das visitantes e com uma dife-

rença de oito golos. No Sports
Madeira, nota para Sara Gon-
çalves, que na sua equipa mar-
cou um total de oito golos. Na
SAD, o destaque vai para Ana
Andrade, Érica Tavares e ainda
para Renata Tavares, com seis
e cinco golos respetivamente.

MADEIRA SAD EMPATA NA MAIA
O Madeira SAD não foi além

de um empate forasteiro no ter-
reno do ADA Maia, em partida
a contar para a 4.ª jornada do
Campeonato Nacional Fidelidade
de Andebol, a 29 golos.
A partida, como mostra o re-

sultado, foi de todo equilibrada,
principalmente na segunda me-
tade do desafio, altura em que o
Maia, assumiu claramente a van-
tagem na partida. Até então, os
madeirenses lideraram o mar-
cador e chegaram ao intervalo
com uma vantagem importante
de 7 golos (10-17), que não conse-
guiram segurar.
Na segunda parte tudo se al-

terou, com a equipa da casa
em busca de outro resultado e
a lograr chegar ao empate a 29
golos. JM

SAD foi sempre superior ao Sports Madeira, pelo que
a vitória não merece contestação.
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FC Porto com estreia arrasadora na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=93fb87b4

 
FC Porto com estreia arrasadora na Liga dos CampeõesModalidades | Modalidades Cuno Morales
esteve em grande destaque na vitória portista (Foto: fcporto.pt) O FC Porto iniciou a participação na
Liga dos Campeões com uma excelente prestação. Vitória expressiva sobre os campeões da
Eslováquia, o Tatran Presov, no Dragão Caixa. Depois de um início tremido, os campeões nacionais
impuseram-se com um triunfo claro por 33-23, na primeira jornada da Fase de Grupos da Liga dos
Campeões e não poderia ter arrancado melhor a aventura europeia do FC Porto na presente
temporada. O jogo começou com muitos erros de parte a parte. Aos cinco minutos, apenas dois golos
a dar cor ao encontro, um para cada lado. Depois o FC Porto começoua deter pequenas vantagens até
arrancar para uma vitória confortável, já a meados do primeiro tempo, numa vantagem que chegou a
ser de cinco golos (13-8). Ao intervalo, a equipa da casa vencia por 14-11. No segundo tempo, ainda
melhor a equipa de Ricardo Costa que vulgarizou os eslovacos. Com uma excelente exibição de Alfredo
Quintana na baliza e de Cuni Morales e Gilberto Duarte no ataque (seis golos cada), o FC Porto
catapultou para uma grande e muito promissora vitória. Os 'dragões' estreiam com uma vitória, em
vésperas da visita ao reduto dos espanhóis Naturhouse La Rioja, para a segunda jornada deste Grupo
C, no próximo sábado, dia 27. Artigos Relacionados
 
 19 Setembro, 2015
 
Anabela Macedo
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FC Porto entra a ganhar na Liga dos Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aee1569d

 
Por Lusa 19/09/2015 - 22:18 A vítima dos "dragões" foram os eslovacos do Tartan Presov. O FC Porto
entrou com o pé direito na Champions de andebol DR O FC Porto iniciou neste sábado da melhor
forma o percurso na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol ao vencer em casa os eslovacos
do Tartan Presov, por 33-23. Na segunda participação dos "dragões" na competição, o primeiro jogo
do grupo C foi disputado com grande confiança por parte da equipa portuguesa, treinada por Ricardo
Costa, que luta por um lugar nos oitavos-de-final, sendo que apenas os dois primeiros do grupo (de
seis equipas) irão disputar uma eliminatória para atingir a fase a eliminar. Já na primeira parte, o FC
Porto deu mostras de que não estava disposto a começar o trajecto europeu sem uma vitória, apesar
de encontrar pela frente uma equipa organizada e a tentar manter alguma coesão defensiva que
travasse as iniciativas portistas. E, na verdade, isso até acabou por acontecer nos minutos iniciais,
mas o FC Porto foi intensificando o ataque e aumentando o ritmo, deixando o Tartan Presov sem
argumentos para responder na mesma moeda. Ao intervalo a diferença era de três golos, com
vantagem para os portistas, mas o segundo tempo serviu para confirmar ainda mais a supremacia do
campeão português. Com uma exibição de luxo por parte do FC Porto, baseada numa defesa bastante
sólida e num ataque irrepreensível e eficaz, os "dragões" foram aumentando a diferença para os
eslovacos e, a meio do segundo tempo, contavam já com oito golos de vantagem. Sem reposta do
adversário, os "azuis-e-brancos" ainda dilataram mais o resultado e, no final do encontro,
surpreenderam com uma expressiva vitória de 33-23. No próximo jogo da prova europeia, o FC Porto
desloca-se a Espanha para defrontar o Naturhouse La Rioja, a 29 de Setembro.
 
 19/09/2015 - 22:18
 
Lusa
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Sporting e Benfica lideram no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/34598/sporting_e_benfica_lideram_no_andebol

 
O campeão FC Porto tem um jogo em atraso Os grandes de Lisboa continuam, à quarta jornada,
invictos e a liderar o campeonato nacional de andebol. Os leões venceram o Passos Manuel (35-25) e
os encarnados golearam o Avanca (30-19). Há ainda vários jogos em atraso, incluindo do campeão FC
Porto. Resultados: Maia/ISMAI 29-29 MadeiraSAD Fafe 20-22 Belenenses Benfica 30-19 Avanca ABC
25-30 Àguas Santas Sporting 35-25 Passos Manuel Classificação: 1- Sporting 12 pontos 2- Benfica 12
3- FC Porto 9 (-1 jogo) 4- Madeira SAD 9 5- ABC 9 (-1 jogo) 6- Belenenses 6 7- Fafe 6 8- Passos
Manuel 6 9- Maia/ISMAI 5 10- Avanca 3 (-1 jogo) 11- Águas Santas 2 (-2 jogos) 12- Sp Horta 1 (-3
jogos) Jogos em atraso 3ª Jornada Águas Santas - SC Horta, Dia 30-09 às 21h 4ª Jornada Sp Horta -
FC Porto, Dia 19-10 às 21h 1ª Jornada Sp Horta - Avanca, Dia 31-10 às 18h Melhores Marcadores 1 -
Pedro Cruz (Águas Santas) 30 golos 2 - Pedro Portela (Sporting) 30 3 - Belone Moreira (Benfica) 27 4
- Cláudio Pedroso (Madeira SAD 27 5 - Pedro Sequeira (Passos Manuel) 24 Próxima Jornada (5ª) Dia
26-09 FC Porto - ABC Dia 23-09 às 21h Belenenses - Maia/ISMAI Madeira SAD - Sp Horta Passos
Manuel - Benfica Avanca - Fafe Águas Santas Milaneza - Sporting
 
 20 Set, 2015 - 01:46
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Angola conquistou 12 medalhas nos Jogos Africanos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d969c98c

 
20-09-2015 14:37
 
 A delegação regressa a Angola com quatro medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.
 
 Os Jogos Africanos decorreram no Congo Brazzaville.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 Angola conquistou 12 medalhas nos XI Jogos Africanos do Congo Brazzaville, com o andebol feminino
a arrebatar o ouro e o masculino a prata no sábado, último dia de prova.
 
 No geral são quatro medalhas de ouro, designadamente no andebol feminino, no basquetebol
masculino, no voleibol de praia, pela dupla Éden Cerqueira e Edson Figueiredo, e no judo, por Antónia
de Fátima "Faya", nos -70 Kg.
 
 As três medalhas de prata foram obtidas por Pedro Pinotes, da natação, pelo desportista adaptado
José Chamoleia (classe T11), nos 400 m e pelo andebol masculino.
 
 A delegação angolana regressa ao país com cinco medalhas de bronze, designadamente no
basquetebol feminino, pelo atleta Nair Garcia (judo), por Manuel Gomes, no boxe (56 Kg), no desporto
adaptado por Esperança Gicaso (100 m) e José Chamoleia (200 m).
 
 Comparativamente à edição anterior, Maputo2011, Angola baixou no número de medalhas, de 26
para as atuais 12.
 
 Em Maputo conquistaram-se seis medalhas de ouro, dez de prata e igual número de bronze, tendo
Angola ficado na 10ª posição no quadro geral de medalhas. A presente edição ainda não foi divulgada
oficialmente pelo Comité Organizado dos Jogos, "Coja2015".
 
 Quanto às modalidades que habitualmente aumentam o pecúlio de medalhas neste evento que
assinalou o cinquentenário, ficaram desta vez de fora, por opção do país organizador, o xadrez
(habitualmente conquista três a quatro) e a canoagem (duas a três).
 
 Outro fator que terá influenciado para o abaixamento das performances em Brazzaville pode ter a ver
com a diminuição de atletas nas modalidades individuais, por questões conjunturais.
 
 Outras, mesmo estando presentes, não produziram o esperado, como o basquetebol feminino, do
qual se esperava o ouro, na condição de bi-campeã africana, o andebol masculino, em que também se
perspetivou o ouro, a ginástica, que pelas garantias dadas pela Federação podia subir ao pódio nas
diversas categorias, e o desporto adaptado, cuja seleção em renovação não produziu os números
habituais.
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Águas Santas-Milaneza vence ABC/UMinho em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=458dd91b

 
20-09-2015 22:57
 
 O Madeira Sad empatou na deslocação ao recinto do Maia-Ismai.
 
 O ABC de Carlos Resende perdeu em casa com o Águas Santas
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O encontro entre ABC/UMinho e Águas Santas Milaneza não logrou as expectativas e foi, como se
esperava, um jogo muito disputado de parte a parte. A primeira parte ficou marcada pelo grande
equilíbrio em campo e que se reflectiu no marcador - a maior diferença foi de apenas dois golos (7-9)
ao longo de todo o primeiro tempo, durante o qual também se registou alguma alternância no
marcador. Ao intervalo, vantagem para a formação orientada por Paulo Faria, por 12-13. O jogo
retomou, para o segundo tempo, ao mesmo ritmo mas em poucos minutos o Águas Santas assumiu o
comando do marcador e ainda antes dos dez minutos de jogo, já vencia por 16-20. O conjunto
orientado por Carlos Resende já não conseguiu encontrar as melhores soluções para recuperar e o
Águas Santas segurou a vantagem até ao apito final e ganhou por 25-30, naquela que é a primeira
derrota da formação bracarense no Campeonato Fidelidade Andebol 1.
 
 O SL Benfica confirmou o favoritismo no jogo em casa, com o Avanca. A equipa da Luz assumiu o
controlo do jogo até aos 12 minutos, altura em que vencia por 8-2, mas a meio da primeira parte, a
reacção do Avanca fez-se notar e, com um parcial de 4-0, a equipa aveirense aproximou-se do
Benfica, colocando o resultado na diferença mínima, 9-8 (aos 19 minutos). O Benfica voltou a
encontrar o melhor caminho para a baliza adversária e, até ao intervalo, voltou a distanciar-se no
marcador e a formação de Mariano Ortega foi para o descanso a ganhar 13-10. Foi a equipa da casa
que voltou a entrar melhor, na segunda parte e, com cinco minutos de jogo, seis golos separavam as
duas equipas (17-11). O Avanca já não conseguiu voltar a recuperar e, a quinze minutos do fim, o
marcador assinalava 24-14. O Benfica segurou a vantagem até ao final e venceu por 30-19.
 
 Na Maia, o Madeira Sad acabou por ceder um empate a 29 golos frente ao ADA Maia-Ismai. O jogo
começou equilibrado mas no decorrer do encontro o Madeira Sad adiantou-se no marcador e chegou
ao intervalo a ganhar por 10-17. Na segunda parte, a equipa madeirense foi segurando a vantagem
mas o Maia-Ismai nunca desistiu de alcançar o melhor resultado e, já na recta final do jogo, conseguiu
recuperar e garantir o empate.
 
 O Sporting CP também confirmou o favoritismo no jogo frente ao Passos Manuel, num jogo que o
conjunto leonino controlou desde cedo. Ao intervalo, o Sporting CP já vencia por 17-10 e o Passos
Manuel, que, apesar do esforço, não conseguiu fazer melhor na segunda parte, averbou uma derrota
por 35-25.
 
 No Municipal de Fafe, o jogo foi, como se esperava, muito equilibrado. Durante a primeira parte, o

Página 26



Belenenses conseguiu adiantar-se no marcador, mas não foi mais além do que dois golos de vantagem
- diferença ao intervalo, 10-12. A formação do Restelo conseguiu manter-se na frente do marcador
durante quase toda a segunda parte, embora sem conseguir "descolar" do adversário. O Fafe ainda
empatou (20-20) a quatro minutos do fim, mas acabou por não conseguir dar a volta ao resultado; o
Belenenses não desperdiçou as oportunidades e voltou a marcar, por duas vezes e, assim, regressa a
casa com a primeira vitória no Campeonato (20-22).
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Águas Santas viaja até Braga para testar invencibilidade do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8aea424d

 
A partida entre FC Porto e Sp. Horta foi adiada devido aos compromissos europeus da formação do
Porto. O ABC/UMinho recebe este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga (17 h.) o Águas
Santas Milaneza, em jogo da quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1. À partida, trata-se
do jogo mais interessante desta ronda que vê adiado para 19 de Outubro o encontro entre FC Porto e
Sporting da Horta, devido aos compromissos europeus da equipa de Ricardo Costa. Seja em Braga ou
na Maia, os jogos que colocam frente a frente ABC e Águas Santas são (quase) sempre promessa de
bons espetáculos e partidas equilibradas, já que frente a frente estão equipas que se conhecem muito
bem, orientadas por técnicos experientes e que têm à sua disposição planteis interessantes. Daí que o
resultado seja quase sempre improvisível e prognosticar não seja fácil. O jogo deste sábado não foge
à regra e por isso não se antecipa qualquer vaticínio que não passe além da quase garantia de um
bom jogo da andebol, dirigido por uma das melhores duplas de árbitros internacionai s portugueses.
Tudo a postos, pois, para uma boa tarde de andebol. Dos outros jogos, favoritismo claro na receção
do SL Benfica à Artística de Avanca; do Sporting CP ao Passos Manuel e do Madeira SAD na deslocação
à Maia, onde vai medir forças com o Maia ISMAI. Se pretendermos equilíbrio, deveremos voltar as
atenções para Fafe onde o Andebol Clube de Fafe volta a jogar (depois de a meio da semana ter
derrotado o Maia ISMAI) para desta vez defrontar o Delta Belenenses. Depois de disputar os dois
primeiros compromissos de forma pouco conseguida, o Delta Belenenses teve já um desempenho
muito positivo a meio da semana, na receção ao SL Benfica. Qual das versões da turma de Beleém
viajará até ao norte? Essa é uma pergunta com resposta só mais para o fim da tarde de sábado. Jogos
e árbitros para a quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1, a disputar este sábado: 15h00
- Pav. Luz - SL Benfica-AA Avanca - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro) -Benfica Tv e ANDEBLOL|tv
17h00 - Pav. Sá Leite - ABC/UMinho-AA Águas Santas Milaneza - Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(Madeira) 18h00 - Pav. Maia - Maia ISMAI-Madeira SAD - César Carvalho/Daniel Freitas (Braga) 18h30
- Munic. Fafe - ACFafe-Delta Belenenses - Eurico Nicolau/Ivan Caçador (Leiria) 18h30 - Pav. Ginásio
Sul - Sporting CP-Passos Manuel - Nuno Marques/Joao Correia (Aveiro) NOTA - O jogo FC Porto-
Sporting da Horta foi adiado para o dia 19 de Outubro.
 
 Publicado em sexta, 18 de setembro de 2015
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FC Porto com estreia frente aos eslovacos do Tatran Presov
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7477a026

 
Tarefa difícil para os pupilos de Ricardo Costa, frente a uma equipa extremamente possante que tem
no seu plantel oito jogadores 'estrangeiros'. O FC Porto defronta este sábado, no Dragão Caixa, o
Tatran Presov em jogo da primeira jornada do grupo C da Champions League. A estreia da formação
portuguesa na fase de grupos da Liga dos Campeões vai ter transmissão em directo no Porto Canal, a
partir das 18 horas. Um grupo que já arrancou esta quinta-feira, com os espanhóis do Naturhouse La
Rioja a perder por tangencial 27-26 na deslocação à Rússia, onde defrontou o Chekhovskie Medvedi.
Na segunda participação dos Dragões na competição, o treinador Ricardo Costa assume o objectivo de
chegar aos oitavos-de-final, sendo que apenas os dois primeiros do grupo (de seis equipas) disputarão
uma eliminatória preliminar para atingir a fase a eliminar.  Necessitamos de coragem e de ser
arrojados, porque não nos podemos encolher perante a força física que o Tatran coloca no jogo.
Precisamos de estar ao melhor nível e da casa cheia. Todas as equipas portuguesas gostariam de
trocar connosco. Esta mos onde queremos, não nos podemos queixar de termos muitos jogos.
Queremos estes desafios , referiu o técnico portista na conferência de imprensa que serviu para lançar
o jogo. Ricardo Costa lembrou que o Tatran é uma equipa  muito forte, com quatro ou cinco atletas
com 120 quilos e dois metros , o que lhe confere uma intensidade sem paralelo com aquela que os
Dragões enfrentam no Campeonato Fidelidade Andebol 1.  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 ,
vaticinou o técnico portista. O jogo entre FC Porto e Tatran Presov está agendado para as 18 horas do
próximo sábado, vai ser dirigido por uma dupla austríaca e tem transmissão em direto pelo Porto
Canal. Recorde-se que o grupo C, para além de FC Porto e Tatran Presvov, alberga ainda os esp
anhóis do Naturhouse La Rioja; os russo do Chekhovskie Medvedim.; os bielorrussos do HC Meshkov
Brest e os servios do Vojdovina.
 
 Publicado em sexta, 18 de setembro de 2015
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Benfica mantém invencibilidade diante do Avanca (30-19)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=571991

 
O Benfica segue invicto no campeonato Andebol 1, depois de ter vencido o Avanca na Luz por 30-19,
na partida que abriu a 4.ª jornada da competição. Os encarnados tomam assim à condição a liderança
da classificação, aguardando pelos resultados de ABC e Sporting, sendo que o FC Porto adiou o seu
compromisso relativo a esta jornada para 19 de outubro. Resultados: Benfica - Avanca, 30-19 ABC -
Águas Santas ISMAI - Madeira SAD Fafe - Belenenses Sporting - Passos Manuel Sporting da Horta - FC
Porto, adiado para 19 de outubro Classificação: 1. Benfica 4 jogos/12 pontos 2. Sporting 3 / 9 3. FC
Porto 3 / 9 4. ABC 3 / 9 5. Madeira SAD 3 / 7 6. Passos Manuel 3 / 5 7. Fafe 3 / 5 8. ISMAI 3 / 3 9.
Belenenses 3 / 3 10. Avanca 3 / 3 11. Águas Santas 2 / 2 12. Sp. Horta 1 / 1
 
 19-09-2015
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Sporting vence Passos Manuel (35-25)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=572033

 
O Sporting saiu este sábado vitorioso da receção ao Passos Manuel, por 35-25, em partida da 4.ª
jornada do campeonato Andebol 1. Resultados: Benfica - Avanca, 30-19 ABC - Águas Santas, 25-30
ISMAI - Madeira SAD, 29-29 Fafe - Belenenses, 20-22 Sporting - Passos Manuel, 35-25 Classificação:
1. Sporting 4 jogos / 12 pontos 2. Benfica 4 / 12 3. FC Porto 3 / 9 4. Madeira SAD 4 / 9 5. ABC 3 / 9
6. Belenenses 4 / 6 7. Fafe 4 / 6 8. P. Manuel 4 /6 9. ISMAI 4 / 4 10. Avanca 3 / 3 11. Águas Santas 2
/ 2 12. Sp. Horta 1 / 1
 
 19-09-2015
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FC Porto entra a vencer na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=572027

 
O FC Porto iniciou este sábado a participação no Grupo C da Liga dos Campeões de andebol com uma
vitória (33-23) diante dos eslovacos do Tartan Presov, no Dragão Caixa. Gilberto Duarte e Cuni
Morales, com seis golos cada, estiveram em evidência do lado dos azuis e brancos, que venciam ao
intervalo por 14-11. A 29 de setembro, o FC Porto desloca-se a Espanha para defrontar o Naturhouse
La Rioja.
 
 19-09-2015
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Andebol
Fafe recebe Belenenses de olhos postos
na segunda vitória no campeonato
O Andebol Clube de Fafe recebe hoje o Belenenses, no Pavilhão Municipal
de Fafe, em jogo a contar para a 4.ª jornada do Campeonato Fidelidade
Andebol 1. Os fafenses procuram assim a segunda vitória no campeona-
to, depois  do triunfo na recepção ao ISMAI. O encontro está agendado
para 21.30 horas. 
Ainda na quarta jornada realizam-se os seguintes jogos: ISMAI-Madeira
SAD (18.30), SL Benfica-Avanca (15.00), ABC/UMinho-Águas Santas
(17.00), Horta-FC Porto (21.00) e Sportin CP-Passos Manuel (18.30).
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

É com os olhos na conquista da
quarta vitória consecutiva no
campeonato — a quinta da tem-
porada, depois do triunfo na Su-
pertaça — que o ABC/UMinho
vai entrar, hoje, em campo para
medir forças com o Águas San-
tas, em partida a contar para a
4.ª jornada da I Divisão Nacio-
nal de andebol. Satisfeito com o
rendimento da sua equipa até ao
momento, o técnico Carlos Re-
sende mostra confiança para a
partida, desta tarde, a partir das
17 horas, no pavilhão Sá Leite. 

“O estado de espírito da equipa
naturalmente só pode ser bom.
Em quatro jogos oficiais temos
quatro vitórias. A equipa tem es-
tado bem, estamos satisfeitos
com o desempenho global até ao
momento, mas ainda podemos
melhorar bastante, em todos os

aspectos do jogo, quer em ter-
mos individuais, quer em termos
colectivos”, afirmou ontem, na
conferência de antevisão.

Quanto ao adversário maiato, o
treinador Carlos Resende mos-
tra-se esperançado no triunfo,
mas alerta para as dificuldades
de um adversário que vem ao Sá
Leite para tentar surpreender. 

“Temos a expectativa de ven-
cer, mas será um jogo complica-
do com o Águas Santas e temos
plena consciência das dificulda-
des”, referiu o técnico do ABC,
apelando ao tributo aos “jogado-
res mais experientes da equipa”
para que sejam a ‘âncora’ para a
vitória desejada.

Em relação aos aspectos a me-
lhorar, já frente ao Águas San-
tas, é a solidez defensiva. Resen-
de notou que a equipa sofreu
mais de 24 golos no jogo passa-
do com o Passos Manuel, o que
não tinha sucedido nos anterio-

res, pelo que quer que o grupo
diminua os “erros não forçados”
já na partida desta tarde.

Técnico do ABC deu ainda
conta da evolução clínica de Pe-

dro Seabra, que foi sujeito a uma
intervenção cirúrgica na passada
terça-feira. Operação correu
bem, e Resende quer dedicar ho-
je a vitória ao jovem central.

Academistas querem continuar invencíveis 
O ABC/UMINHO recebe, hoje, o Águas Santas, em partida da 4.ª jornada do Andebol 1. Invencíveis até ao momento, Carlos Re-
sende está confiante na conquista de mais uma vitória, mas não espera facilidades por parte dos maiatos. Jogo às 17 horas.

DR

Tomás Albuquerque, central do ABC/UMinho, e treinador Carlos Resende 

Tomás Albuquerque, central
de 22 anos, tem desempe-
nhado o papel do lesionado
Pedro Seabra na equipa do
ABC e de “forma brilhante”
elogiou o treinador Carlos
Resende. Jovem andebo-
lista confessa-se motivado
para continuar a dar o seu
melhor à equipa, na ausên-
cia de Seabra, que foi
operado na terça-feira.
“O peso existe, mas é bom
de carregar. Trabalhei sem-
pre para estar preparado
quando a oportunidade
chegasse. Agora é apro-
veitar”, afirmou Tomás
apontando também
à conquista da vitória na
recepção ao Águas Santas.

Página 36



A37

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 8,16 x 10,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61036537 19-09-2015

Artística de Aveiro
defronta hoje o Benfica

Avelino Conceição

OBJECTIVO Depois da pesa -
da derrota (34-21) a meio desta
semana, diante do Sporting, a
equipa sénior da Artística de
Avanca quer mostrar frente ao
poderoso Benfica (hoje, às 15
horas, no Pavilhão da Luz), que
pretende rectificar o mau re-
sultado da última quarta-feira
e demonstrar o porquê de estar
inserida na principal competi-
ção do andebol português.

Com um início de campeo-
nato bastante complicado a ní-
vel de calendário, em que lhe
calhou em sorte, nas três pri-
meiras jornadas, três das me-

lhores equipas nacionais (ABC,
Sporting e Benfica), a formação
avancanense vai fazer, assim,
a segunda viagem até à capital
no espaço de três dias. Mas
para o treinador Carlos Mar-
tingo, a equipa “está preparar
para mostrar que o resultado
frente ao Sporting foi um per-
calço e que vai mostrar valor
para discutir o resultado diante
do Benfica”.

Quem também está opti-
mista para esta partida com os
encarnados é o lateral direito
Vasco Santos, que acredita “ser
possível discutir o resultado
diante de um adversário forte”.
E mesmo sabendo “das dificul-
dades que nos esperam, temos
legitimidade para poder so-
nhar em conquistar pontos”. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Andebol feminino entra hoje em campo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=df45a898

 
CS Madeira e Madeira Andebol SAD enfrentam-se esta tarde na estreia na prova Conteúdo disponível
somente para assinantes. É assinante digital? Faça a sua assinatura digital!
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As equipas do Clube Sports
Madeira e do Madeira SAD
disputam hoje o derbi ma-

deirense da I divisão de andebol,
a partir das 18:00 no pavilhão
do Funchal. É o jogo de estreia
do Campeonato 2015/16, onde
as duas equipas partem com ob-
jetivos diferentes. O Madeira SAD
ambiciona a conquista do título,
que foge há três anos para o
Alavarium, enquanto que a jo-
vem formação do Sports Madeira
pretende qualificar-se para o
“play-off” que apura o campeão.
O histórico de encontros entre
as duas equipas é claramente
favorável ao Madeira SAD, que

já venceu esta época a Supertaça,
frente ao Alavarium, mas é de
prever um jogo equilibrado e
com o Sports Madeira a lutar
por contrariar o adversário.

Já nos masculinos, o Madeira
SAD desloca-se hoje ao norte
do país para defrontar o IS-
MAI/Maia, em jogo da 4.ª jor-
nada do Andebol 1. Um encon-
tro, com início pelas 18:00, onde
a formação de Paulo Fidalgo
apresenta-se com o objetivo de
vencer, após a derrota em casa
do campeão FC Porto.  Na ante-
visão desta partida, Nuno Car-
valhais sublinhou que a equipa
quer “voltar o mais rapidamente
possível às vitórias, de forma a
traçarmos rapidamente o ca-
minho para alcançarmos os ob-
jetivos a que nos propusemos
no início da época”.  JM

Sports Madeira-Madeira SAD a abrir I divisão

Sandra Fernandes orienta Madeira SAD.
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"Fomos a equipa mais competente" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4787794

 
Treinador do FC Porto considera que não há favoritos no grupo e qualquer equipa pode ganhar ou
perder.
 
 "Pelos números e pelo significado do jogo, acredito que foi especial. Na primeira parte não gostei
quando estivemos a ganhar por seis e perdermos a vantagem. Mas, mesmo assim, estou muito
satisfeito. Os meus jogadores fizeram um bom jogo. Foi o primeiro jogo da Liga dos Campeões e
temos mais nove para atingir o nosso objetivo. E é nisso que vamos pensar. Não existem favoritos
neste grupo. Qualquer equipa pode ganhar e perder. Fizemos o nosso papel. Fomos a equipa mais
competente. Estivemos muito bem em termos defensivos mas em termos ofensivos poderíamos ter
feito melhor. Continuamos com os pés bem assentes na terra. É com essa humildade que vamos
continuar a trabalhar. Em nenhum momento nos encolhemos perante a estatura dos atletas do Tartan.
Fomos arrojados e corajosos".
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FC Porto derrotou Tatran Presov - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4787563

 
O FC Porto venceu este sábado os eslovacos do Tatran Presov, por 33-23, na primeira jornada do
Grupo C da Liga dos Campeões de andebol, provando ter qualidade para discutir o apuramento para a
fase seguinte.
 
 Os portistas estiveram sempre na frente e ao intervalo já venciam por 14-11, tendo em destaque
Cuni Morales e Gilberto Duarte, que fizeram seis golos cada.
 
 O Meshkov Brest, da Bielorrússia, lidera o Grupo C após a primeira jornada, pois bateu o Vojvodina
por 34-22, mas tendo os mesmos pontos dos portistas e dos russos do Chekhovskie Medvedi, que
superaram os espanhóis do Naturhouse La Rioja, por 27-26.
 
 O grupo do FC Porto, que está pela segunda vez na fase de grupos da Champions, irá apurar os dois
primeiros para uma liguilha que dará acesso aos oitavos de final.
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Caminhenses na alta-roda do Andebol espanhol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Jornal Digital Regional Caminha 2000 Online

URL:http://www.caminha2000.com/jornal/n747/cv1.html

 
Ana e Bárbara Cerqueira, duas irmãs naturais de Caminha, de 24 e 19 anos, disputam a Liga da
Divisão de Honra Feminina de Espanha.
 
 Ana joga no Mekalia Guardés e Bárbara no Porriño, tendo-se defrontado em A Guarda no passado
Sábado, em partida de rivalidade regional, no segundo jogo a contar para o calendário da divisão
maior do Andebol do país vizinho.
 
 Ambas jogaram juntas no Mekalia Atlético Guardés, mas, desde a época passada que Bárbara milita
no Porriño, após uma decisão que o clube guardés reputou de "muito difícil", conforme nos confessou
José Manuel Vicente, presidente da direcção desde o final do mês de Agosto - embora tenha incluído
sempre o elenco directivo do Mekalia Guardés. Aliás, a sua firma - o Mekalia - patrocina há vários anos
este clube.
 
 A equipa de A Guarda vem merecendo ainda o apoio de diversas empresas, o que lhe permite lutar
em todas as épocas pelo primeiro lugar, contra equipas poderosas como as de Valência, País Basco ou
Canárias.
 
 A par do suporte financeiro de diversas firmas ao clube de andebol, José Manuel Vicente atribui o
sucesso desta modalidade desportiva em A Guarda, "aos seus adeptos extraordinários que enchem A
Sangriña, sábado após sábado, como sucedeu hoje", enfatizou, em que têm conseguido manter o
Mekalia Guardés "na categoria maior".
 
 Além desta equipa feminina, possuem ainda os escalões de juniores, juvenis, iniciados, petizes e
benjamins, equivalendo a 80 atletas em actividade, orientados por vários técnicos: Um da primeira
equipa, outro que orienta os juniores e juvenis, e mais dois para as demais escolas de formação.
 
 "Lutar sempre pelo primeiro lugar"
 
 O presidente não hesita em assumir que "o único objectivo do Guardés é lutar sempre pelo primeiro
lugar", razão de terem reforçado a equipa para esta época com uma guarda-redes espanhola
internacional, de 22 anos "de projecção internacional" que jogava no Alcobenda-Madrid, sendo
considerada a segunda melhor "porteira" de Espanha, a par de outra jovem, esquerdina, proveniente
do Castel de Fels, Barcelona, uma pivot do Rocasa (há vários anos que este clube se classifica em
segundo lugar nesta liga), estando ainda a aguardar outra pivot, francesa, e uma segunda esquerdina
da Rioja, às que se juntarão ainda quatro andebolistas angolanas.
 
 O porquê da separação das duas irmãs caminhenses
 
 José Manuel Vicente explicou-nos porque não foi possível manter no plantel a Bárbara Rodrigues, uma
defesa caminhense que durante alguns anos jogou em A Guarda, com muito sucesso. Os
regulamentos espanhóis apenas permitem seis jogadoras estrangeiras em cada equipa, e o facto de
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existirem quatro jogadoras angolanas (subsidiadas pelo seu governo), uma portuguesa (Ana
Cerqueira) e uma bielorussa, obrigou a direcção a tomar "uma decisão muito complicada". Anotou,
contudo, que "se fosse possível, Bárbara estaria connosco e as portas do Mekalia estarão sempre
abertas", assegurou.
 
 O C@2000 pediu-lhe uma apreciação sobre a prestação de Ana Cerqueira, dizendo-nos que estão
"contentíssimos", e que esta jogadora já não é apenas portuguesa, "é hispano-portuguesa", afiançou.
 
 Explicando o empenhamento da sua empresa no apoio ao Clube Balonmano Guardés, disse-nos que
há uns anos atrás, a então presidente pediu a sua contribuição, no tempo em que ainda disputavam a
Liga de Prata.
 
 Consumada a subida à Divisão de Honra, José Manuel Vicente foi então convidado "a dar uma mão"
ao clube, ao que acedeu, estando agora, desde 25 de Agosto, na sua presidência.
 
 Pavilhão novo: "Pergunte-lhe ao alcaide"
 
 O C@2000 sabe que um dos principais objectivos dos atletas, adeptos e directores, é conseguir um
pavilhão novo onde possam desenvolver mais a contento a sua actividade e aumentar
consideravelmente o número de espectadores.
 
 Lançou-nos um desafio: "A próxima vez que venha de Caminha fazer uma reportagem, entreviste o
presidente da Câmara de A Guarda e pergunte-lhe".
 
 Perante a capacidade reduzida da Sangriña (está inserido no complexo escolar da escola com este
nome), questionamos José Manuel Vicente sobre a possibilidade de disputarem os jogos mais
importantes no de Caminha.
 
 Explicou que gostariam de realizar jogos em Caminha -"onde a única coisa que nos separa é o rio",
acentuou -, e colocou-se à disposição do vereador respectivo para disputar jogos amigáveis.
 
 Proposta idêntica vai apresentar ao vereador do pelouro de Vila Nova de Cerveira, atendendo à
facilidade de comunicação entre ambas as vilas, através da Ponte da Amizade, de modo a "trazer
atletas iniciadas cerveirenses para aqui".
 
 30-20
 
 O resultado final do jogo a que assistimos na Sangriña revelou uma superioridade do Atlético Guardés
sobre o Porriño, vencendo por 30-20.
 
 A primeira parte foi dominada totalmente pelas guardesas (16-5), assistindo-se a uma recção das
visitantes no segundo tempo, acabando por marcar 15 golos, contra os 14 obtidos pelas da casa.
 
 Ana Cerqueira jogou todo o primeiro tempo e marcou dois golos, permanecendo no banco em quase
toda a segunda parte.
 
 A sua irmão Bárbara, passou toda a primeira parte a entrar quando o Porriño defendia, saindo quando
atacava. Na segunda parte, jogou quase sempre, e marcou um golo, coincidindo com a melhoria da
sua equipa. Nesta fase, o Guardés diminuiu o ritmo, colocando em jogo suplentes, atendendo a que
tinha o jogo controlado.
 
 Bárbara Cerqueira Rodrigues, apesar do resultado desnivelado verificado no final dos 60', disse ao
C@2000 que ele era enganador: "Defendemos muito mal na primeira parte, não fomos agressivas, -
como costumamos ser - e, no segundo tempo, já houve mais equilíbrio, pelo que acho que a diferença
de dez golos não dita a realidade".
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 Referiu que a pivot que jogou mais tempo tem mais experiência do que ela, considerando por isso
normal que o técnico tivesse feito essa opção.
 
 Ana Cerqueira Rodrigues comungou da apreciação à partida feita pela sua irmã e adversária de clube,
dizendo que "aproveitamos os falhanços delas, porque não entraram tão intensas como nós, surgindo
um pouco mais agressivas na segunda parte e dinâmicas mas nós já tínhamos muitos golos de
vantagem e demos o jogo por acabado".
 
 As lesões atormentaram um pouco o Guardés desde o início da época ("chegamos a ter apenas duas
guarda-redes e seis jogadoras de campo")
 
 As duas irmãs, que desde bem jovens jogaram na mesma equipa, foram confrontadas desde a época
anterior com a eventualidade de terem que se defrontar.
 
 Gostariam de voltar a jogar juntas
 
 Bárbara reconhece que "foi mais difícil esta situação no ano passado, por ser a primeira vez e haver a
pressão de jogar no campo onde sempre joguei". Admite que apesar de "continuar a ser complicado -
e ainda o é mais para os meus pais -, cada uma tem de lutar pela sua equipa e, vai ser sempre assim,
independentemente da equipa onde estivermos".
 
 Ana admite ser "muito mais sentimental do que ela, que possui uma mentalidade muito mais forte e
encara as coisas melhor do que eu". Reforça a opinião de que "ainda me custa, é como se fosse a
primeira vez que jogasse contra ela".
 
 Contudo, reitera que a maior dose de sofrimento recai sobre os pais ao verem as filhas a jogar uma
contra a outra, nomeadamente a mãe.
 
 A possibilidade do regresso ao Guardés não é descartada pela Bárbara - indo ao encontro das
palavras do presidente do clube - mas, admite que "estou muito bem no Porriño mas, se um dia
houver uma proposta, logo se verá, nunca se sabe".
 
 A sua irmã Ana evidenciou um sorriso aberto quando colocada a hipótese de voltar a jogar com a
irmã, porque, acrescentou, "faz-me muita falta como irmã e por ser uma excelente jogadora em
qualquer equipa, ainda com um progressão enorme por ser muito novinha ", concluiu, embora acredite
que "ela vai voar para outro lado", devido à sua qualidade.
 
 Selecção nacional: Destinos diferentes
 
 A presença de ambas na selecção nacional tem sido diferente, atendendo a que Ana nos confirmou
que "nunca mais fui chamada", ao contrário de Bárbara que desde os 11 anos que joga regularmente
na equipa portuguesa, "um objectivo que todas as desportistas querem, representar o seu país lá
fora", e, quem sabe, "conquistar uma medalha por Portugal".
 
 Nesta época, seria bom que o Porriño se classificasse nas cinco primeiros lugares, disse-nos Bárbara
Rodrigues, ao passo que sua irmã treina duas vezes por dia a fim "chegar o mais longe possível" e
acredita que "temos qualidade suficiente para ganhar a Liga".
 
 Afastada há já vários anos da realidade portuguesa, Ana não possui uma perspectiva global do
Andebol feminino nacional, bastante distante do "ritmo" existente no país vizinho, em que "não olham
a meios para conseguir objectivos que têm de se atingir a todo o custo", afiança, o que incute "uma
mentalidade muito mais forte do que em Portugal".
 
 "Defender bem, para ganhar vantagem"
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 Bárbara mantém um contacto mais regular com o Andebol português, como resultado de continuar a
ser seleccionada, mas, discrepa da mentalidade dominante em que se dá primazia à marcação de
golos, quando, "o mais importante é a defesa", ideia predominante em Espanha logo nas camadas
jovens, assinala.
 
 Completa o seu raciocínio, dizendo que ao abdicarem da defesa, "retira-se qualidade ao jogo e ao
ritmo".
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Andebol: FC Porto entra na Liga dos Campeões a vencer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9acdce0e

 
Dragões venceram o Tartan Presov por 33-23
 
 há 20 minutos
 
 O FC Porto recebeu venceu neste sábado os eslovacos do Tartan Presov, por 33-23, no primeiro jogo
dos dragões na fase de grupos da Liga dos Campeões em andebol.
 
 Ao intervalo o resultado era de 14-11, a favor da equipa portuguesa. Na segunda parte os campeões
nacionais dilataram a diferença para dez golos.
 
 Com este triunfo o FC Porto divide a liderança do Grupo C, juntamente com o Meshkov Brest.
 
 No próximo jogo da Champions, o FC Porto desloca-se a Espanha para defrontar o Naturhouse La
Rioja, a 29 de setembro.
 
Redação
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FC Porto, Benfica e ABC ultrapassam primeiras partes difíceis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=283388f7

 
Vitórias dos principais favoritos, mas não sem passarem por alguns sobressaltos. Em comum, FC
Porto, Benfica e ABC de Braga chegaram à vitória depois de realizarem um segundo tempo mais
competente. Já o Sporting continua arrasador, de princípio a fim do encontro. FC Porto bate Madeira
SAD Entrou bem o Madeira SAD. Depois de duas vitórias, a equipa insular chegou ao Dragão Caixa
com confiança e pronta a bater o pé ao campeão nacional. Esteve sempre por cima durante o primeiro
tempo, e o empate a 13 golos ao intervalo era lisongeiro para a equipa da casa, que esteve a perder
por três golos. Mas no segundo tempo, o Madeira SAD acabou por claudicar face à supremacia azul-e-
branca, que culminou num triunfo claro. Vitória final do FC Porto por 29-23. Hugo Santos, com oito
golos, foi o melhor marcador do encontro. Sporting arrasador O Sporting continua invencível e de
goleada em goleada, vai-se assumindo como um dos principais candidatos ao título. Na recepção à
Artística de Avanca, vitória clara por 34-21. Ao intervalo, o Sporting já vencia por confortáveis por 14-
11. Pedro Portela, com nove golos, foi o melhor marcador do encontro. Benfica deu a volta a(o) Belém
Vitória difícil do Benfica em Belém. A equipa esteve a perder no primeiro tempo (12-10 ao intervalo),
mas conseguiu virar o jogo a seu favor durante o segundo tempo. Apesar das dificuldades, a equipa
de Mariano Ortega fez o pleno e soma por vitórias todos os encontros disputados. No final, impôs-se
por 21-24 no reduto do Belenenses. Belone Moreira, com nove golos, foi o melhor marcador do
encontro. ABC sofreu em Lisboa O ABC voltou a sofrer para vencer. A equipa de Braga teve
dificuldades para se impor ao Passos Manuel. Mas, depois de uma primeira parte mais sofrida (13-12
ao intervalo), o ABC de Braga conseguiu impor o favoritismo e venceu o encontro por 27-31. Nos
outros encontros da terceira jornada, o Fafe venceu o Maia-Ismai por 28-26 e conquistou a primeira
vitória do campeonato. O encontro que opõe o Águas Santas ao Sporting da Horta foi adiado para 30
de Setembro. Contas finais da 3ª jornada Terminada a terceira jornada, Sporting, FC Porto, Benfica e
ABC de Braga lideram só com vitórias e nove pontos. O Madeira SAD é quinto, com sete pontos.
Seguem-se Passos Manuel e Fafe na tabela, com cinco pontos. Fecham as contas, sem quaisquer
pontos positivos, Maia-Ismai, Belenenses, Águas Santas, Artística de Avanca e Sporting da Horta.
 
 18 Setembro, 2015
 
Anabela Macedo
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Andebol: Avanca defronta o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Notícias de Aveiro Online

URL:http://www.noticiasdeaveiro.pt/pt/36900/andebol-avanca-defronta-o-benfica/

 
A Artística de Avanca volta hoje a Lisboa para defrontar o Benfica (15:00, no Pavilhão da Luz) a contar
para a 4ª jornada da primeira divisão.
 
 A formação avancanense soma derrotas com o ABC (27-24) e Sporting (21-34).
 
 O jogo é transmitido pela Andebol TV e BenficaTV.
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Andebol/ Primeira divisão: Benfica derrotou o Avanca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Notícias de Aveiro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b0a578a8

 
O Benfica, líder do campeonato, derrotou a Artística de Avanca, esta tarde, por 30-19 em partida da
quarta jornada da primeira divisão de andebol.
 
 A formação da região aveirense continua sem qualquer vitória na prova principal da modalidade.
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FC Porto arranca com vitória expressiva na Liga dos Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Porto24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2aef50b5

 
19 Set 2015, 20:43
 
 O FC Porto iniciou este sábado da melhor forma o percurso na fase de grupos da Liga dos Campeões
de andebol ao vencer em casa os eslovacos do Tartan Presov, por 33-23.
 
 Na segunda participação dos 'dragões' na competição, o primeiro jogo do grupo C foi disputado com
grande confiança por parte da equipa portuguesa, fazendo antever bastante luta para alcançar o
objetivo a que o treinador Ricardo Costa se propôs atingir - 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.
 
 Já na primeira parte, o FC Porto deu mostras de que não estava disposto a começar o trajeto europeu
sem uma vitória, apesar de encontrar pela frente uma equipa organizada e a tentar manter alguma
coesão defensiva que travasse as iniciativas portistas.
 
 E, na verdade, isso até acabou por acontecer nos minutos iniciais, mas o FC Porto foi intensificando o
ataque e aumentando o ritmo, deixando o Tartan Presov sem argumentos para responder na mesma
moeda.
 
 Ao intervalo a diferença era de três golos, com vantagem para os portistas, mas o segundo tempo
serviu para confirmar ainda mais a supremacia do campeão português.
 
 Com uma exibição de luxo por parte do FC Porto, baseada numa defesa bastante sólida e num ataque
irrepreensível e eficaz, os 'dragões' foram aumentando a diferença para os eslovacos e, a meio do
segundo tempo, contavam já com oito golos de vantagem.
 
 Sem reposta do adversário, os 'azuis e brancos' ainda dilataram mais o resultado e, no final do
encontro, surpreenderam com uma expressiva vitória de 33-23.
 
 No próximo jogo da prova europeia, o FC Porto desloca-se a Espanha para defrontar o Naturhouse La
Rioja, a 29 de setembro.
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Andebol: Beira-Mar apresenta Estarreja e apresenta-se com o São Bernardo.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f4a410f0

 
A equipa de Andebol do S.C. Beira-Mar tem duplo compromisso este fim-de-semana. Este sábado
apadrinha a apresentação do Estarreja A.C. que este ano jogará na 2ª Divisão. No domingo, o
conjunto aurinegro fará a sua apresentação aos sócios e adeptos do S.C. Beira-Mar, pelas 16h30, em
Angeja frente ao São Bernardo, num dia que também contará com uma sessão fotográfica da equipa
pelas principais artérias da cidade com direito a passeio de barco, comboio, visita às salinas e a um
almoço conjunto que servirá para estreitar laços.
 
 2015-09-19 10:23
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Águas Santas viaja até Braga para testar invencibilidade do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=df392bc5

 
19-09-2015 11:54
 
 A partida entre FC Porto e Sp. Horta foi adiada devido aos compromissos europeus da formação do
Porto.
 
 O ABC recebe este sábado o Águas Santas
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC/UMinho recebe este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga (17 h.) o Águas Santas
Milaneza, em jogo da quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1. À partida, trata-se do jogo
mais interessante desta ronda que vê adiado para 19 de Outubro o encontro entre FC Porto e Sporting
da Horta, devido aos compromissos europeus da equipa de Ricardo Costa.
 
 Seja em Braga ou na Maia, os jogos que colocam frente a frente ABC e Águas Santas são (quase)
sempre promessa de bons espetáculos e partidas equilibradas, já que frente a frente estão equipas
que se conhecem muito bem, orientadas por técnicos experientes e que têm à sua disposição planteis
interessantes. Daí que o resultado seja quase sempre improvisível e prognosticar não seja fácil. O jogo
deste sábado não foge à regra e por isso não se antecipa qualquer vaticínio que não passe além da
quase garantia de um bom jogo da andebol, dirigido por uma das melhores duplas de árbitros
internacionais portugueses. Tudo a postos, pois, para uma boa tarde de andebol.
 
 Dos outros jogos, favoritismo claro na receção do SL Benfica à Artística de Avanca; do Sporting CP ao
Passos Manuel e do Madeira SAD na deslocação à Maia, onde vai medir forças com o Maia ISMAI.
 
 Se pretendermos equilíbrio, deveremos voltar as atenções para Fafe onde o Andebol Clube de Fafe
volta a jogar (depois de a meio da semana ter derrotado o Maia ISMAI) para desta vez defrontar o
Delta Belenenses. Depois de disputar os dois primeiros compromissos de forma pouco conseguida, o
Delta Belenenses teve já um desempenho muito positivo a meio da semana, na receção ao SL Benfica.
Qual das versões da turma de Beleém viajará até ao norte? Essa é uma pergunta com resposta só
mais para o fim da tarde de sábado.
 
 Jogos e árbitros para a quarta jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1, a disputar este sábado:
 
 15h00 - Pav. Luz - SL Benfica-AA Avanca - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
 
 17h00 - Pav. Sá Leite - ABC/UMinho-AA Águas Santas Milaneza - Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(Madeira)
 
 18h00 - Pav. Maia - Maia ISMAI-Madeira SAD - César Carvalho/Daniel Freitas (Braga)
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 18h30 - Munic. Fafe - ACFafe-Delta Belenenses - Eurico Nicolau/Ivan Caçador (Leiria)
 
 18h30 - Pav. Ginásio Sul - Sporting CP-Passos Manuel - Nuno Marques/Joao Correia (Aveiro)
 
 O jogo FC Porto-Sporting da Horta foi adiado para o dia 19 de Outubro.
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Angola conquista ouro no andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e269ef5e

 
19-09-2015 21:57
 
 A seleção angolana derrotou os Camarões.
 
 Angola venceu por 33-29 após prolongamento.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 Angola conquistou este sábado a medalha de ouro do torneio feminino de andebol dos Jogos Africanos
Brazzaville2015, após vitória por 33-29, no final de um prolongamento diante dos Camarões.
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FC Porto começa Liga dos Campeões de andebol com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f62d0ab9

 
19-09-2015 21:54
 
 Os 'dragões' derrotaram o Tartan Presov por 33-23.
 
 O FC Porto vai defrontar o Naturhouse La Rioja na próxima jornada.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto entrou da melhor forma na Liga dos Campeões de andebol, com um triunfo caseiro diante
dos eslovacos do Tartan Presov, por 33-23.
 
 Os 'dragões' dividem agora a liderança do grupo C com o Meshkov Brest.
 
 Na próxima jornada, a equipa portuguesa vai a Espanha defrontar o Naturhouse La Rioja. O encontro
está marcado para 29 de setembro.
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Angola volta a conquistar prata no andebol masculino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=da1fe9ca

 
19-09-2015 22:01
 
 A seleção angolana perdeu com o Egito na final.
 
 A formação angolana perdeu por 23-25 após prolongamento.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção de andebol masculina angolana voltou a conquistar a medalha de prata nos Jogos
Africanos, ao perder com o Egito por 23-25, após prolongamento na final do torneio de
Brazzaville2015, depois de tê-lo feito na edição de Maputo2011.
 
 Intrometida entre os "papões" da modalidade no continente, nomeadamente os países do norte de
África, Angola teve novamente os egípcios como "carrascos", mas em Maputo a derrota foi por 20-24.
 
 A partida, disputada no pavilhão dos desportos de Kintelé, foi totalmente equilibrada e em alguns
períodos, fundamentalmente na segunda parte, os angolanos lideraram o marcador por pequena
diferença.
 
 A primeira parte registou igualdade aos cinco minutos (6-6) e aos nove (8-8), chegando o intervalo
com Angola a vencer por 13-12. O mau início no reatamento foi como que o prenúncio de um
resultado menos conseguido. Em menos de dois minutos o Egito marcou três golos e passou a liderar
o marcador (15-13).
 
 Daí em diante a seleção angolana nunca mais cumpriu com rigor os processos defensivos e ofensivos,
com perdas de bola, ataques perdidos ou por remate para fora ou por defesa do guarda-redes Ahmed
Mohamed - aliás, este foi o responsável principal pela vitória egípcia - levaram Angola a um período de
quase "apagão".
 
 Também a compleição física e o jogo viril dos oponentes contribuiu muito para o desgaste e a falta de
fôlego dos atletas da seleção angolana nos últimos 15 minutos dos 60 regulamentares.
 
 Entretanto, aos 58 minutos, Angola protagonizou um "volte-face" e igualou o jogo a 20 pontos. Nesta
altura, teve nas mãos de Romeu Hebo, a segundos do fim, a possibilidade de vencer, mas este falhou
o remate em jogada combinada.
 
 Foi no prolongamento que se decidiu a história do jogo, com o Egito a contar novamente com a sua
melhor unidade em campo, o guarda-redes Ahmed Mohamed. Nos cinco primeiros minutos do
prolongamento Angola marcou apenas um golo contra três dos adversários (21-23) e nos cinco
restantes os magrebinos marcaram mais dois, tal como Angola, fixando-se o resultado final em (23-
25).
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Sporting vence Passos Manuel e segue no topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
20:24 . Record
 
 Leões alcançam os 12 pontos na tabela...
 
 Por Record
O Sporting venceu este sábado a equipa do Passos Manuel por 35-25, em jogo da quarta jornada do
campeonato, continuando assim invicto na prova.Com este triunfo, os leões acompanham não deixam
fugir o Benfica no topo da classificação, com 12 pontos.
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FC Porto arranca com vitória expressiva na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_arranca_com_vitoria_expressiva_na_liga_dos_campeoes.h

tml

 
22:51 . Record
 
 O FC Porto iniciou este sábado da melhor forma o percurso na fase de grupos da Liga dos Campeões
de andebol ao vencer em casa os eslovacos do Tartan Presov, por 33-23.
 
 Por Record
O FC Porto iniciou este sábado da melhor forma o percurso na fase de grupos da Liga dos Campeões
de andebol ao vencer em casa os eslovacos do Tatran Presov, por 33-23. Na segunda participação dos
dragões na competição, o primeiro jogo do grupo C foi disputado com grande confiança por parte da
equipa portuguesa, fazendo antever bastante luta para alcançar o objetivo a que o treinador Ricardo
Costa se propôs atingir - 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.Já na primeira parte, o FC
Porto deu mostras de que não estava disposto a começar o trajeto europeu sem uma vitória, apesar
de encontrar pela frente uma equipa organizada e a tentar manter alguma coesão defensiva que
travasse as iniciativas portistas.E, na verdade, isso até acabou por acontecer nos minutos iniciais, mas
o FC Porto foi intensificando o ataque e aumentando o ritmo, deixando o Tartan Presov sem
argumentos para responder na mesma moeda. Ao intervalo a diferença era de três golos, com
vantagem para os portistas, mas o segundo tempo serviu para confirmar ainda mais a supremacia do
campeão português.Com uma exibição de luxo por parte do FC Porto, baseada numa defesa bastante
sólida e num ataque irrepreensível e eficaz, os dragões foram aumentando a diferença para os
eslovacos e, a meio do segundo tempo, contavam já com oito golos de vantagem.Sem reposta do
adversário, os 'azuis e brancos' ainda dilataram mais o resultado e, no final do encontro,
surpreenderam com uma expressiva vitória de 33-23.No próximo jogo da prova europeia, o FC Porto
desloca-se a Espanha para defrontar o Naturhouse La Rioja, a 29 de setembro.Jogo no Dragão Caixa,
no Porto.FC Porto - Tatran Presov, 33-23.Ao intervalo: 14-11.- FC Porto: Alfredo Quintana (gr),
Gilberto Duarte (6), Alexis Borges (3), Cuni Morales (6), Rui Silva (2), Daymaro Salina (3) e Ricardo
Moreira (2). Jogaram ainda António Areia, Jordan Pitre (1), Michal Kasal (2), Nuno Roque (3), Gustavo
Rodrigues (1), Miguel Martins, Hugo Santos (1), António Areia (3).Treinador: Ricardo Costa.- Tatran
Presov: Bozic, Oliver Rabek (1), Jakub Hrstka (2), Vasjas Furlan (7), Alexey Peskov (1), Michal Kopco
e Radovan Pekar (1). Jogaram ainda Viacheslav Sadovyi, Alexandr Radcenko (4), Lukas Urban (1),
Tomas Cip (1), Radoslav Antl (4), Ivan Ivkovic e Andrej Petro (1).Treinador: Rastislav TrtikÁrbitros:
Radojko Brkic e Andrei Jusufhodzic (Áustria).Marcha do marcador: 1-1 (5 minutos), 4-3 (10), 7-6
(15), 11-7 (20), 14-10 (25), 15-11 (intervalo), 17-14 (35), 21-16 (40), 25-19 (45), 28-20 (50), 30-
22 (55), 33-23 (final).Assistência: 1.151 espetadores.
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Benfica vence Avanca e mantém-se invicto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
17:43 . Record
 
 Ao intervalo, formação encarnada tinha apenas 3 golos de vantagem...
 
 Por Record
O Benfica venceu, este sábado, no pavilhão da Luz, o Avanca por 30-19, na 4.ª jornada do
campeonato nacional. A formação orientada por Mariano Ortega, que chegou ao intervalo a vencer por
13-10, mantém-se assim invicta.
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Ulisses Miguel divulga convocatória para o arranque da qualificação para o Europeu
2016
 

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

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=232ec131

 
A Selecção Nacional A Feminina começa a jogar em Rostov, com a Rússia (dia 8), para depois receber
a Dinamarca, em Pinhel, a 11 de Outubro. É em Rostov, na Rússia, que Ulisses Miguel fará a sua
estreia à frente da Selecção Nacional A feminina, no primeiro jogo do grupo 6 de qualificação para o
Campeonato da Europa Seniores Femininos 2016. O seleccionador nacional já divulgou a lista das
dezanove convocadas para os dois jogos que marcam o arranque desta qualificação: com a Rússia, a 8
de Outubro e com a Dinamarca, em Pinhel, a 11 de Outubro. No lote de convocadas, que pode ser
consultado aqui, em anexo, destaca-se a estreia de Cristiana Morgado, do CA Leça, chamada pela
primeira vez a esta selecção. Os trabalhos da Selecção Nacional A Feminina começam a 30 de
Setembro, data em que atletas e equipa técnica se concentram no Centro de Estágio de Rio Maior, a
partir das 12h30. O estágio decorre até 7 de Outubro, dia em que a comitiva nacional, liderada por
Juliana Sousa, viaja para Rostov, na Rússia. Ulisses Miguel estará acompanhado pelo treinador
adjunto Artur Rodrigues , o fisioterapeuta Ângelo Rodrigues e o médico, Dr. José Martel Bastos. O jogo
com a Rússia terá lugar no Palace of Sport " Rostov Don", com início marcado para as 17h00 de
Portugal (19h locais). O regresso a terras lusas está marcado para 10 de Outubro e a Selecção
Nacional vai instalar-se em Pinhel, para ultimar os preparativos para o jogo com a Dinamarca. Pelas
16h10 de domingo, 11 de Outubro, Portugal e Dinamarca entram em campo no Multiusos de Pinhel,
para o segundo jogo do grupo 6 de qualificação para o Europeu de 2016. A Dinamarca prepara-se
para receber o Campeonato do Mundo Seniores Femininos, de 5 a 20 de Dezembro de 2015,
competição na qual a Rússia também vai marcar presença. Recorde-se que, para além de Portugal,
Rússia e Dinamarca, também a Turquia integra este grupo. A qualificação vai ser disputada em 3
períodos de 2 jogos cada, em casa e fora. Os dois primeiros classificados de cada grupos apuram-se
para a fase final na Suécia, de 4 a 18 de Dezembro de 2016. Calendário de jogos do Grupo 6 de
qualificação para o Campeonato da Europa Seniores Femininos Suécia 2016 1ª jornada - 08.10.2015,
17h00 portuguesas (19h00 locais) - Rostov - Rússia : Portugal - 08.10.2015, 20h15 (locais) -
Dinamarca : Turquia 2ª jornada 11.10.2015, 16h10 - Pinhel - Portugal : Dinamarca - 11.10.2015,
17h00 (locais) - Turquia : Rússia 3ª jornada - 09. - 10.03.2016 - Rússia : Dinamarca - Portugal :
Turquia 4ª jornada - 12. - 13.03.2016 - 12.03.2016, 17h10 (locais) - Dinamarca : Rússia - Turquia :
Portugal 5ª jornada - 1. - 2.6.2016 - Turquia : Dinamarca - Portugal : Rússia 6ª jornada - 4. -
5.6.2016 - 05.06.2016, 17h10 (locais) - Dinamarca : Portugal - Rússia - Turquia
 
 Publicado em sexta, 18 de setembro de 2015
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 Ò eurico nicolau e ivan caçador

“o nosso sonho é mArCAr 
presençA nuns jogos olímpiCos”
A dupla de árbitros 
internacionais de andebol 
constituída por Eurico Nicolau e 
Ivan Caçador assinala 15 anos 
de carreira na arbitragem este  
ano. Os dois juizes fazem um 
balanço positivo da carreira e 
destacam a evolução a nível 
nacional e local 

este ano comemoram 15 anos de 
atividade como árbitros de andebol. 
Como descrevem estes 15 anos?

O gosto pelo andebol em geral e pela 
arbitragem em particular começou bem 
cedo, como jogadores, através do des-
porto escolar. Desta experiência à ativi-
dade federativa foi um curto passo com 
a inserção nos escalões de formação da 
SIR 1º Maio da Marinha Grande, pela 
mão do Professor António Santos. Ambos 
começámos aos 17 anos, o Ivan inicial-
mente apenas com as noções básicas 
das regras de jogo, começou por colma-
tar as ausências de árbitros até que efe-
tuou um curso de árbitro na Associação 
de Andebol de Leiria. No ano seguinte 
foi a vez do Eurico tirar o mesmo curso 
e formámos dupla. Desde esse dia que 
a nossa carreira nunca mais parou e já 
lá vão 15 anos repletos de partilhas de 
emoções e conhecimentos. São 15 anos 
de aprendizagem, onde nos sentimos 
gratos pelo facto da modalidade à qual 
escolhemos dar um pouco de nós, nos 
tenha retribuído tanto ao ponto de nos 
tornar melhores atletas e árbitros, mas 
acima de tudo melhores pessoas.

Que etapas foram mais marcan-
tes nesta década e meia de arbitra-
gem?

Ao longo destas épocas a nossa dupla 
já passou por todos os escalões e pro-
vas pelas quais poderíamos passar, mas 
obviamente se fizermos uma retrospetiva 
destes 15 anos há algumas etapas que 
gostaríamos de realçar como a aposta na 
nossa dupla por parte da então presiden-
te da Associação de Andebol de Leiria, 
Célia Afra, e do responsável pela arbi-

tragem Fernando Humberto Bernardes, a 
nossa presença no 1º Encontro Nacional 
em que participámos ainda como árbi-
tros regionais, os momentos em que atin-
gimos as insígnias de EHF e IHF, e todos 
os campeonatos da Europa e do Mundo, 
realçando aqui a nossa estreia no Mun-
dial de seniores masculinos na Croácia, 
em 2009, e as presenças no Mundial de 
Seniores Masculinos em Espanha 2013 e 
na ‘Final 4’ da Liga dos Campeões nesse 
mesmo ano. Todos os jogos da Liga dos 
Campeões são também para nós momen-
tos marcantes.

 A nossa dupla tem o privilégio de atu-
ar nestes palcos desde 2006, contando 
já com mais de duas dúzias de jogos 
nesta competição, alguns deles autênti-
cos hinos à modalidade como o Zagreb 
x Barcelona, o Kiel x Atletico Madrid, o 
Metalurg x PSG, o Kielce x Kiel da Fi-
nal4 de 2013, e mais recentemente o 
Kiel x Zagreb. É impressionante a envol-
vência destes jogos, a sua importância 
nas cidades que os clubes representam, 
o acompanhamento mediático e o apoio 
dos adeptos. 

se tivessem oportunidade de vol-
tar atrás, o que repetiriam e o que 
modificariam?

Se possuíssemos a experiência que 
hoje apresentamos certamente não repe-
tiríamos os erros nos jogos que por esse 
mundo fora fomos deixando. O erro irá 
existir sempre. O melhor árbitro não é o 
que não erra, mas sim o que erra menos! 
Apenas desejaríamos ter errado menos…

Modificar talvez não modificássemos 
nada! São 15 anos repletos de enrique-
cimento pessoal e sucessos desportivos! 
Se calhar, se modificássemos algo, o 
resultado de todo este trajeto não seria 
certamente tão produtivo. 

Como veem o panorama da arbi-
tragem do andebol em portugal?

Na nossa opinião faltam árbitros, fal-
tam jovens com vontade de abraçar esta 
vertente da modalidade. 

No entanto, e apesar da escassez a 
nível quantitativo, a qualidade dos nos-
sos quadros revela-se bastante interes-
sante, sendo Portugal pela primeira vez 
representado por 5 duplas Europeias/

Internacionais, e outros tantos Delegados 
EHF. Será urgente que a Federação, as 
Associações Regionais e os Clubes ado-
tem sistemas de captação e incentivo à 
prática da arbitragem junto dos mais 
novos para que o futuro próximo seja re-
cheado de duplas com elevada margem 
de progressão e capacidade de manu-
tenção do nível que as atuais consegui-
ram atingir.

e do andebol em geral?
O andebol português está novamente 

numa fase de reconhecimento. Os esca-
lões de formação marcam constantemen-
te presença em fases finais de mundiais 
e europeus. As equipas universitárias sa-
gram-se campeãs europeias e mundiais, 
a nossa seleção universitária conquistou 
recentemente o ouro nas Universíadas. 
Existem cada vez mais ações do Andebol 
4Kids e Andebol 4All, o que nos  leva 
a afirmar que a nossa modalidade está 
no bom caminho, faltando apenas que 
as nossas seleções nacionais seniores 
voltem a marcar presença nas grandes 
competições internacionais.  

Ivan Caçador, à esquerda, e Eurico Nicolau foram atletas da SIR 1º Maio
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estiveram ligados à sir 1º maio 
como atletas, de que forma contribuiu 
a instituição para que atingissem o pa-
tamar a que chegaram na arbitragem?

Esta prévia passagem pela modalidade 
enquanto atletas permite-nos ter uma noção 
dos esquemas defensivos e ofensivos, das 
técnicas de execução, do posicionamento 
dos jogadores no terreno e suas respetivas 
movimentações nos vários sistemas de jogo. 
Este conhecimento facilita-nos a leitura de 
todos os lances que temos que ajuizar, e 
auxilia-nos na correta aplicação das regras.

Para além de todas estas vantagens a 
nível técnico, a SIR 1º Maio foi a institui-
ção que nos incutiu o espírito de equipa, 
a camaradagem, o gosto pela modalidade. 
Foi neste clube que entraram dois meninos 
curiosos pela modalidade, se formaram e 
saíram dois árbitros para o quadro regional 
e nacional. Do muito que somos hoje, à SIR 
1º Maio, às gentes de Picassinos e da Mari-
nha Grande o devemos, por nos verem cres-
cer, por nos formarem e educarem, fazendo 
de nós seres mais completos.

Sentimo-nos verdadeiramente gratos por 
tudo o que por nós fizeram, e por todo o 
carinho que continuam a demonstrar, o que 
nos enriquece dia a dia enquanto atletas e 
seres humanos.

Como veem o crescimento do ande-
bol na marinha Grande?

O andebol na Marinha Grande vive um 
momento de excelência, fruto do empenho 
e determinação de todos os que fundaram o 
andebol nesta cidade e de todas as pessoas 
que compõem hoje a SIR 1º Maio. É neste 
momento um dos clubes mais organizados 
e melhor estruturados, capaz de atrair jo-
gadores, organizar fases finais nacionais, 
contratar novos quadros técnicos para a for-
mação, mover apoiantes, captar a atenção 
da comunicação social e autarquia, pelo 
que se avizinha um futuro muito risonho da 
modalidade na nossa cidade.

apesar de comemorarem 15 anos 
de carreira como árbitros, ainda têm 
muitos anos pela frente na arbitra-
gem, que objetivos querem concretizar 
nos próximos anos?

Acima de tudo, e apesar desta já longa 
caminhada, mantemos o mesmo espírito e 
a mesma vontade de querer sempre mais e 
melhor e ansiamos estar sempre nos gran-
des palcos e efetuar as melhores prestações 
possíveis e representar da melhor forma um 
país com pouca expressão na modalidade. 
Mais que um objetivo, o nosso sonho é con-
seguir marcar presença nuns Jogos Olímpi-
cos. ß
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equiPa alvinegra derroTou oS doiS adverSárioS

Sanjoanense vence torneio na corunha
A Sanjoanense garantiu a 

vitória no Torneo Internacional 
de Balonmano fiestas de San 
Roque y San Miguel, na Corunha, 
em Espanha, após vencer os dois 
jogos da competição.

No primeiro encontro a 
equipa alvinegra bateu a forma-
ção Balonman Àrtabro, por 26-
18, enquanto no jogo seguinte a 
Sanjoanense derrotou a Cronistar 
Bm Oviedo por 23-20.

De recordar que esta foi a 
segunda vez que a Sanjoanense 
participou nesta competição, 
que no ano passado teve uma 
denominação diferente. 

O evento serviu de prepa-
ração da equipa alvinegra para 
o Campeonato Nacional que se 
avizinha e marcou a estreia do 
atleta de 22 anos Rui Rodrigues, 
vindo do FC Gaia, que recente-
mente veio reforçar a primeira 
linha da formação de S. João da 
Madeira e trazer mais consistên-
cia ao plantel.

Já no próximo dia 13 de 
setembro a Sanjoanense realiza 
a abertura oficial da época com 

a realização de um torneio qua-
drangular de iniciados masculi-
nos. Competição que decorre ao 
longo de todo o dia e irá contar 
com a presença da Sanjoanense, 
FC Porto e S. Bernardo e servirá 
de mote para a apresentação da 
equipa sénior masculina, com um 
jogo com o FC Porto, agendado 
para as 14h45.

iniciadoS e juveniS 
PreSenTeS no 

Torneio “FacHo de 
HerculeS”

No último fim de semana as 
equipas de iniciados e de juvenis 
masculinos da Sanjoanense tam-
bém estiveram em Espanha para 
participar no Torneio “Facho 
de Hercules”, na cidade de La 
Corunha.

Foram três dias de muita 
competição que serviram para 
afinar o ataque aos campeona-
tos destes escalões em que a 
Sanjoanense deposita bastantes 
esperanças.

andebol
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