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Para apresentação das suas equipas

Xico Andebol organiza torneio

O Xico Andebol organiza, no próximo fim de semana, 
um torneio quadrangular de andebol sénior e apresen-
ta as suas equipas para a nova temporada. O torneio ar-
ranca na próxima sexta-feira, pelas 19h30, com o Gaia a 
defrontar o Ginásio de Santo Tirso. Às 21h00, jogam as 
equipas do Xico e FC Porto B. No sábado, pelas 15h00, 
jogam os vencidos, e a final inicia-se às 17h00.

Página 4



A5

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,57 x 16,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60970646 15-09-2015
Pode assinar pelo AC Fafe

Dario Andrade
deixou Benfica

 pedro vieira da silva

O Benfica confir-
mou, ontem, de 
forma oficial, a saí-
da do ponta-esquer-
da português Dario 
Andrade. O andebo-
lista pode rumar ao 
AC Fafe.

«Dario Andrade 
terminou o víncu-
lo com o Sport Lis-
boa e Benfica, dei-
xando de integrar a 
equipa de Andebol. 
Ao ponta-esquerda 
português, o clube agradece a dedicação e en-
trega durante o tempo que representou a equi-
pa», pode ler-se na curta nota publicada, ontem, 
no site oficial da turma lisboeta.

Dario Andrade chegou ao Benfica em 
2012/2013, proveniente do Porto, juntamen-
te com Tiago Pereira, que representava o ABC/
/UMinho, emblema em que Dario Andrade se 
formou e jogou depois nos seniores.

Agora, o andebolista prepara-se para regressar 
ao Minho, mais concretamente a Fafe.

O Diário do Minho sabe que o Andebol Clube 
de Fafe está muito perto de garantir o concur-
so do experiente ponta-esquerda que, assim, se 
prepara para voltar ao Minho, onde tem, para 
além da família, negócios que o prendem a Braga. 

D
M
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A9 Dario Andrade deixa Benfica e ruma ao AC Fafe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
03:12 . Record
 
 Jogador e Benfica chegaram a acordo e o clube, através do seu site, agradeceu o contributo do
atleta...
 
 Por V. V. e J.B.S. - Record
Dario Andrade já é um jogador livre. O ponta-esquerda, de 34 anos, desvinculou-se ontem do Benfica,
clube que representou desde 2012 e com quem mantinha um diferendo desde o início da época, uma
vez que o treinador Mariano Ortega não contava com o jogador para 2015/2016. Ao que o nosso
jornal apurou, o ponta esquerda vai jogar agora no AC Fafe.Jogador e Benfica chegaram a acordo e o
clube, através do seu site, agradeceu o contributo do atleta. "Dario Andrade terminou o vínculo com o
Benfica, deixando de integrar a equipa de andebol. Ao ponta-esquerda português o clube agradece a
dedicação e entrega durante o tempo que representou a equipa", pode ler-se na nota da formação
encarnada. O atleta, esse, admitiu que o impasse existiu. "O Benfica apresentou-me uma proposta de
rescisão, que não aceitei", disse-nos Dario Andrade, que tinha mais um ano de contrato com o clube
da Luz.Dario Andrade esteve, aliás, ausente na apresentação da equipa a 6 de agosto e, segundo o
nosso jornal apurou, treinava-se na Luz, à parte dos restantes companheiros. Quanto ao futuro, Dario
referiu apenas ter algumas propostas, não revelando quais. Mas o destino agora é o Norte.
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São Bernardo dá
início à nova época
Andebol O popular clube aveirense apresentou a “família”
numa cerimónia que terminou com o jogo da equipa principal

O Centro Desportivo de São
Bernardo deu início, no último
sábado, à época 2015/2016,
mostrando aos sócios e adep-
tos as equipas que o clube terá
em actividade. O momento
alto da cerimónia foi quando,
no recinto do pavilhão do clu -
be, entraram os jogadores que
compõem os escalões de Bam-
bis, Minis Infantis, Iniciados Ju-
venis, Juniores, Seniores (A e
B) e Veteranos (masculinos e
femininos).

Depois da habitual foto de
“família”, a equipa sénior prin-
cipal do São Bernardo, que
volta a disputar o Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão, de-
fronta a formação do Xico An-
debol, também da mesma
competição. Uma vitória por
29-27 foi um bom pronúncio
para a época que se avizinha,
desde logo porque a equipa
aveirense defrontou um con-
junto do seu campeonato.

A equipa principal do São

Bernardo manteve o “núcleo
duro” do plantel sénior da épo -
ca passada, tendo assegurado
a contratação de três novos jo-
gadores, mas que voltam a re-
presentar o clube de Aveiro.
Um dos reforços é Daan Gar-
cia, que representou o Madeira
SAD e será uma mais-valia pa -
ra o conjunto orientado por
Ulisses Pereira, tendo inclusive
sido da sua autoria os últimos
cinco golos da equipa no jogo
de apresentação. |

“Família” andebolística do Centro Desportivo de São Bernardo

PAULO RAMOS
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Angola segue para os quartos-de-final em andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e1e8187

 
14-09-2015 21:26
 
 A seleção angolana derrotou a Nigéria por 37-25.
 
 Angola procura a revalidação do título.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol apurou-se esta segunda-feira para os quartos-de-final
dos Jogos Africanos, ao vencer a Nigéria por 37-25, em jogo da segunda jornada do grupo C.
 
 Ao intervalo as angolanas já venciam por 19-9, numa partida disputada no complexo desportivo de
Kintelelé.
 
 Na primeira jornada, o conjunto angolano, que procura a revalidação do título, derrotou a congénere
do Quénia, por 42-12. Na terça-feira há folga por imperativo de calendário.
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Segunda jornada
AC Fafe derrotado em casa do Benfica
O Andebol Clube de Fafe foi derrotado no Pavilhão da Luz, pelo Benfica,
por 33-27, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional Ande-
bol 1. Destaque nesta ronda para o triunfo do ABC/UMinho, em casa,
frente ao Avanca, por 27-24, resultado que coloca a equipa bracarense no
topo da tabela classificativa em igualdade pontual com Sporting, FC Por-
to, Benfica e Madeira SAD. Todas as equipas somam seis pontos, quando
cumpridas dois jornadas da nova temporada desportiva. 
Quanto à equipa fafense, ocupa o 7.º lugar com dois pontos. 
Na próxima ronda, o ABC/UMinho desloca-se a casa do Passos Manuel,
enquanto o Fafe recebe o ISMAI.

§resultados

Página 12



A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 26,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60946436 13-09-2015

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Valeram as mãos de ferro de
Humberto Gomes a suplantar o
nervosismo. No primeiro jogo
oficial da época em casa, o
ABC/UMinho sofreu para feste-
jar a vitória diante do Avanca,
por 27-24, arrancada apenas nos
últimos 20 minutos de jogo. 

Sempre em desvantagem no
marcador - e depois de uma pri-
meira parte para esquecer - os
academistas só reagiram no se-
gundo tempo e bem podem agra-
decer a prestação do guardião,
que travou 12 dos 34 remates
dos adversários. Só na segunda
parte foram sete, o que salvou o
ABC, já que em termos ofensi-
vos deixou muito a desejar, tais
as falhas e nervos à flor da pele. 

O Avanca entrou melhor em jo-

go e manteve-se sempre na fren-

te do marcador, com o ABC a

correr atrás do prejuízo, mas

com pouco discernimento ofen-

sivo, muitas falhas e erros defen-

sivos, perante um adversário

coeso e agressivo na defesa. 

Vasco Santos foi um verdadei-

ro quebra-cabeças para a defen-

siva academista - sete golos,

sendo que quatro foram de raja-

da na primeira metade, aumen-

tando para quatro a diferença

(9-13), que Tomás Albuquerque

e Miguel Sarmento reduziram

até ao intervalo (14-15). O se-

gundo tempo trouxe um ABC

mais organizado na defesa, o

que fez a diferença e permitiu a

resposta. Aos 39 minutos, Grilo

colocou a equipa da casa pela

primeira vez na frente e a exibi-

ção de Humberto Gomes cimen-

tou a reviravolta, curiosamente,

quando a equipa se encontrava

em inferioridade numérica.

Valeram as mãos de ferro de Humberto
ABC/UMINHO VENCEU O AVANCA, por 27-24, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de andebol. Academistas
estiveram em desvantagem até aos 39 minutos. Segredo da reviravolta na defesa e nos 12 remates travados pelo guarda-redes.

GERALDO DIAS

Miguel Sarmento - um dos reforços do ABC/UMinho - foi o segundo melhor marcador da equipa, com cinco golos

ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (4),
Hugo Rocha (1), Carlos Martins (2), Nuno
Grilo (2), André Gomes (1) e Tomás
Albuquerque (7) - sete inicial. Jogara
ainda Diogo Branquinho, Emanuel
Ribeiro, Miguel Sarmento (5), João
Gonçalves (1), Nuno Rebelo (4). 
Treinador: Carlos Resende

AVANCA 24
Luís Silva (GR), Vitor Alvarez (3), Miguel
Baptista (4), Ricardo Mourão (1), Vasco
Santos (7), Marco Sousa (2) e Ricardo
Ramos (2) - sete inicial. Jogaram ainda
Nuno Carvalho (1), Diogo Oliveira (4),
Marco Ferreira, Carlos Santos, João
Carvalho e João Valente. 
Treinador: Carlos Martingo

Árbitros Rui Almeida e António Oliveira.
Intervalo 14-15.

Carlos Resende
(técnico ABC/UMinho)
“Estivemos 
muito nervosos”
“Foi o primeiro jogo em casa,
com todas as dificuldades que
temos tido, sabíamos que fácil
não iria ser. Há sempre aquele
nervosismo e, de facto, na pri-
meira parte fomos tudo menos
competentes, estivemos muito
nervosos, não defendemos bem,
basta ver a diferença que sofre-
mos 15 golos na primeira parte e
nove na segunda e depois, ape-
sar de termos marcado 14 golos
na primeira metade, melhor do
que na segunda, cometemos no-
ve faltas técnicas e muitos rema-
tes falhados, muitos nervos à flor
da pele. Na segunda parte, des-
de logo seis golos de diferença e
apesar de não sermos muito
competentes no ataque a dife-
rença esteve na defesa e na aju-
da que o Humberto deu na se-
gunda parte. O Pedro Seabra e o
Ricardo Pesqueira fazem muita
falta, como fariam se integras-
sem qualquer equipa nacional,
mas não é por isso que vamos
atirar a toalha ao chão.”

Carlos Martingo
(técnico Avanca)
“Resultado 
não é o mais justo”
“Estivemos na frente 40 minutos
e o ABC nunca teve o jogo con-
trolado. Este resultado, embora
de três golos, não é o mais justo
para o que se passou aqui.”

§cabinas

Tomás Albuquerque esteve
em destaque na equipa
academista ao marcar sete
golos. Já Humberto Gomes
brilhou na baliza
bracarense ao travar 
12 remates dos 34 
da equipa do Avanca. 

+ destaque

Andebol
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Artística de Avanca e Alavarium perdem na estreia
As equipas de Aveiro que disputam os principais campeonatos de Andebol não 
começaram bem a época 2015/2016. A Artística de Avanca perdeu (27-24) com
o ABC, em Braga e o Alavarium saiu derrotado (29-25) de Gaia, frente ao Colégio.
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ABC COM NOVO 
TRIUNFO 
O ABC recebeu e venceu o 
Avanca por 27-24, e conti-
nua na frente do andebol 
nacional
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Andebol: 1.ª divisão

AC Fafe perdeu
no pavilhão do Benfica
O AC Fafe deslocou-se, ontem, ao pavilhão da 
Luz, onde perdeu por 33-27 frente ao Benfica, 
em encontro da segunda jornada do campeona-
to de andebol da primeira divisão. 

Uelington, com seis golos, foi o melhor mar-
cador dos benfiquistas, enquanto pelo AC Fafe, 
Nuno Pimenta foi o melhor marcador do encon-
tro, com oito golos.

Também ontem, o Sporting goleou o Bele-
nenses por 33-19, e o FC Porto fez o mesmo no 
pavilhão do ISMAI (33-21).
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 Luís Filipe Silva

f
oi bastante mais com-
plicada a tarefa que 
o ABC/UMinho on-
tem teve pela fren-

te. À partida o Artística de 
Avanca parecia ser uma 
equipa pouco ameaçado-
ra, mas dentro das quatro 
linhas provou o contrário 
e obrigou os academistas 
a puxar dos galões de fa-
vorito na segunda metade.

Se olharmos para o 

modo como decorreu 
o jogo, o Avanca esteve 
durante 40 minutos con-
secutivos à frente no mar-
cador e na segunda me-
tade chegou a temer-se 
uma "gracinha" no Sá 
Leite.

O ABC/UMinho, priva-
do de Pesqueira e Seabra, 
ambos por lesão, cometeu 
vários erros a defender e 
apesar de ter marcado por 
14 vezes foi para o interva-
lo em desvantagem.

E nos primeiros 10 mi-
nutos, o panorama do jo-
go não se alterou. O ABC/
/UMinho só passou para a 
frente do marcador aos 40 
minutos e 21 segundos e a 
partir daí não mais perdeu 
o comando, mas tal não 
significou mais tranqui-
lidade, porque o Avanca 
manteve sempre a pró-
ximidade no marcador e  
colocou sempre em cau-
sa o triunfo academista.

Curiosamente, só se 
respirou de alívio no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite quan-
do o ABC estava em infe-
rioridade numérica.

O Avanca saiu para o 
ataque de um modo ex-
cessivamente confiante e 
permitiu a recuperação 

ABC/UMinho suou para levar de vencida o Artística de Avanca

Mais difícil do que o previsto

de bola por parte de To-
más Albuquerque que co-
locou o ABC a vencer por 
duas bolas a três minutos 

do final.
E foi noutra recu-

peração, já no derra-
deiro minuto que os bra-
carenses fizeram o 27-24. 
Foi difícil, mas os atletas 
de Carlos Resende cum-
priram e estreram-se no 
Sá Leite nesta temporada 
com um triunfo.

Tomás Albuquerque liderou reviravolta dos academistas

Carlos resende

«Estivemos muito nervosos

Para o técnico Carlos Resende, a equipa do ABC/UMi-
nho acusou o nervosismo da estreia em casa. «É o pri-
meiro jogo em casa, com todas as dificuldades que te-
mos tido, há sempre aquele nervosismo. Na primeira 
parte estivemos sempre nervosos. Cometemos muitas 
faltas técnicas e muitos nervos.

Na segunda parte sofremos menos seis golos, mas 
fomos menos competentes no ataque», disse.

Sobre as lesões de Seabra e do Pesqueira, técnico 
sublinhou que ambos «faziam falta a qualquer equi-
pa da I Divisão», quanto mais a uma equipa jovem co-
mo a do ABC.

O técnico do Avanca, Carlos Martingo, lamentou a 
desconcentração na parte final.

«Estivemos durante 40 minutos na frente do mar-
cador. Eu tinha dito que o nosso objetivo era incomo-
dar o ABC e conquistar alguns pontos. Estivemos mui-
to perto.

O ABC nunca teve o jogo controlado o que demons-
tra a nossa qualidade. O que falhou, curiosamente, foi 
a nossa superioridade numérica. Este resultado não é 
o mais justo para o que se passou aqui», disse.

ABC somou 
ontem o seu 

segundo triunfo 
no 

campeonato

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Rui Almeida
e António Oliveira

ABC 27
Humberto Gomes (Cláudio Silva); 
Fábio Vidrago (4), Hugo Rocha 
(1), Diogo Branquinho, Emanuel 
Ribeiro, Miguel Sarmento (5), João 
Gonçalves (1), Carlos Martins (2), 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (4), 
Oleksander, André Gomes (1) e 
Tomás Albuquerque (7).

Treinador: Carlos Resende

Avanca 24
Luís Silva; Nuno Carvalho (1), Iturriza 
(3), Miguel Batista (5), Ricardo 
Mourão (1), Vasco Santos (6), Marco 
Sousa (2), Diogo Oliveira (4), Ricardo 
Ramos (2), Marco Ferreira, Alberto 
Silva, Paulo Almeida, Carlos Santos, 
Marcelo, João Carvallho e Valente.

Treinador: Carlos Martingo

ao intervalo 14-15
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Elias António apontou dois golos na vitória da SAD.

OAo segundo jogo, o Madeira
SAD voltou a vencer. Após o
triunfo na ronda inaugural,

a formação de Paulo Fidalgo re-
cebeu ontem o Águas Santas,
em partida da segunda jornada
do "nacional" de andebol mas-
culino. No final, ganhou o Ma-
deira SAD por 25-23. Cláudio Pe-
droso (6), Daniel Santos (5), Nuno
Silva (4), David Pinto (4), Nélson
Pina (2), Elias António (2), Gon-
çalo Vieira (1) e João Miranda
(1) marcaram os golos insulares.
A terceira jornada é já nesta
quarta-feira e levará o Madeira
SAD ao reduto do FC Porto.  JM

Madeira SAD volta a ganhar
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Segunda jornada
ACB/UMinho recebe
Avanca às 17 horas
Depois de uma vitória inequívoca
em Belém, no arranque do cam-
peonato nacional de Andebol 1,
o ABC/Uminho apresenta--se aos
sócios no primeiro jogo oficial da
época no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te. Encontro é esta tarde, diante
do Avanca, a partir das 17 horas.
Ricardo Pesqueira e Pedro Seabra
são baixas para o técnico Carlos
Resende. 
O calendário de jogos da segun-
da jornada é o seguinte:
ABC/UMinho-AA Avanca (17h -
Rui Almeida/António Oliveira)
Madeira SAD-Á. Santas (17h -
Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes) 
Benfica-AC Fafe
(18h - Vânia Sá/Marta Sá)
Sporting-Belenenses (18h30 -
César Carvalho/Daniel Freitas)
ADA ISMAI-FC Porto (19h - Mário
Coutinho/Ramiro Silva)
Sp. Horta-Passos Manuel (21h -
Nuno Francisco/Fernando Rodri-
gues).

§andebol
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“Dados estão lançados
para uma grande época”
Perspectiva A previsão é de Herlander Silva, treinador do Alavarium, que hoje
inicia a defesa do título nacional no recinto do Colégio de Gaia

A equipa sénior do Alavarium/
Love Tiles, tri-campeã nacional,
estreia-se hoje no Campeonato
Multicare da 1.ª Divisão Femi-
nina, defrontando fora o Colé-
gio de Gaia, a partir das 18 horas.
É o primeiro teste da formação,
agora orientada por Herlander
Silva, que tem como grande
missão dar continuidade aos tí-
tulos conquistados nas últimas
três épocas.

E apesar de ter perdido a Su-
pertaça, para o eterno rival Ma-
deira SAD, na abertura oficial
da época 2015/2016, o Alavai-
rum/Love Tiles volta a perfilar-
se como um dos principais can-

didatos à conquista do ceptro.
Esse favoritismo foi desde logo
assumido por Herlander Silva,
aquando da disputa da Super-

taça em Castelo Branco, em que
o técnico afirmou que o Alava-
rium entrava para a nova época
para “discutir a vitória em todas

as competições em que iria es-
tar envolvido”.

Uma já perdeu (leia-se Super-
taça), novamente para a equipa
madeirense, mas ainda terá
uma forte palavra a dizer no
Campeonato e também na Taça
de Portugal, sendo que ainda
poderá mostrar o seu valor na
Taça EHF, prova onde vai de-
frontar o Ilidza, da Bósnia-Her-
zegovina, em Outubro.

Ao “site” da Federação Portu-
guesa de Andebol, Herlander
Silva, antecipa também que “a
época 2015/16 será a mais dis-
putada dos últimos anos. As
equipas criaram condições pa -
ra os regressos ou ingressos de
jogadoras que se enquadram
nos seus perfis de jogo, o que,

Herlander Silva assume a ambição de lutar pelo título nacional

D.R.Andebol
1.ª Divisão Nacional

potenciado pelos meus colegas
treinadores, só trará mais espe-
táculo é um aumento da quali-
dade geral do jogo”.

O agora novo treinador das
campeãs nacionais considerou
ainda, ao sítio oficial do orga-
nismo que rege o andebol na-
cional, que “vejo também novas
e boas duplas de árbitros a apa-
recer, mais protagonismo nos
media por parte do andebol fe-
minino”. Por isso Herlander Sil -
va, que não esconde a ambição
do clube em lutar novamente
pela conquista do título nacio-
nal, considera que “os dados es-
tão lançados para uma grande
época”.

Recorde-se que o Alavarium/
Love Tiles é o actual campeão
nacional, depois de, na época
passada ter vencido o Madeira
SAD no jogo da “negra” da final
do “play-off” do campeonato.
Antes, na fase regular, terminou
em primeiro lugar, com 19 vi-
tórias, um empate e duas der-
rotas. Este ano, face ao estatuto
de tri-campeão ancional, volta
a apresentar-se como sério can-
didato ao título nacional.|
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CaMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL DA I DIVISÃO

ABC/UMinho recebe Avanca 
na estreia no Flávio Sá Leite

O
ABC/UMinho re-
cebe hoje, a partir 
das 17h00, no pavi-
lhão Flávio Sá Lei-

te, o Avanca, em partida 
a contar para a 2.ª jornada 
do campeonato nacional 
de andebol da 1.ª Divisão.

A equipa de Carlos Re-
sende faz assim a sua es-
treia em casa nesta tem-
porada, depois de ter 
vencido a Supertaça e de 
ter ganho na deslocação 
a Belém.

Por seu turno, o Ande-
bol Clube de Fafe deslo-
ca-se ao Pavilhão da Luz 
para medir forças com o 
Benfica.

Os jogos para hoje: 
ABC/UMinho-Avanca 
(17h00), Madeira SAD-
-Águas Santas (17h00), 
Benfica-AC Fafe (18h00), 

Sporting-Belenenses 
(18h30), Maia/ISMAI-FC 
Porto (19h00) e SC Horta-
-P. Manuel (21h00).

 
Alterações de jogos
O encontro entre o FC Por-
to e o ABC, da quinta jor-
nada do campeonato de 
andebol da primeira divi-
são, disputa-se no dia 23 
de setembro, a partir das 

21h00, no Dragão Caixa. 
Inicialmente estava agen-
dado para o dia 26 de se-
tembro, mas foi antecipado 
devido aos compromissos 
europeus das equipas.

Por outro lado, o ABC 
alterou a ordem dos seus 
jogos com o Madeira SAD, 
passando o primeiro para 
o Pavilhão do Funchal, no 
dia 3 de outubro, enquan-

to o segundo se jogará no 
Flávio Sá Leite no dia 19 
de dezembro. As altera-
ções prendem-se com di-
ficuldades nos voos para 
as equipas.

Tambem o encontro en-
tre o AC Fafe e o FC Por-
to, da oitava jornada, foi 
alterado, passando para o 
dia 14 de outubro, a partir 
das 21h00. 

ABC/UMinho procura segunda vitória consecutiva no campeonato

D
M
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ANDEBOL
AbC conquista 

taça de Portugal 
em Castelo 

branco
O ABC, detentor da Ta-
ça de Portugal, con-

quistou no passado domin-
go a sua sexta Supertaça 
de andebol, ao vencer 
o campeão nacional FC 
Porto por 26-24, na final 
da 20.ª edição da prova, 
disputada em Castelo 
Branco.

A formação comandada 
por Carlos Resende, que 
ao intervalo vencia por 
12-11, igualou os portistas 
na liderança do ‘ranking’ 
de vitórias na competição.

O Benfica (quatro tro-
féus), o Sporting (três) e 
o Belenenses (um) arre-
bataram as restantes 
edições.

Autarca Luís Correia entrega Taça de Portugal ao capitão do ABC
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Andebol: Cister Sport inicia 
treinos da nova época

os atletas dos escalões de juvenis, ju-
niores e seniores do Cister sa já come-
çaram, na semana passada, os trabalhos 
de pré-época. amanhã é a vez de os in-
fantis e iniciados começarem a treinar, 
enquanto as infantis e iniciadas dão iní-
cio à época na segunda-feira. os bambis 
e minis começam na próxima quinta e 
por sua vez o andebol adaptado abre a 

“oficina” no dia 16.
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