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Andebol

Quarta vitória 
consecutiva para 
Sporting e FC Porto
Quatro jornadas e outras 
tantas vitórias: este é o registo 
de Sporting e FC Porto no 
campeonato nacional de 
andebol. Os “leões” ganharam 
em casa ao Belenenses (31-
25) e os “dragões” receberam 
e venceram o Águas Santas 
por 26-23. Ambos lideram a 
classificação com 12 pontos. 
A jornada termina hoje com a 
recepção do Benfica ao Passos 
Manuel (16h), num jogo que 
pode deixar os “encarnados” 
no terceiro lugar da tabela.
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FC Porto e Sporting seguem no topo do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/10/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4acbb8f9

/

 
05-10-2014 00:12
 
 Dragões e leões somam ambos 12 pontos no campeonato nacional ao fim de quatro jogos.
 
 A equipa de Ljubomir Obradovac não deu chances ao Águas Santas
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 FC Porto e Sporting venceram este sábado os seus compromissos na 4ª jornada do campeonato
nacional de andebol e continuam empatados no primeiro lugar.
 
 Os dragões impuseram-se na receção ao Águas Santas, por 26-23, enquanto os leões bateram
também em casa o Belenenses (31-25).
 
 A jornada fica completa este domingo, com a partida entre o Benfica e o Passos Manuel.
 
 Resultados da 4ª jornada:
 
 Madeira SAD - ABC, 21-31
 
 Santo Tirso - ISMAI, 27-21
 
 Sporting - Belenenses, 31-25
 
 FC Porto - Águas Santas, 26-23
 
 Xico Andebol - Sporting da Horta, 23-28
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FC Porto e Sporting seguem invictos na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77a0c2da

/

 
FC Porto e Sporting continuam a repartir a liderança do campeonato Andebol 1, após manterem a
invencibilidade na prova diante Águas Santas e Belenenses, em partidas da 4.ª jornada. Os dragões
venceram por 26-23, enquanto os leões bateram o Belenenses por 31-25.
 Resultados:
Madeira SAD - ABC, 21-31
Santo Tirso - ISMAI, 27-21
Sporting - Belenenses, 31-25
FC Porto - Águas Santas, 26-23
Xico Andebol - Sporting da Horta, 21:00
Benfica - Passos Manuel, domingo
 Classificação:
 1. FC Porto 4 jogos/12 pontos
 2. Sporting 4 / 12
 3. ABC/UMinho 4 / 11
 4. Madeira SAD 4 / 8
 5. Benfica 3 / 7
 6. Águas Santas 4 / 7
 7. Santo Tirso 4 / 6
 8. Maia-ISMAI 4 /6
 9. Belenenses 4 / 6
10. Sp. Horta 3 / 5
11. P.Manuel 3 / 5
11. Xico 3 /3
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Continua a caminhar a passos
largos o projecto de andebol do
Arsenal Clube da Devesa. De-
pois de um primeiro ano quase
perfeito, que terminou com o tí-
tulo de campeão Nacional da III
Divisão, a equipa bracarense co-
meçou da melhor forma esta
aventura no segundo escalão da
modalidade.

Para já, são duas vitórias em
dois encontros disputados e ho-
je, no Flávio Sá Leite (18.30 ho-
ras), o Arsenal da Devesa de-
fronta o FC Porto B à procura da
terceira vitória na competição...
e da respectiva liderança  “Espe-
ramos dificuldades iguais às dos
jogos anteriores. O FC Porto B é
uma equipa composta por joga-
dores dos escalões de juvenis e
juniores, mas sabemos que todos
os encontros são difíceis e aqui-
lo que temos que fazer é conti-
nuar a encarar todas as partidas
da mesma forma”, refere Carlos
Saraiva, director do andebol do
Arsenal da Devesa em declara-
ções ao ‘Correio do Minho’.

Apesar do início prometedor
de temporada, a que se junta a
fulgurosa época de estreia na

modalidade, Carlos Saraiva pre-
fere evitar grandes euforias à
volta da equipa, salientando a
união entre todos os jogadores e
as metas bem delineadas por to-
da a estrutura para a presente
temporada. “Sabemos bem o lu-
gar que ocupamos e também sa-
bemos a qualidade da nossa
equipa. Este ainda é um projecto
muito recente, com apenas um
ano e meio, e o que queremos é
fazer o máximo em todas as par-
tidas que realizarmos”, prosse-
gue. As diferenças competitivas
entre a III e a II Divisão Nacio-

nal são evidentes e os adversá-
rios mais perigosos estão bem
estudados por parte do Arsenal
da Devesa. “Todos os adverários
são difíceis, mas há cinco, seis
equipas muito fortes. São Ma-
mede, São Bernanrdo, Avanca,
Marítimo e mesmo o Gaia, que
vencemos na última ronda, são
certamente candidatos a estar no
grupo dos primeiros classifica-
dos. A nossa ambição passa por
andar encostados aos lugares da
frente”, afirma Carlos Saraiva,
homem forte do andebol dos ar-
senalistas.

“Sabemos a qualidade
da nossa equipa”
ARSENAL DA DEVESA defronta, hoje, o FC Porto B no terceiro jogo na II
Divisão Nacional. Manter registo de vitótias é o objectivo dos bracarenses.

DR

Os bracarenses procuram diante do FC Porto B a terceira vitória em outros tantos jogos na II Divisão Nacional de andebol

Carlos Saraiva pede apoio

“Quem gosta de desporto e andebol 
que compareça no Sá Leite”
Muito feliz com a “extraordinária” casa que o Arsenal da Devesa teve no último
encontro em casa (vitória 40-35 frente ao FC Gaia), o director para o andebol
do clube bracarense, Carlos Saraiva, pretende voltar a ter hoje, no Flávio Sá
Leite, uma boa muldura humana... até porque foi com esse intuito, o de
oferecer mais andebol à cidade de Braga, que este projecto acabou por se
concretizar. “Queríamos que a cidade tivesse andebol todos os fins-de-sema-
nas e agora é isso que acontece com o ABC e com o Arsenal da Devesa. Espero
uma boa assistência frente ao FC Porto B e gostava que se repetisse a casa
extraordinária que tivemos no último encontro”. 

§apelo
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FC Porto bate Águas Santas - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b828810f

/

 
Num dos jogos mais aguardados da quarta jornada do Nacional da I Divisão prevaleceu o fator casa.
 
 O FC Porto derrotou o Águas Santas, por 26-23, no jogo mais importante da quarta jornada do
Nacional da I Divisão de andebol. Yoel Morales, com seis golos, foi o melhor marcador dos portistas.
 
 Pedro Cruz (Águas Santas), com oito golos, foi como o melhor marcador do jogo que ao intervalo o
FC Porto já vencia por 15-11.
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AndebolFC Porto bate Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67755a69

/

 
Num dos jogos mais aguardados da quarta jornada do Nacional da I Divisão prevaleceu o fator casa.
 
 20:17 - 04 de Outubro de 2014 | Por
 
 O FC Porto derrotou o Águas Santas, por 26-23, no jogo mais importante da quarta jornada do
Nacional da I Divisão de andebol. Yoel Morales, com seis golos, foi o melhor marcador dos portistas.
 
 Pedro Cruz (Águas Santas), com oito golos, foi como o melhor marcador do jogo que ao intervalo o
FC Porto já vencia por 15-11.
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FC Porto supera Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7cc793

/

 
DRAGÕES VENCERAM POR 26-23 NO DRAGÃO
 
 , 4 outubro de 201419:47
 
 O FC Porto somou a quarta vitória em outros tantos encontros do campeonato nacional de andebol
2014/15, ao bater em casa o Águas Santas por "apertados" 26-23. Os dragões igualam o Sporting no
topo da classificação, ficando atrás dos leões em face do menor número de golos.
 
 Yoel Morales, com seis golos, foi a grande figura do encontro, onde os dragões chegaram a estar em
algumas dificuldades em termos de marcador, nomeadamente quando este esteve empatado a 23 a
cinco minutos do final.
 
 Consulte ose a.
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João Pinto: «Sporting sob pressão de não poder perder»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2014

Meio: Record Online

Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67d752f7

/

 
diz que o belenenses tudo vai fazer para fazer tombar o leão
 
 , 4 outubro de 201401:35
 
 O Belenenses vai testar hoje (17h00), à 4.ª jornada, a invencibilidade do Sporting no Campeonato,
em dérbi marcado para o Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, casa emprestada aos leões.
 
 João Pinto está de regresso esta época ao Restelo, mas guarda boas recordações da turma de
Alvalade, onde ganhou a Taça Challenge'2010. E sabe de antemão quais são os objetivos do seu
antigo clube:"Espero que seja um bom jogo, pois os protagonistas vão entrar muito motivados.
OSporting, a lutar pelo título, está sob a pressão de não poder perder, enquanto o Belenenses, à
procura de entrar no playoff, tem uma boa oportunidade para roubar pontos ao adversário. Vai ser
uma luta muito interessante", considerou o extremo e lateral-direito.
 
 O andebolista, de 33 anos, viveu a época transata um dos momentos mais gratificantes da sua
carreira, antes de regressar a Belém:"A saída do Sporting foi ingrata, mas decidiram dispensar-me.
Felizmente, fui ao encontro de um grande sonho, ao ter ingressado no campeonato alemão, mesmo
num clube da 2.ªdivisão, como o Tusem-Essen. Foi sem dúvida a melhor experiência desportiva da
minha vida. É uma liga mais forte que o campeonato português, pois o profissionalismo vai até às
equipas da 4.ª divisão."
 
 Opção
 
 Seguiram-se outros desafios, a opção de deixar a Alemanha e o regresso ao Belenenses, onde João
Pinto conquistou uma Taça da Liga: "Não posso pensar só em mim. A minha filha vai começar a escola
e a família teve dificuldade em adaptar-se, devido à língua germânica. O andebol continua a ser a
minha primeira atividade, mas em Belém deram-me total liberdade para trabalhar em outra área.
Como tenho o curso de contabilidade, decidi procurar emprego e viver em Portugal de outra forma,
sem ser no desporto", justificou o internacional, que chegou a conquistar uma medalha de bronze nos
Jogos Olímpicos da Juventude, para além de duas Taças de Portugal, pelo Sporting.
 
 Refira-se que o canhoto começou a jogar no Torrense (Seixal), seguindo-se o Ginásio do Sul - casa do
jogo de hoje -, Vitória de Setúbal e Belenenses, aonde voltou, depois de estar no Sporting e Tusem-
Essen.
 
alexandre reis
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Sporting vence Belenenses por 31-25
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dd37808c

/

 
Leões descolam provisoriamente do FC Porto
 
 , 4 outubro de 201419:14
 
 O Sporting venceu este sábado o Belenenses por 31-25, em encontro referente à quarta jornada do
campeonato.
 
 Frankis Marzo, dos leões, marcou por 10 ocasiões, tantas como Edvaldo Ferreira, dos azuis,
partilhando o título de melhores marcadores do encontro.
 
 Com o triunfo, o Sporting soma 12 pontos e comanda o campeonato com mais três do que o FC
Porto, segundo classificado, ainda que os dragões tenham menos um jogo.
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

A analogia estabelecida por Car-
los Resende na conferência de
antevisão da partida frente ao
Madeira SAD, amanhã às 16 ho-
ras, é o perfeito exemplo daquilo
que o técnico do ABC/UMinho
pretende para esta temporada,
uma temporada que se asseme-
lha a uma corrida, onde começar
bem é importante, mas ainda
mais importante será terminar
em grande.

Depois do triunfo (36-32) fren-
te ao Maia/ISMAI que revelou,
ou continuou a revelar, proble-
mas defensivos, Carlos Resende
trabalhou no sentido de aperfei-
çoar a linha a defensiva dos bra-
carenses... mas não só. “As nos-
sas dificuldades defensivas fo-
ram evidentes não só neste últi-
mo jogo. Trabalhámos para cor-
rigir o que correu menos bem
em todos os aspectos colectivos.
Uma equipa é sempre algo que
está inacabado”, refere o treina-
dor dos bracarenses.

Sobre a partida diante do Ma-
deira SAD, Carlos Resende é
bem ciente das dificuldades que
os madeirenses vão colocar ao
ABC. “É uma equipa tradicio-

nalmente muito difícil, a que se
juntam as dificuldades que a via-
jem e as poucas horas de descan-
so proporcionam. Seguramente
que quando o Madeira SAD se

desloca ao Continente também
sente esses mesmos problemas
causados pela viagem, mas con-
fiamos num bom resultado”,
afirma.

Um dos problemas que segura-
mente retira alguma tranquilida-
de a Carlos Resende são as le-
sões que têm assolado, neste
início de temporada, a formação
bracarense. Para o técnico do
ABC mais importante do que la-
mentar as ausências é procurar
alternativas. “O ano passado não
tivemos lesões, mas para já e
neste começo de época estão a
ser uma fartura delas. É despor-
to... temos que estar preparados
para este tipo de situações e pro-
curamos encontrar soluções para
os problemas que vão aparecen-
do. As lesões são também uma
oportunidade para outros atletas
actuarem e dizerem: estou aqui,
contem comigo”, prossegue
Carlos Resende.

Com a fase final do campeona-
to Nacional de andebol a ser dis-
putada, a partir de agora, em sis-
tema ‘play-off’, passa a ser ain-
da mais prioritário chegar à pon-
ta final da temporada em grande
forma e Carlos Resende espera
que “as lesões de agora não apa-
reçam mais para a frente”.

“Encontrar soluções
para os problemas”
ABC/UMINHO viaja até à Madeira à procura de mais um triunfo. As lesões
não ajudam, mas Carlos Resende quer trazer a vitória de um terreno difícil.

DR

Carlos Resende e João Pinto marcaram presença na antevisão da partida de amanhã diante do Madeira SAD

As lesões continuam a ser
uma das questões na
ordem do dia do
ABC/UMinho. 
Carlos Resende abordou 
a situações dos três
lesionados da equipa:
Nuno Rebelo, Hugo Rocha
e Ricardo Pesqueira. 
Se o primeiro pode re-
gressar “em breve”, a situa-
ção dos outros dois joga-
dores é mais problemá-
tica. O técnico do ABC
espera contar com Ricardo
Pesqueira “dentro de umas
semanas”, ao passo que
sobre Hugo Rocha, Carlos
Resende apontou “não ter
uma data para o regresso
do jogador”.

+ mais
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João Pinto fala sobre as ausências

“São três jogadores de peso... 
mas estamos a adaptarmo-nos bem”
João Pinto é um dos elementos em maior destaque neste arranque de
campeonato do ABC/UMinho. O jogador tem estado em evidência pelos
golos apontados e espera continuar a ajudar a equipa no jogo de amanhã
frente ao Madeira SAD.
“Não sou só eu que marco. Vou tentar manter a veia goleadora para aju-
dar a equipa a vencer o próximo encontro”, refere.
Sobre a desloção à Madeira, João Pinto salienta as dificuldades que vão
encontrar, mas o jogador não tem duvidas em sublinhar que o objectivo e
a ambição da equipa passa por vencer.
“A viagem traz sempre dificuldades até porque temos poucas horas de
descanso. O Madeira SAD é uma equipa muita bem organizada, que joga
de forma muito rápida... agora não acredito que joguem mais rápido que
nós. O nosso objectivo é trazer de lá os três pontos”, atira o atleta do
ABC/UMinho.
Por fim, e à semelhança de Carlos Resende, João Pinto foi convidado a co-
mentar as ausências e as lesões que assolam a formação bracarense. “A
questão das lesões é sempre muito complicada, são sempre situações
muito difíces. São três jogadores de peso e que são muito importantes
para o grupo, mas creio que estamos a adaptarmo-nos bem a essa situa-
ção. Vamos dar o nosso melhor”, conclui João Pinto, na antevisão da par-
tida de amanhã contra o Madeira SAD.

§antevisão
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Câmara de Ílhavo apoia
clubes com 240 mil euros
DESPORTOO Executivo Mu-
nicipal de Ílhavo aprovou os
Contratos-Programa de Desen-
volvimento Desportivo com
oito associações desportivas,
para a época 2014/2015, repre-
sentando um apoio financeiro
superior a 240 mil euros, pres-
tado “de forma estruturada à
actividade de cada clube”, sus-
tenta a autarquia.

Foi, ainda, decidido atribuir
um subsídio pontual ao G.D.
Gafanha de Aquém, no valor
de 2.600 euros, para apoio às
suas actividades de Pesca, Ci-
cloturismo e do Grande Pré-
mio de Ciclismo 2014; e ao G.D.
Carmo, no valor de 1.500 euros,
para apoio à equipa Sénior de
Futsal Masculino, no Campeo-

nato Distrital da Associação de
Futebol de Aveiro, bem como
à realização da 2.ª Rota Ria em
BTT.|

APOIOS 2014/2015
- “Os Ílhavos” - 19 mil 
euros
- CAPGE - 12 mil euros
- GD Beira Ria - 3.500 
euros
- GD Gafanha de Aquém -
2.600 euros
- GD Carmo - 1.500 euros
- GDG - 94 mil euros
- Ílhavo Andebol Clube -
20 mil euros
- Illiabum - 80 mil euros
- NEGE - 6.200 euros
- SC Vista Alegre - 8 mil
euros
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Eugénio Bartolomeu dá indicações aos seus jogadores

Andebol

Reviver a história

Eugénio Bartolomeu

Um mês depois de ter iniciado
os trabalhos de preparação para
o Campeonato Nacional da 3ª
Divisão, a equipa Sénior de An-
debol realizou a apresentação
aos sócios e simpatizantes do
clube, transformando o dia 28
de outubro num marco histó-
rico, pois foi o reviver de gran-
des momentos passados no Pa-
vilhão do Alboi com o fervor
dos amantes da modalidade.

O clube convidado para este
evento foi o São Paio de Oleiros,
equipa que milita na 2ª Divisão
Nacional e que tem a curiosi-
dade de ser tecnicamente orien-
tada por uma pessoa bem co-
nhecida dos Beiramarenses, o

Prof. Mário Santos.  Com a pre-
sença de mais de uma centena
de pessoas nas bancadas, onde
sobressaiu o apoio dos Ultra Au-
rinegros, destacou-se também
a presença de várias personali-
dades que foram autênticos ba-
luartes do andebol beirama-
rense, aos quais a atual Secção
de Andebol e a sua equipa Sé-
nior prestarão a sua homena-
gem em cada jogo que realizem,
pois eles são realmente o exem-
plo para a modalidade e para o
clube do que é ser Grande. 

Quanto ao jogo, típico de iní-
cio de época, decorreu de forma
agradável e equilibrada, com o
Beira-Mar a dominar a primeira
parte, terminando na frente do
marcador por 14-10. Na etapa

complementar o São Paio de
Oleiros não só encurtou a dife-
rença como passou para a
frente do resultado, até que nos
últimos dois minutos de jogo o
Beira-Mar foi mais forte e ven-
ceu por 21-19.

Com a realização deste pri-
meiro momento de conjugação
entre a recém criada Secção de
Andebol e os sócios e simpati-
zantes, ficou patente a impor-
tância que a modalidade conti-
nua a ter no clube e que este foi
o primeiro passo de algo que,
com muito trabalho e apoio de
todos, tem tudo para voltar a ser
enorme.

Todos sentimos que real-
mente: “O Andebol regressa a
Casa!”. |
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho joga, 
amanhã à tarde, no Fun-
chal, com o Madeira SAD, 
em partida da 4.ª jornada 
do nacional da 1.ª Divisão 
em andebol. O treinador da 
turma minhota, que na úl-
tima ronda bateu, em casa, 
o ISMAI, por 36-32, espera 
um jogo difícil ante uma 
das boas equipas da pro-
va e que sofreu, na jorna-
da anterior, a sua primeira 
derrota (perdeu no reduto 
do Águas Santas).

«É uma equipa tradi-
cionalmente difícil, por 
várias razões. Primeiro, 
pela sua qualidade e, de-
pois, porque as viagens 
são sempre cansativas. 
O Madeira SAD também 
deve sentir o mesmo quan-
do joga no Continente. 
Mas estamos confiantes 
e acreditamos que pode-
mos conseguir um bom re-

Qualidade do adversário  
e viagem são problemas

João Pinto e Carlos Resende

ARQUIVO DM

CARLOS RESENDE E O JOGO COM O MADEIRA SAD

sultado», destacou o téc-
nico da turma academis-
ta na antevisão do encon-
tro, em que esteve acom-
panhado por João Pinto, 
que alinhou pelo mesmo 
diapasão.

«A viagem é sempre um 
problema, porque temos 
pouco tempo de descanso. 

O Madeira SAD é uma equi-
pa bastante organizada, tem 
um bom treinador e gosta de 
jogar rápido. Mas não acre-
dito que sejam mais rápidos 
do que nós. Se superarmos 
isso, acredito que podemos 
vencê-los», vincou o lateral-
-esquerdo, que tem estado 
com a pontaria afinada.

As lesões têm fustigado 
o plantel, mas Resende vê-
-as como uma hipótese de 
outros se afirmarem. 

«Os que teriam menos hi-
póteses de jogar poderem 
dizer “presente” e que “po-
dem contar” com eles. De-
vemos, todos, ser parte da 
solução», finalizou. 
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