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BENFICA
Guarda-redes encarnado tem contrato até 2019

«Crescemos
muito com os ,k-L4il:4
nossos erros» ti

401°
•

UGO FIGUEIRA celebrou, entusiasmado, a
conquista da quinta Supertaça de andebol da
história do Benfica, o segundo troféu desde que chegou à
Luz, em janeiro de 2014.
Sempre disponível, o guarda-redes nem hesitou ao considerar
a importância do troféu no início
da nova época. «Um dos objetivos
que tínhamos para esta época era
vencer a Supertaça. Sabíamos que
muito poucas vezes no ano civil o
Benfica tinha vencido dois troféus
[conquistou a Taça de Portugal em
abril]. Estamos muito contentes.
Trabalhámos arduamente, fizemos
uma excelente pré-época, passámos quase todos os dias no Estádio da Luz! De manhã, à tarde, a ver
vídeos... Estamos felizes porque
esta vitória é o reflexo do trabalho
de muita gente que está connosco
e que se esforça para que estejamos
sempre bem ao fim de semana»,
recordou o internacional português.
No ano passado, o Benfica venceu a Taça de Portugal, mas perdeu a final do play-off para o ABC
e a final da Challenge. Duas lições para não esquecer, na opinião
do atleta de 36 anos. «No final da

H

Challenge, como o Grilo não jogava, quisemos resolver tudo logo
em casa e a ansiedade traiu-nos.
Demos a Taça ao ABC nesse jogo,
perdemos por seis na Luz... Mas
esta equipa cresceu muito com os
erros e está mais experiente», avisou, com um sorriso confiante e
acreditando que até o respeito dos
rivais é maior. «Já notámos isso no
ano passado, quando vencemos a
Taça. Percebíamos que já olhavam para nós de maneira diferente. Mas tem sido duro, um trabalho de todos para que as pessoas
começassem a acreditar nesta
equipa. Dos sócios e dos adeptos
e da direção, que nos tem apoiado incondicionalmente. Do presidente Luís Filipe Vieira, ao vice
Domingos Almeida Lima, ao assessor do presidente Tiago Pinto,
ao prof. Carlos Cruz, à equipa técnica... » , enumerou. «Estamos
muito contentes por oferecer mais
um troféu ao Museu Cosme Damião. É uma sensação de dever
cumprido».
Mas que está apenas a começar: «Queremos ganhar a Taça e o
campeonato. Estamos a crescer, a
equipa tem os processo bem assimilados, o Mariano [Ortega] está cá
há três anos, conhecemos os seus
métodos e esta estabilidade técnica e diretiva é uma mais valia»,
constatou o guarda-redes.
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Hugo Figueira, em destaque na Supertaça,
elogia espírito do grupo o Benfica confiante
For
EDITE DIAS

SERGIO MIGUEL SANTOS/ASE

«Vamos ver se Sporting tem equipa»
O Benfica assumiu a sua candidatura
ao título de campeão nacional, que o ABC
detém, mas sabe que não está sozinho
nessa corrida. Além dos minhotos, o FC
Porto também está sempre na lista e Hugo Figueira não tem dificuldade em apon-

tar os outros adversários. «0 campeonato está mais forte. O Madeira, SAD reforçou-se e bem e o Sporting tem um excelente lote de jogadores. Vamos ver se tem uma
equipa. Nós sabemos que ter jogadores não
é ter uma equipa. O Benfica tem uma equi-

pa e tem jogadores, o Sporting vamos ver
se tem unia equipa”, pondera o guarda-redes antes de rematar: «Mas não estamos multo preocupados cornos rivais,
estamos é preocupados connosco e em

fazer o nosso trabalho bem.»

na
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O FC PORTO. Os dragões venceram
o Teucro (27-25) em Pontevedra,
Espanha, conquistando, assim, o
Torneio Meaão. O lateral-direito
cubano Yoel Morales, com oito golos
foi o melhor marcador portista.
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Águas Santas
vence torneio
-) Pedro Cruz foi o melhor marcador dos maiatos, com 12 golos
frente ao ISMAI
O Águas Santas venceu o torneio que
organizou numa final recheada de golos e
na qual bateu (40-31) o vizinho ISMAI,
após prolongamento, na sequência da
igualdade (30-30). Pedro Cruz, com 12
golos, foi o melhor marcador dos
anfitriões, que na véspera tinham ganho
ao Arsenal Devesa por 34-29, ao passo
que o ISMAI derrotou o Avanca por 29-26
no tempo extra. Os de Avanca ficaram no
3.° lugar, depois de ganharem aos
bracarenses por 24-23, No próximo
sábado, o Águas Santas joga no Casal
Vistoso com o Sporting, sendo este o
encontro que promete mais atençôes na
abertura do campeonato.
H.C.
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PLANTEL

AC Fafe com seis reforços recebe
ABC/UMinho à segunda jornada

Guarda-redes
Bruno Dias
Mário Lourenço
Primeira Linha
Belmiro Alves
Bruno Landim
João Freitas
Mário Pereira
Vasco Santos
Paulo Silva
João Fernandes
Segunda Linha
Mário Lourenço
Nino Pinheiro
Nino Pimenta
Eduardo Sampaio
Vladimiro Pires
Tiago Gonçalves

COM A MANUTENÇÃO GARANTIDA o AC Fafe, que foi buscar seis novos jogadores para a temporada
que se inicia, adiou a primeira jornada: à segunda recebe o ABC/UMinho e à terceira visita o Sporting.

AC Fafe
Boavista
Águas Santas
FC Porto
AC Fafe
AC Fafe
Avanca
H Kaerjeng
AC Fafe
Boavista
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
Amarante

Equipa Técnica
José António Silva (treinador)
Luís Silva (treinador)
Hugo Silva (treinador)
Pedro Pinto (fisioterapeuta)
João Castilho (dirigente)
Fernando Vieira (dirigente)
Luis Oliveira (dirigente)

DR

Equipa de andebol do AC Fafe, com a equipa técnica que se mantém chefiada por José António Silva a garantir seis caras novas

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O AC Fafe, que ao vencer a
Académica de S. Mamede
(por 25-17) garantiu no fecho
do play-off a permanência no
escalão mais alto do andebol nacional, adiou para 5 de Novembro o jogo da primeira ronda,
inicialmente prevista para este
sábado (visita ao SC Horta) e vai
iniciar o campeonato à segunda
jornada no dia 10 de Setembro,

com a recepção ao campeão nacional ABC/UMinho, seguindose à terceira jornada uma deslocação a Lisboa para visitar o
Sporting — um clube que, tendo
em conta os reforços conseguidos, é apontado como principal
favorito ao título.
O clube fafense apresentou-se
a jogar o torneio de permanência
com a crença de que iria prosseguir no escalão maior e procurou
jogadores de estatura elevada,
dispondo de quatro com dois

metros ou perto : Paulo Silva e
Vasco Santos medem mesmo
oos 2 metros, Belmiro Alves
mede 1,95 metros e Bruno Lamdim 1,97.
Mantendo cerca de metade dos
jogadores que constituíram a
equipa da época finda e a mesma
estrutura técnica, sob comando
do treinador José António Silva,
o clube fafense apresenta um
plantel renovado, com seis caras
novas.
Lourenço Mário, um ponta di-

reita que chega do Boavista,
Belmiro Alves, um primeira linha polivalente que chega do
Águas Santas, Bruno Landim,
lateral direito que vem do FC
Porto, Vasco Santos, outro polivalente de primeira linha que
vem do Avanca, Tiago Gonçalves, central que pode jogar a
ponta esquerda, vindo do Amarante e Paulo Silva, do Handball
Kaerleng (Luxemburgo), são as
caras novas do plantel.
Artur Magalhães, o presidente

da colectividade fafense, disse
ao Correio do Minho que tem a
convicção de ter constituído um
plantel mais competitivo do que
o da época anterior e segundo
“um novo paradigma”, adiantou,
explicando que na temporada
finda o clube contava cerca de
vinte jogadores e nesta época vai
ficar-se pelos quinze.
“Assim evitamos derrapagens
financeiras e entramos na época
com expectativas elevadas”, disse, lembrando que o modelo
competitivo vai sofrer mudanças, passando a ser na segunda
fase oito os clubes que evitam os
dois últimos lugares, aumentando as probabilidades de permanência.
Questionado sobre o início
de época frente ao ABC e ao
Sporting, o presidente do AC Fafe responde que “o campeonarto
é longo e temos de jogar todos
contra todos”.

José António Silva, treinador

“Equipa está agora mais ajustada
às exigências físicas da I Divisão”
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O treinador do AC Fafe, José
António Silva, considera que na
época que agora se inicia o clube
minhoto conta “com uma equipa mais ajustada às exigências
da I Divisão”.
Segundo aqele responsável,
que transita da época anterior,
“não está em causa a valia técnica de jogadores que saíram, mas

“as características físicas dos
jogadores”. No entanto, José
António Silva adverte que “nós
vamos ter que disputar os jogos
com os nossos adversários”.
Questionado a propósito do
novo modelo competitivo, em
que os seis primeiros da fase inicial vão na segunda fase disputar
o título e os oito últimos vão
competir pela permanência, José
António Silva assume que o
AC Fafe é “um sério candidato

ao segundo grupo, a disputar os
últimos oito lugares e não seria
realista”, mas lembra que este
campeonato “vai ser uma prova
longa, com mais jornadas e que
vai exigir muito dos jogadores”.
Interpelado ainda sobre o arranque da prova, tendo como
dois primeiros adversários o
campeão nacional ABC e o
Sporting, José António Silva
salienta: “eu assumo as minhas
responsabilidades e a mensagem

que transmito aos jogadores nos
dois primeiros jogos, frente ao
campeão nacional e ao clube que
mais se reforçou é que vamos jogar contra dois clubes que são
favoritos. Isso não invalida que
sejamos ambiciosos e lutemos
por um bom resultado e não
creio que um resultado menos
bom venha a afectar a nossa
prestação posterior. Há que encarar o campeonato com tranquilidade”

DR

José António Silva
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Melhor jogadora da época 2015/2016 também é da região
O Diário de Aveiro noticiou, ontem, que o aveirense Pedro Seabra foi designado
o melhor jogador de andebol do ano. Por lapso, não foi referido que Ana Andrade
(ex-central do Madeira SAD), eleita a melhor jogadora, é natural de S. João da Madeira.
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Artística assegura guardião
internacional cubano
Reforço Alejandro Romero vai colmatar a saída de Pedro Carvalho para o FC Porto
Andebol
1. ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Com o início do Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão à porta,
a Artística de Avanca tem vindo
a preencher algumas lacunas
em determinados sectores no
plantel, e, nesse sentido, nos últimos dias assegurou a entrada
do guarda-redes Alejandro Romero, de 21 anos, que mede 1,91
metros e pesa 110 quilos.
Trata-se de um internacional
cubano que chegou a meio da
época passada ao FC Porto e
que vai colmatar a saída, precisamente para os “dragões”,
do jovem promissor guardaredes Pedro Carvalho, que se

preparava para cumprir a segunda temporada ao serviço
da formação avancanense.
Tendo actuado apenas na
equipa B do FC Porto, Alejandro Romero conta já no seu
currículo com mais de 50 internacionalizações pela selecção de Cuba, onde é habitual
titular. Está rotulado como
uma grande promessa, o que
dá excelentes garantias ao técnico Carlos Martingo para o
sector, onde já conta com o experiente Luís Silva.
Alejandro Romero já defendeu a baliza da Artística no Torneio Quadrangular de Águas
Santas, que se disputou na sexta-feira e no sábado, onde a
equipa de Avanca terminou no
terceiro lugar.

D.R.

Alejandro Romero vai defender
a baliza da Artística de Avanca

Depois de ter perdido o primeiro jogo com o ISMAI, por
29-26, após prolongamento

(23-23 no tempo regulamentar), os avancanenses venceram, por 24-23, o Arsenal Devesa, que ficou no quarto lugar,
depois de ter perdido (29-34)
na primeira jornada com o
Águas Santas.
A formação anfitriã acabou
por vencer o torneio, derrotando na final a equipa maiata,
por 40-31 após prolongamento (30-30 no tempo regulamentar).
O arranque da edição
2016/2017 do principal campeonato português está agendado para o próximo sábado,
com a Artística de Avanca a
deslocar-se ao recinto da Académica de São Mamede. Este
jogo tem o seu início agendado
para as 17 horas. |
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Atletas, treinadores, dirigentes e árbitros foram distinguidos, sábado à noite, na VI
Gala do Andebol, evento do calendário de Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016
realizado no Fórum Municipal Luísa Todi com apontamentos culturais.

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Folha Sadina Online

Data Publicação:

30-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=76dd6f00

"O andebol tinha de ter um lugar em Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016 e esta é uma cidade
de portas abertas para o desporto, sobretudo para o andebol", afirmou na cerimónia o vereador do
Desporto da Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina.A VI Gala do Andebol, organizada numa
parceria entre a Federação de Andebol de Portugal e a autarquia, atribuiu prémios a título individual
nas categorias de melhor treinador, jogador de campo, guarda-redes e atleta revelação.O presidente
da Federação de
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Esma Muratovic feliz
com o primeiro título
© Filipe Pinto

Andebolista montenegrina que reforçou o Madeira SAD sente-se realizada
com o trófeu conquistado ao serviço do clube madeirense.

Reforço do Madeira SAD festejou efusivamente com as colegas a conquista da Supertaça.

ANDEBOL
Daniel Faria
desporto@jm-madeira.pt
montenegrina Esma Muratovic, estreou-se no passado domingo pelo Madeira SAD, da melhor maneira possível, com o título da Supertaça, conquistado
frente ao Club Sports Madeira.
A atleta mostrou-se naturalmente satisfeita.

A

«Foi uma boa estreia a nível
coletivo e também individualmente. É bom começar com um
título e estamos todas felizes»,
assumiu a jogadora.
A andebolista natural do Montenegro confessou que recebeu
as melhores informações sobre
«a equipa e a treinadora, por
isso, aceitei o convite para jogar
no Madeira SAD», explicou.
Esma esteve em bom plano
no encontro, contribuindo com
quatro golos para a vitória do
Madeira SAD, que conquistou a
sua 18ª supertaça.

DRJD CONGRATULA MADEIRA SAD
A Direção Regional da Juventude e Desporto expressou
publicamente uma nota de reconhecimento ao clube pelo
título alcançado. O organismo
responsável pela tutela do desporto na Região, considera que
este resultado honra e dignifica
o desporto regional, felicitando
os atletas, a SAD, os técnicos e
os dirigentes, que fizeram com
que o título fosse possível, fazendo votos para que a coletividade continue o bom trabalho. JM
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CARVALHEIRO
EQUIPA DE VETERANOS
FOI “RECUPERADA”
O CF Carvalheiro formalizou a
inscrição das suas equipas de
andebol. Para além da participação nos minis-femininos, este
ano o clube apresenta dois novos
escalões, estando deste modo
representado nos infantis e veteranos. Com isto, o departamento
de andebol recupera a equipa de
veteranos, após um ano de inatividade. Um misto de aposta na
formação, não esquecendo também os mais velhos.
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"Não sei até que

ponto o novo
modelo
é vantajoso"
O campeonato nacional
inicia-se no próximo fim de
semana, sendo que, desta
vez, o futuro campeão não
será decidido através do
play-off, como nas últimas
épocas. Haverá uma fase
regular seguida de uma
outra derradeira, disputada
pelos seis primeiros
classificados com 50% dos
pontos, cenário que deixa
Fábio Vidrago dividido. "Não
sei até que ponto este
modelo pode ser mais
vantajoso. Sou apologista
dos dois modelos. Por um
lado, o play--off atrai mais
espectadores, pela emoção
das decisões; assim, o
campeonato será uma prova

de regularidade e todos os
Jogos vão contar", diz o
ponta-esquerda de 27 anos.

ANDEBOL Fábio Vidrago, que acaba de chegar ao Benfica vindo do campeão ABC, já festejou a
conquista da Supertaça, precisamente contra os minhotos, e confia numa boa época das águias

pais
"Somos os
candidatos ao título"
No primeiro jogo oficial

pelas águias, contribuiu
para a recuperação diante
do ABC e, em entrevista a O
JOGO, o ponta-esquerda

assume que os resultados
são fruto do trabalho dos
últimos anos

PAULO/L.111~
***Nos últimos meses, títulos têm sido sinónimo de FábioVidrago. Campeão nacional,vencedordaTaçaChallenge e da Supertaça na última
época pelo ABC, tendo derrotado o Benfica nas duas primeiras, o ponta-esquerda entrou em 2016/17erguendo de
novo a Supertaça, agora pelos
encarnados, numa final contra o antigo clube. Em entrevista a O JOGO, o internacional português assume que
"melhor era impossível."

Terminou a última época a
vencer e começou 2016/17
com novo título. Como se
sente?

—E importante continuar
com esta conquista de troféus, mas é fruto do trabalho
coletivo. Não foi por eu passar
a representar o Benfica que se
começou a ganhar. No ano
passado, o Ben fica esteve em
três finais e venceu a Taça de
Portugal. Apesar de sõ agora
aparecerem os resultados,
este trabalho vem do passado.

Contra o ABC, a seis
minutos do fim, o Benfica
perdia por quatro golos.
Qual foi a chave da
recuperação?
—A equipa acreditou sempre
no trabalho feito e já conseguimos alcançar um grande
feito. Só deito a toalha ao chão
quando o árbitro apita e isso
também aconteceu no ano
passado, quando estava do
outro lado. Dou sempre o máximo até ao fim, e no Benfica
é igual.

Cumpriu toda a carreira
no ABC. Isso pesou no

subconsciente quando
entrou em campo?
—Obviamente pensei nisso.
Passei lá muitos anos e é normal, mas somos profissionais
e, em campo, foquei -me no
jogo, que era o mais importante.
Considera que este

"O triunfo sobre o

ABC não é uma

questão de

triunfo pode ser encarado
como um marcar de
posição do Benfica, ao
derrotar o campeão?

afirmação, ilius
sim do trabalho
que vem de trás"

—Não é uma questão de afirmação, mas sim do trabalho
que se tem vindo a desenvolver e que tem sido bastante
bom. Já senti o espírito de
conquista deste clube.

"O principal

Perspetivando a Liga, acha
que o Benfica se pode
assumir como principal
candidato ao título?

orço foi manter
todos os jogadores

que estavam cá na
época passada"
Fábio Victrago
Ponta-esquerda do Benfica

—Acho que sim, somos os
principais candidatos ao título. Estamos aqui para vencer todas as competições, senão não fazia sentido participar. Há que dar o máximo

jogo a jogo.

RIAS
Preparado ¡Ja:,
a pressão na Lnz
Vidrago já sentiu o apoio dos
adeptos na Supertaça e
mostra-se preparado para o
aumento de
responsabilidade. "Um atleta
tem de estar preparado para a
pressão", diz.

Desde zoos que o Benfica

não é campeão. Acredita
que pode iniciar-se um
novo ciclo no andebol
português?
—Espero bem que sim, até
porque agora estou deste lado
[risos].

Quem são os principais
adversários: Sporting, FC
Porto e ABC?
—Quem se assumir como
candidato. Não adianta dizer
que é Sporting, FC Porto ou
Benfica se perdermos já na
primeira jornada com o Arsenal da Devesa. Vamos lutar
contra todas as equipas e temos de ganhara todas.

É uma das caras novas do
plantei. Acha que o
Benfica se reforçou bem?
—O principal reforço foi
manter todos os jogadores
que estavam cá na época
transata e continuar-se o trabalho excelente que tem sido
feito.

lugar no sete
(IA Seleção é meta
Ambiciona ser indiscutível
no sete da Seleção, que ficou
sem o selecionador Rolando
Freitas. "Fiquei triste, mas há
que dar as boas-vindas ao
Paulo Jorge Pereira e esperar
que faça um excelente
trabalho", atira.

Mudança de curso
em perspetiva
Em Lisboa, vai deixar o curso
de Direito e mudar-se para
Informática, área de que
gosta, ou Gestão, para ajudar o
pai, que montou uma
empresa.

Natural de Braga, ainda
conhece pouco de Lisboa, mas
tem explorado a capital com a
namorada. Belém e os locais
históricos já foram visitados.
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ver se o Sporting
vai ter uma boa equipa"
ANá
Vamos

Hugo Figueira, guardaredes do Benfica, diz
que não basta ter bons
jogadores para o sucesso

A estabilidade
é um trunfo

ALEXANDRE REIS

MI O guarda- redes Litigo Figuei ra está a viver mais um dos grandes momentos da sua carreira, ao
ter sido um dos obreiros da conquista da Supertaça pelo Benfica,
que derrotou (25-24) no domingo
o campeão ABC, em Setúbal. Num
final de jogo emocionante, o internacional, de 35 anos, foi fundamental para tapar a sua baliza
em momentos decisivos e permitir a reviravolta nos últimos 8 minutos, depois de desvantagem de
quatro golos (20-24).
O segredo do Benfica "está no
seu espírito de união", pelo que
Hugo Figueira acredita que os en carnados podem conquistar todos
os títulos internos e chegar à fase
de grupos da Taça EHF, mesmo

INTERNACIONAL GARANTE
QUE ÁGUIAS TÊM UM BOM
CONJUNTO E QUE POR ISSO
CONQUISTARAM A SUPERTAÇA
sabendo que a concorrência é forte na 1' Divisão que começa já no
próximo sábado: "O Campeonato
tende todos os anos a estar mais
forte. O Madeira SAD reforçou-se
muito e bem e o Sporting, por
exemplo, está com excelentes jogadores, mas vamos ver se vai ter
uma boa equipa. Não são só os

1111)1'. tu:
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rigru

bons jogadores que fazem uma
boa equipa. O Benfica tem um
bom plantei, com bons jogadores,
pelo que não nos preocupamos
com os nossos adversários."
Enquanto os próximos duelos
estão apenas na agenda, Hugo Fi gueira aproveita para comemorar
os louros de um triunfo muito difí cil, mas que quebrou com o engui ço frente à turma de Braga, aceder

apenas na terceira final consecutiva com a equipa da Luz, depois de
ganhar o playoff do Campeonato e
a Taça Chailenge.
"A conquistadesta Supertaça foi
muito importante para o clube,
pois era o primeiro objetivo da
época. Juntando a Taça, há muito
tempo que o Benfica não ganhava
dois troféus no mesmo ano civil.
Estamos muito contentes, porque

Além do forte espírito de grupo
que foi implementado no Benfica, Hugo Figueira reforça outros
pontos importantes da equipa:
Temos tido uma estabilidade na
equipa técnica que muitos nos
tem beneficiado. Com a entrada
do terceiro ano com o treinador
Mariano Ortega, a equipa não
mudou muito e os seus métodos
estão bem apreendidos. Temos
crescido com os erros, como na 1•
mão da Taça Challenge, em que
fizemos uma partida menos conseguida na Luz. E os adversários
têm-nos ganho respeito, pois
quando conquistámos a Taça de
Portugal na época passada, as
pessoas passaram a olhar-nos de
maneira diferente e começaram
a acreditar. É uma felicidade entregar mais esta Supertaça ao
Museu Cosme Da mião, esperando que seja mais um de muitos
troféus que o andebol do Benfica possa conquistar."
trabalhámos arduamente para
realizar uma excelente pré - tem porada. Todos os jogadores passa ram os dias no Estádio da Luz.
Treinávamos de manhã, à tarde,
com muita observação de vídeo. É
um privilégio trabalhar neste clu be e com quem nos ajuda diariamente, os adeptos e os dirigentes",
considerou o guardião, que no sábado entrará em ação contra o Ar senal, também de Braga, na 14 jornada do Campeonato. o
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O guarda-redes Hugo Figueira está a viver mais um dos grandes momentos da sua carreira, ao ter
sido um dos obreiros da conquista da Supertaça pelo Benfica, que derrotou (25-24) no domingo o
campeão ABC, em Setúbal. Num final de jogo emocionante, o internacional, de 35 anos, foi
fundamental para tapar a sua baliza em momentos decisivos e permitir a reviravolta nos últimos 8
minutos, depois de desvantagem de quatro golos (20-24).
O segredo do Benfica "está no seu espírito de união", pelo que Hugo Figueira acredita que os
encarnados podem conquistar todos os títulos internos e chegar à fase de grupos da Taça EHF, mesmo
sabendo que a concorrência é forte na 1ª Divisão que começa já no próximo sábado: "O Campeonato
tende todos os anos a estar mais forte. O Madeira SAD reforçou-se muito e bem e o Sporting, por
exemplo, está com excelentes jogadores, mas vamos ver se vai ter uma boa equipa. Não são só os
bons jogadores que fazem uma boa equipa. O Benfica tem um bom plantel, com bons jogadores, pelo
que não nos preocupamos com os nossos adversários."
Enquanto os próximos duelos estão apenas na agenda, Hugo Figueira aproveita para comemorar os
louros de um triunfo muito difícil, mas que quebrou com o enguiço frente à turma de Braga, a ceder
apenas na terceira final consecutiva com a equipa da Luz, depois de ganhar o playoff do Campeonato
e a Taça Challenge.
Continuar a ler
"A conquista desta Supertaça foi muito importante para o clube, pois era o primeiro objetivo da época.
Juntando a Taça, há muito tempo que o Benfica não ganhava dois troféus no mesmo ano civil.
Estamos muito contentes, porque trabalhámos arduamente para realizar uma excelente prétemporada. Todos os jogadores passaram os dias no Estádio da Luz. Treinávamos de manhã, à tarde,
com muita observação de vídeo. É um privilégio trabalhar neste clube e com quem nos ajuda
diariamente, os adeptos e os dirigentes", considerou o guardião, que no sábado entrará em ação
contra o Arsenal, também de Braga, na 1ª jornada do Campeonato.
Autor: Alexandre Reis
01h29
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Por SAPO Desporto c/Angop sapodesporto@sapo.pt
A meia distância Luísa Kiala anunciou a intenção de colocar fim à carreira após o campeonato africano
de andebol, marcado para Dezembro em Luanda.
A jogadora do 1º de Agosto fez este anúncio em entrevista a uma rádio da comunidade angolana no
Brasil "RádioKwanzaRio", na sua condição de porta-bandeira de Angola nos Jogos Rio2016.
Sem avançar pormenores, admitiu fazer mais uma época pelo seu clube, mas pela seleção encerra
após o Africano em casa.
"Foi uma responsabilidade muito grande, estou grata por isso. Porque Isso é uma festa. Não são todos
os anos que se é eleita porta-bandeira, declarou a segunda das irmãs Kiala ligadas ao andebol.
Contou as emoções vividas na abertura dos Jogos Olímpicos vestida de trajes da região do Cunene:
"estou feliz, grata por isso. Foi bom ter que levar o país todo e as colegas todas comigo. E dizer
também por ser os meus últimos jogos olímpicos, para mim foi maravilhoso".
A meia distância de 34 anos declarou à "RadioKwanzaRio" que estes foram os seus últimos Jogos
Olímpicos e aponta a taça das nações africanas como última participação com as cores nacionais.
"Provavelmente encerre agora, no campeonato africano. Termino a minha carreira. Talvez pelo clube
possa ter mais uma época, mas, a priori, depois do Africano eu encerro mesmo".
Luísa Kiala, 34 anos, 1,79 m e 62 kgs, participou nos Jogos Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012
e Rio2016. É das jogadoras com mais internacionalizações quer a nível de clubes quer a nível da
seleção nacional.
É irmã da atual capitã da seleção nacional, Natália Bernardo, e da já retirada Marcelina Kiala, que já
foi considerada uma das 10 melhores jogadoras do mundo.
Conteúdo publicado por Sportinforma
30-08-2016 07:22 Sem avançar pormenores, admitiu fazer mais uma época pelo seu clube, mas pela
seleção encerra após o Africano em casa.
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Realça conjunto das águias... 30-08-2016 . Record Por Record O guarda-redes Hugo Figueira está a
viver mais um dos grandes momentos da sua carreira, ao ter sido um dos obreiros da conquista da
Supertaça pelo Benfica, que derrotou (25-24) no domingo o campeão ABC, em Setúbal. Num final de
jogo emocionante, o internacional, de 35 anos, foi fundamental para tapar a sua baliza em momentos
decisivos e permitir a reviravolta nos últimos 8 minutos, depois de desvantagem de quatro golos (2024).O segredo do Benfica "está no seu espírito de união", pelo que Hugo Figueira acredita que os
encarnados podem conquistar todos os títulos internos e chegar à fase de grupos da Taça EHF, mesmo
sabendo que a concorrência é forte na 1ª Divisão que começa já no próximo sábado: "O Campeonato
tende todos os anos a estar mais forte. O Madeira SAD reforçou-se muito e bem e o Sporting, por
exemplo, está com excelentes jogadores, mas vamos ver se vai ter uma boa equipa. Não são só os
bons jogadores que fazem uma boa equipa. O Benfica tem um bom plantel, com bons jogadores, pelo
que não nos preocupamos com os nossos adversários."Enquanto os próximos duelos estão apenas na
agenda, Hugo Figueira aproveita para comemorar os louros de um triunfo muito difícil, mas que
quebrou com o enguiço frente à turma de Braga, a ceder apenas na terceira final consecutiva com a
equipa da Luz, depois de ganhar o playoff do Campeonato e a Taça Challenge."A conquista desta
Supertaça foi muito importante para o clube, pois era o primeiro objetivo da época. Juntando a Taça,
há muito tempo que o Benfica não ganhava dois troféus no mesmo ano civil. Estamos muito
contentes, porque trabalhámos arduamente para realizar uma excelente pré-temporada. Todos os
jogadores passaram os dias no Estádio da Luz. Treinávamos de manhã, à tarde, com muita
observação de vídeo. É um privilégio trabalhar neste clube e com quem nos ajuda diariamente, os
adeptos e os dirigentes", considerou o guardião, que no sábado entrará em ação contra o Arsenal,
também de Braga, na 1ª jornada do Campeonato.
30-08-2016 . Record
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Benfica vence ABC à tangente
e leva Supertaça para a Luz

§cabinas

NOS MINUTOS FINAIS a equipa encarnada deu a volta ao resultado e acabou a ganhar por margem
tangencial o jogo da Supertaça. Jogo ficou marcado pela desqualificação de Nuno Grilo, que era com cinco
golos o melhor marcador dos bracarenses.
ABC/UMINHO 24

DR

Humberto Gomes, Cláudio Silva (1) e
Emanuel Ribeiro (GR); Hugo Rocha (4),
Pedro Seabra (5), Diogo Branquinho (2),
Miguel Sarmento (1), Ricardo Pesqueira,
Pedro Spínola, Dario Andrade (2), Carlos
Martins (2), Nuno Grilo (5), André Gomes,
José Costa (2) e Tomás Albuquerque.
Treinador: Carlos Resende.

BENFICA 25
Hugo Figueira e Nikola Mitrevski (GR)
Davide Carvalho (1), Hugo Lima, Tiago
Pereira (1), João Pais (2), Stefan Terzic (2)
Belone Moreira (3), Paulo Moreno (2),
Uelington Ferreira (3), Augusto Aranda,
David Pinto, Alexandre Cavalcanti (2),
Elledy Semedo Fábio Vidrago (5) e Ales
Silva (4).
Treinador: Mariano Ortega.

FPA

Nuno Grilo, que era com 5 golos o melhor marcador, foi expulso por agressão que não cometeu no fim do minuto 26

SUPERTAÇA

| Rui Serapicos |

A oitor minutos do fim, com golo de Hugo Rocha, a equipa de
Braga ainda vencia por quatro
(24-20). Isto apesar de jogar desde o minuto 27 sem o lateral Nuno Grilo, que foi desqualificado
após uma acção defensiva em
que tentou fazer bloco a uma
acção atacante do benfiquista
Elledy Semedo.
Mas até ao apito final, muito
por culpa de boas intervenções
do guardião benfiquista Hugo
Figueira, o ABC/UMinho não
voltou a marcar.
E o Benfica concretizou mais
cinco vezes, por Fábio Vidrago
(o ponta bracarense foi o melhor
marcador), que fez 24-21 e ainda
por Davide Carvalho (24-22),
Cavalcanti (24-23), Ales (24-24)
e Belone Moreira (24-25).
No início, em ritmo acelerado
e com muitos passes errados, o
Benfica comandou o marcador,
até aos 8 minutos, quando o
ABC passou para a frente (6-5).
Aos 26 minutos, quando Nuno
Grilo foi expulso, a equipa de
Braga vencia por 13-11.
Após o intervalo, a equipa de

§minuto 26

Carlos Resende
treinador do ABC
“Não é normal
terminarmos
com 24 golos”

“A chave do jogo esteve nos momentos em que sofremos uma
exclusão e um parcial de 3-0,
porque nós estivemos a ganhar
24-20 a cinco minutos de terminar
o jogo e não é normal terminarmos
com 24 golos.
Houve, de facto, alguma perda de
lucidez no ataque — até porque
com as exclusões, nós atacámos em
igualdade numérica e aí devíamos
ter sido um bocadinho mais esclarecidos, no sentido de, pelo menos,
marcar um golo ou dois e isso faria
toda a diferença”.

+cinco golos

Visualização não confirma agressão

Nuno Grilo desqualificado
aos 26 minutos quando já tinha 5 golos

No final da primeira parte, num bloco de Nuno Grilo a Elledy Semedo
quando este fazia uma entrada aos 6 metros, os árbitros terão visto
agressão do lateral do ABC ao benfiquista. Repetida a visualização do
lance [disponível em www.andebol.tv/diretos/abc-slb-10/] a partir do
minuto 26 e não se vê da parte do academista qualquer acto de agressão.
O acto pode ter sido interpretado como carga violenta por duas razões:
1) neste caso, Elledy Semedo caiu estatelado e ficou por momentos inanimado e sabe-se que o jogador encarnado joga com um traumatismo não
curado no crâneo. 2) um jornal publicou na antevisão ao jogo uma foto,
de arquivo, com Nuno Grilo a travar um um benfiquista colocando-lhe a
mão no pescoço, imagem que pode ter influenciado a decisão.
Braga voltou a criar vantagens
de dois e de três golos, elevando
para quatro a 10 minutos do fim.
O Benfica, que vence a sua
quarta Supertaça, aproxima-se
do ABC e do FC Porto, que já
venceram este troféu seis vezes.
No próximo fim-de-semana,
em que começa o campeonato
nacional, o Benfica defronta em
Braga o Arsenal da devesa e o
ABC/UMinho joga sábado e
domingo na Áustria o apuramento à Liga dos Campeões.

Ao intervalo: 15-13.
Pavilhão Antoine Velge (Setúbal).
Árbitros Daniel Martins e Roberto
Martins (Leiria) .

Carlos Resende

Fábio Vidrago, o ponta
bracarense que no defeso
saiu do ABC para o
Benfica, foi o melhor
marcador dos encarnados,
com 5 golos.
Também pelo ABC
apontaram 5 golos
o central Pedro Seabra
e o lateral Nuno Grilo, este
nos 26 minutos em que
esteve em jogo.

DR

Mariano Ortega

Mariano Ortega
(treinador do Benfica)
“Estivemos tranquilos
na fase final”

FPA

“O grupo esteve muito bem durante todo o jogo e no ataque estamos
numa fase de bom jogo. No final
conseguimos fazer duas ou três defesas e sair para o contra ataque.
Estivemos tranquilos na fase final.
Vamos continuar a trabalhar igual e
acreditar nas nossas possibilidades
e a acreditar nas nossas possibilidades, ganhando ou perdendo.”

Carlos Resende pediu time-out, quando o ABC/UMinho ainda vencia por quatro
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ANDEBOL

ABC/UMinho deixa
escapar Supertaça
para o Benfica
Pág. 26
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Pedro Seabra é o melhor do ano
Prestígio O central aveirense do ABC de Braga recebeu o troféu em Setúbal na noite de sábado
FPA

Andebol
VI Gala

Pedro Seabra, andebolista aveirense do ABC de Braga/U.Minho e Ana Andrade, do Madeira
SAD, foram, na noite de sábado,
distinguidos com o “Prémio
Melhor Jogador”, no decorrer
da VI Gala do Andebol, que se
realizou no Fórum Municipal
Luísa Todi, em Setúbal. A jogadora madeirense destronou a
aveirense Mariana Lopes (exAlavarium), que tinha sido distinguida nas duas últimas edições, ao passo que Pedro Seabra conquistou um troféu para
o qual já tinha sido finalista na
época finda, perdendo então
para Gilberto Duarte (FC Porto).
Na Gala, integrada no calendário de eventos de Setúbal Cidade Europeia do Desporto
2016 e apresentada pelos jogadores Patrícia Lima e Nuno
Grilo (que tal como Pedro Seabra é aveirense e se notabilizou
ao serviço do São Bernardo),
foram distinguidos e reconhecidos aqueles que mais se destacaram e contribuíram para o

Ana Andrade e Pedro Seabra, os grandes vencedores da noite

contínuo desenvolvimento e
sucesso do Andebol, através de
um trabalho prolongado, de esforço e dedicação.
O talentoso central Pedro
Seabra (preponderante na conquista do título nacional e da
Taça Challenge) discutiu o título
de “Melhor Jogador” e levou a
melhor sobre Nuno Grilo, seu
colega de equipa, e Frankis Carol, do Sporting, ao passo que
Ana Andrade destacou-se perante as outras duas nomeadas,
Mónica Soares, da equipa avei-

rense do Alavarium/Love Tiles
e Bebiana Sabino, jogadora do
Colégio de Gaia.
Recorde-se que as distinções
resultaram da votação dos cibernautas amantes da modalidade, que tiveram oportunidade de se pronunciar “online”
através do Portal da FAP, após
uma primeira escolha feita pelos treinadores das equipas participantes nos Campeonatos
Nacionais da 1.ª Dvisão, masculina e feminina.
André Gomes, do ABC, ven-

ceu o prémio destinado ao Jogador Revelação, superiorizando-se a Alexandre Cavalcanti,
do Benfica, e Luís Frade, do
Águas Santas. Diana Oliveira,
do Maiastars, venceu o troféu
destinado à Jogadora Revelação no confronto com Erica Tavares (Madeira SAD), Cláudia
Vieira (Clube Sports Madeira) e
Ana Silva (Juvelis).
Árbitros aveirenses
entre os melhores
Depois de um interregno de
um ano, em que Vânia Sá e
Marta Sá venceram o troféu, o
prémio para a “Melhor Dupla
de Árbitros”, a Gala deste ano
voltou a consagrar Eurico Nicolau e Ivan Caçador, da Associação de Leiria, como a Melhor
Dupla de Árbitros. Recorde-se
que os leirienses já tinham conquistado o prémio nas quatro
primeiras edições da Gala do
Andebol. Este ano, levaram a
melhor sobre as duplas Daniel
Martins/Roberto Martins (Leiria), Duarte Santos/Ricardo
Fonseca (Madeira) e Ramiro
Silva/Mário Coutinho ( Aveiro).

Quanto aos prémios destinados aos “Melhores Treinadores”, no sector masculino, o
triunfo voltou a sorrir a Carlos
Resende, do ABC, que levou a
melhor sobre Ricardo Costa
(F.C Porto) e Paulo Fidalgo (Madeira SAD). No sector feminino
o troféu foi entregue a Sandra
Fernandes, do Madeira SAD,
que superou Paulo Félix (Colégio João de Barros) e Paula Marisa Castro (Colégio de Gaia/
Toyota).
O prémio destinado ao “Melhor Guarda-Redes”, no sector
masculino foi entregue a Alfredo Quintana (FC Porto), que bateu Humberto Gomes (ABC) e
Nikola Mitrevski (Benfica). No
sector feminino, Jéssica Ferreira
(Colégio de Gaia/Toyota) levou
a melhor sobre Isabel Góis, do
Alavarium/Love Tiles, vencedora nas últimas duas galas, e
Diana Roque (Madeira SAD).
A cerimónia culminou com a
atribuição do prémio Homenagem, entregue a Maria Assunção Tavares, mais conhecida
por São, que dedicou a sua vida
à modalidade. |
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Pedro Seabra eleito
melhor jogador
da época 2015/2016
Andebolista aveirense | P24
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"Andebol da
Madeira está
de parabéns"
Sandra Fernandes técnica do
Madeira SAD obviamente estava feliz. 'Antes de mais destacar
que esta foi uma justa vitória do
Madeira SAD e por isso dou os
meus parabéns a todo o grupo
de trabalho. Parabéns ao andebol da Região Autónoma da Madeira que com as suas equipas
participou num troféu importante. Foi um jogo típico de início de temporada e onde não se
podia esperar muita qualidade.
Creio que dignificamos a vitória
realizamos uma boa primeira
parte, temos muito trabalho pela
frente'.
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Madeira Andebol SAD
conquista 18.a Supertaça

"Não estivemos
ao nível que
eu desejava"
Marco Freitas técnico do CS
Madeira destacou no final da
partida ao DIÁRIO.
`Parabéns ao Madeira SAD
pela vitória. Foi um mau jogo da
nossa parte estivemos muito
abaixo do que eu desejaria e esperava, sobretudo durante a primeira parte. Cometemos erros
infantis que numa partida destas
são fatais. O início de época não
pode justificar tanto erro. Vamos
continuar a trabalhar a época
que ai vem é desgastante e espero que todo o grupo de trabalho
tenha consciência de que precisamos de trabalhar muito'.

SAD recordista
na conquista
do troféu
Com a vitória ontem sobre o CS
Madeira, a formação treinada
pela técnica Sandra Fernandes
conquista a 18.a Supertaça do seu
historial, vitórias conseguidas
consecutivamene deste a temporada de 1998/1999, ano de estreia
do projecto depois da fusão entre
as formações do Académico do
Funchal, Colégio do Infante e Cs
Madeira.
Já o Sports da Madeira curiosamente treinado pelo seu actual técnico Marco Freitas nas
temporadas de 1993/1994 e
1995/1996 também conquistou
duas Supertaças para a Região
sendo pois 21 troféus já expostos pelo andebol da Madeira.

Setúbal foi a cidade escolhida para
receber a Supertaça de andebol
feminino, entre Madeira Andebol
SAD e Club Sports Madeira, assim
como serviu de palco para distinguir
os melhores da época 2015/2016,
com a Região a conquistar três
distinções.
FOTOS PEDRO ALVES/FAP E DR

HERBERTO D. PEREIRA
desporto@dnoticias.pt
Dezoito supertaças depois, o Madeira Andebol SAD volta a deixar
claro sobre que 'manda' no troféu
que abriu a temporada 2016/2017,
no que ao andebol feminino diz
respeito.
Uma vitória (28-18) conseguida
na capital europeia do desporto, a
Cidade de Setúbal e sobre o CS
Madeira, formação madeirense
que atingiu esta final depois da vitória na Taça de Portugal na temporada passada.
Num encontro claramente marcado pelas fragilidades de quem

agora começa a competir a 'sério',
mais forte e com alguma naturalidade esteve o Madeira Andebol
SAD comandado pela técnica do
ano Sandra Fernandes que contou
com a experiência das suas andebolistas por um lado e por outro
com algumas revelações de onde
se destaca a nova guarda redes russa Valéria Gorelova que para já deixou excelentes notas do que poderá valer futuramente num sector
onde a equipa era 'carente'.
Uma primeira parte dominada
pela SAD 17-5 ao intervalo, mas
que também se justifica pela menor qualidade do andebol praticado pelo CS Madeira. O técnico

A GUARDA-REDES
RUSSA DA SAD
VALÉRIA GORELOVA
ESTEVE EM
DESTAQUE

Melhores da Região foram distinguidos
A Gala do Andebol Português,
evento que teve lugar na Cidade de
Setúbal, capital europeia do desporto, e promovida pela Federação de Andebol de Portugal, foi
particularmente grata para com o
andebol da Região Autónoma da
Madeira. De entre os vários candidatos destaque para Sara Gonçalves, veterana andebolista do CS
Madeira, que ergueu o troféu de
melhor marcadora do campeonato nacional da I Divisão 2 015/2016.

Sandra Martins Fernandes, técnica do Madeira Andebol SAD, nortenha já madeirense de coração,
foi justamente eleita a técnica do
ano, enquanto que a ex-andebolista do Madeira SAD, Ana Andrade
natural de São João da Madeira
mas que nos últimos sete anos defendeu a camisola do Madeira
SAD foi distinguida como a melhor jogadora de 2015/2016. A
guarda-redes madeirense Jéssica
Ferreira que alinha no Gaia foi

Marco Freitas terá certamente fortes razões para não ter gostado do
desempenho da sua equipa mormente durante o período inicial
onde cometeram erros a mais. Melhor no período secundário esteve
o Sports mas longe demais para
conseguir equilibrar a partida. O
Madeira SAD não realizou de longe um jogo perfeito mas o suficiente para entrar a ganhar na nova
época.
No lado do CS Madeira Cláudia
Vieira esteve em destaque ao
apontar seis golos enquanto que no
lado do Madeira SAD Renata Tavares com 8 golos apontados foi a
melhor marcadora.

GALA DO ANDEBOL

igualmente eleita a melhor guarda-redes do anterior campeonato.
Uma gala que relembre-se teve
ainda como candidatos a prémios
de grande prestigio o técnico do
Madeira Andebol SAD Paulo Fidalgo, prémio ganho por Carlos
Resende do ABC e ainda a dupla de
árbitros olímpicos madeirenses
Duarte Santos e Ricardo Fonseca,
que também estiveram entre os
candidatos. Uma gala que uma vez
mais prestigiou o andebol luso.

Página 19

ID: 65854587

29-08-2016

Tiragem: 10887

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,51 x 8,35 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

MADEIRA ANDEBOL SAD
CONQUISTA 18.a SUPERTAÇA
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academistas falharam a conquista do quarto título em menos de um ano

ABC deixou fugir Supertaça perto do final
turma minhota,
que na época passada havia conquistado campeonato,
Taça Challenge – ambos
em finais com a turma encarnada – e Supertaça (na
final com o FC Porto), teve, como se diz na gíria,
o pássaro na mão – a cinco minutos do fim tinha
quatro golos de vantagem
(24-20) – mas, depois de
um time-out pedido por
Carlos Resende, o campeão nacional não conseguiu marcar mais qualquer golo até ao final, ao
invés do Benfica que fez
cinco.

FAP

A

«Faltou lucidez no ataque»
No final da partida, Carlos Resende, técnico do ABC/
/UMinho, lamentou a falta de eficácia no ataque.
«A chave do jogo esteve no momento em que sofremos uma exclusão e sofremos um parcial de 3-0,
porque nós estivemos a ganhar 24-20 a cinco minutos de terminar o jogo e não é normal terminarmos
com 24 golos. Houve, de facto, alguma perda de lucidez no ataque, até porque, com as exclusões, nós atacámos em igualdade numérica e aí devíamos ter sido
um bocadinho mais esclarecidos no sentido de, pelo menos, marcar um golo ou dois e isso faria toda a
diferença», destacou.

Mariano Ortega (Benfica): «Felizes»

Benfica
arranca
2016/2017
com a
conquista da
Supertaça

Grilo expulso
A primeira parte correu
de feição à turma de Carlos Resende, que vencia,
ao intervalo, por dois golos de diferença (15-13).
Os primeiros 30 minutos ficam marcados
pela expulsão de Nuno
Grilo, aos 27 minutos,
após uma entrada mais
dura sobre Elledy Semedo, que os árbitros Daniel Martins e Roberto
Martins consideraram

carlos resende, técnico do abc

O treinador do SL Benfica disse, no final, que «o grupo esteve muito bem durante todo o jogo». «No ataque estamos numa fase de bom jogo. No final conseguimos fazer duas ou três defesas e sair para o
contra-ataque. Estivemos tranquilos na fase final. Vamos continuar a trabalhar igual e acreditar nas nossas possibilidades, ganhando ou perdendo», destacou Mariano Ortega.

Pedro Seabra, em situação ofensiva do ABC

merecedoras de cartolina vermelha.
Na segunda parte, a
turma academista esteve,
quase sempre, na frente
do marcador, mas, nos
minutos finais, o ABC

provou do mesmo "veneno" que tinha dado ao
Benfica no último jogo
do play-off do campeonato, ou seja, os encarnados deram a volta ao
texto quando nas hostes

academistas já se acreditava que a Supertaça não
iria fugir.
Pedro Seabra e Nuno
Grilo, ambos do ABC/
UMinho, e Fábio Vidrago,
do Benfica e ex-jogador

da equipa academista, foram os melhores marcadores do encontro, com
cinco golos cada.
O ABC/UMinho falha,
assim, o primeiro troféu da época, ganho pelo

Benfica, detentor da Taça de Portugal, que conquistou, assim, a quarta
Supertaça da sua história.
PAVILHÃO ANTOINE VELGE, EM
SETÚBAL

FAP

Árbitro: Daniel Martins / Roberto
Martins

humberto gomes (abc/UMInho)

«Parabéns ao Benfica que lutou até ao fim»
No final da partida, Humberto Gomes, guarda-redes
do ABC/UMinho, fez questão de dar os «parabéns ao
Benfica». «Estou mais triste do que das outras vezes,
como é lógico. Mas acho que é preciso saber ganhar
e perder. Dou os parabéns à equipa do Benfica, que
lutou até ao fim. Acho que foi um bom jogo, um espetáculo muito emocionante até ao fim», destacou o
guarda-redes, que disse estar triste mas não frustrado.
«Eu tentei contribuir com o meu trabalho, e esse
é defender as bolas mas de resto não me sinto frustrado, tenho a perfeita noção de que os meus colegas fizeram o melhor que sabiam e podiam, na altura.
Eu também fiz o melhor que pude, infelizmente não
chegou para vencer mas acho que estamos no bom
caminho», finalizou Humberto Gomes.

ABC/UMinho 24
Humberto Gomes (Emanuel Ribeiro);
Hugo Rocha (4), Pedro Seabra (5), Diogo
Branquinho (2), Miguel Pereira (1), Pedro
Spínola, Dario Andrade (2), Carlos Martins
(2), Nuno Grilo (5), João Gonçalves, André
Gomes, José Costa (2), Tomás Albuquerque e Cláudio Silva (1).
Treinador: Carlos Resende

Benfica

25

Hugo Figueira; Davide Carvalho (1), Hugo
Lima, Tiago Pereira (1), João Pais (2), Terzic (2), Belone Moreira (3), Paulo Moreno (2), Uelington Ferreira (3), Mitrevski,
Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti (2), Elledy Semedo, Fábio Antunes (5)
Ales Silva (4).
Treinador: Mariano Ortega

Benfica conquistou a quarta Supertaça

intervalo: 15-13
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ABC viu Supertaça fugir
nos derradeiros momentos
ABC, 24
Benfica, 25

FAP

ID: 65854325

Tiragem: 8500

DESPORTO O ABC/UMinho saiu, ontem, derrotado pelo Benfica (25-24) na
disputa da Supertaça, em Setúbal. Os academistas estiveram muito tempo
à frente no marcador, mas vacilaram nos derradeiros segundos do jogo. P.17
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equipa minhota vai disputar a i divisão do andebol nacional

Andebol Clube de
Fafe garantiu recentemente a permanência na I Divisão nacional e já revelou alguns dos nomes
com que vai enfrentar a
competição.
Mário Lourenço (ex-Boavista), Belmiro Alves
(ex-Águas Santas), Bruno Landim (ex-FC Porto),
Vasco Santos (ex-Avanca),
Tiago Gonçalves (ex-Amarante) e Paulo Silva (ex-Kaerjeng) são os reforços
confirmados para a nova

O

época, num plantel onde
José António Silva continua como treinador e será
coadjuvado por Luís Silva e Hugo Silva.
No que toca a renovações, o AC Fafe garantiu
a continuidade de Bruno Dias, Miguel Marinho,
Nuno Pimenta, Nuno Pinheiro, Eduardo Sampaio,
Vladimiro Pires, João Freitas, Mário Pereira e João
Fernandes, nomes que
completam um plantel
constituído, nesta altura,
por 15 andebolistas.

DR

AC Fafe garante seis reforços

AC Fafe vai jogar na I Divisão nacional
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«Foi um jogo próprio do início
de época, a qualidade em termos de jogo esteve muito
aquém quer do lado do Madeira
quer do nosso lado. Muitas falhas técnicas. Acabamos por
fazer uma primeira parte melhor, mas a segunda parte foi
horrível. Mas estamos a trabalhar há duas semanas, estamos a construir uma equipa
com muita gente nova e ainda
temos muito para melhorar
para podermos alcançar os objectivos a que nos propomos.»
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Madeira SAD conquista
18.ª Supertaça consecutiva
No grande duelo madeirense disputado ontem em Setúbal, o Madeira SAD
venceu o CS Madeira por 28-18 e conquistou o primeiro troféu da época.
© JM

MADEIRA SAD Sandra Martins

29-08-2016

Tiragem: 6000

CS MADEIRA Marco Freitas
As jogadoras do Madeira SAD voltaram a fazer a festa na Supertaça, desta vez em Setúbal. PEDRO ALVES/FAP

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt
«Entrámos muito mal no jogo.
O adversário esteve bem melhor, rapidamente ganhou uma
vantagem e ao intervalo estava
praticamente decidido o resultado final. 12 bolas perante um
Madeira SAD tão forte é quase
impossível a recuperação. Na
segunda parte, tentamos fazer
um pouco melhor, conseguimos um pouco mas foi um jogo
para esquecer.»

á se sabia que a Supertaça
de seniores femininos em
andebol tinha como destino a Região, pelo que
faltava apenas saber se ia
direitinha para o museu do Madeira SAD ou do CS Madeira. A
exibição da equipa de Sandra
Martins, ontem à tarde no Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal,
dissipou todas as dúvidas e cul-

J

minou com a conquista do 18.º
troféu consecutivo. A formação
de Marco Freitas bateu-se bem,
mas revelou poucos argumentos
para contrariar a marcha de um
marcador que veio a fixar-se em
28-18.
O jogo começou com algum
equilíbrio, mas foi com alguma
naturalidade que o Madeira SAD
começou a mandar no marcador. Sensivelmente a meio do
primeiro tempo, CS Madeira já
perdia por 9-3. Sem se deslumbrar com a vantagem, as pupilas
de Sandra Martins continuaram
a “carregar” e quando chegou o
apito para o descanso, venciam

por 17-5...
No reatamento, a formação
orientada por Marco Freitas entrou melhor na partida, em talvez porque o Madeira SAD se
sentiu confortável com a vantagem alcançada na etapa inicial.
Mas o tempo jogava a favor da
equipa que procurava a revalidação do título, pelo que bastou
apenas gerir a partida até o final
do perído.
Renata Tavares, pela Madeira
Sad, que anotou 8 golos, e Cláudia Vieira, do CS Madeira, com
6 golos, foram as jogadoras de
“mão quente” na final da Supertaça. JM
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Sandra Martins
conquista 18.ª supertaça
para o Madeira SAD
pág. 27
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PRÉMIOS
VI GALA DO ANDEBOL
REALIZADA NA NOIE DE SÁBADO
Ana Andrade (Madeira SAD) e
Pedro Seabra Marques (ABC
de Braga/UMinho) - venceram
os prémios Melhor Jogador da
época passada.
Eurico Nicolau e Ivan Caçador, da Associação de Andebol
de Leiria, foi eleita a Melhor
Dupla de Árbitros 2015/2016.
Sandra Fernandes, do Madeira
SAD, foi distinguida com o troféu de melhor treinador de provas nacionais femininas.
Carlos Resende, do ABC de
Braga/UMinho, recebeu o prémio de melhor treinador das
provas masculinas.
Jéssica Ferreira (Colégio de
Gaia/Toyota), venceu o prémio
de Melhor Guarda-redes Feminino.
Alfredo Quintana (FC Porto),
foin considerado o Melhor
Guarda-redes Masculino.
Diana Oliveira (Maiastars) venceu o troféu Jogadora Revelação.
André Gomes (ABC de
Braga/UMinho) venceu o prémio Jogador Revelação da temporada 2015/2016.
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Resultados da Supertaça de Andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Zoom Online

Data Publicação:

29-08-2016

URL:http://zoomonline.pt/resultados-da-supertaca-de-andebol/arquivo/21445

Agosto 29, 2016
Setúbal recebeu, este domingo à tarde, a Supertaça de Andebol, em masculinos e femininos, com
mais de um milhar de pessoas a assistir aos triunfos do Sport Lisboa e Benfica e do Madeira SAD no
Pavilhão Antoine Velge.
A Supertaça de Andebol, o primeiro troféu da temporada desportiva 2016-2017, foi decidida em
ambiente de festa, com o Pavilhão Antoine Velge praticamente esgotado nos dois jogos da competição
integrada no calendário de eventos de Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016.
Emoções fortes na Supertaça Seniores Masculino, troféu conquistado pelo Sport Lisboa e Benfica que
venceu a equipa do ABC de Braga por 25-24. A equipa lisboeta, que a seis minutos do final da partida
perdia pela diferença de quatro golos, conseguiu inverter o resultado e venceu o primeiro troféu da
época.
A prova, organizada conjuntamente pela Federação de Andebol de Portugal e Câmara Municipal,
começou com a disputa da Supertaça Seniores Feminino, com a equipa do Madeira SAD, atual campeã
nacional, a vencer por 28-18 a formação do Club Sports Madeira, detentora da Taça de Portugal.
No primeiro duelo madeirense da época, o jogo no renovado Pavilhão Antoine Velge, equipamento em
fase final de beneficiações, até começou equilibrado, mas a equipa de Sandra Fernandes, que, na
noite passada, em Setúbal, foi distinguida com o prémio de Melhor Treinadora, acabou por ser mais
forte.
Os dois jogos da Supertaça de Andebol disputados ao longo da tarde de ontem contaram na
assistência com a presença da presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, a
par do vereador do Desporto, Pedro Pina, e da vereadora das Atividades Económicas, Carla Guerreiro.
CMS/Zoomonline
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Pavilhão do Alavarium
apresenta-se de “cara lavada”
Renovação O recinto desportivo utilizado pelo clube aveirense de Andebol está mais bonito.
Equipas de voluntários ajudaram na extensão recuperação de paredes, bancadas e balizas
O Alavarium – Andebol Clube
de Aveiro, aproveitou o mês de
Agosto para realizar uma extensa operação de manutenção ao pavilhão do clube, renovando substancialmente a nave daquele recinto desportivo.
Assim, espalhando a palavra
entre os seus sócios, atletas, dirigentes e treinadores, foi possível angariar várias boas vontades e criar equipas de voluntários, que no total ultrapassaram as quatro dezenas e que
durante cerca de duas semanas se entregaram afincadamente ao trabalho.
Desta forma, foi possível recuperar e pintar as paredes interiores da nave do pavilhão e

FOTOS: D.R.

Pavilhão ficou com outra apresentação depois do trabalho de voluntários durante o mês de Agosto

das bancadas, recuperar o piso,
retirando as marcas de resina

acumuladas, restaurar os gradeamentos e as portas de en-

trada no pavilhão e renovar as
balizas, colorindo-as de ama-

relo e azul, as cores do Alavarium. Para Dezembro, nas férias de Natal, está já marcada a
recuperação dos balneários.
Segundo Paulo Elísio Sousa,
presidente da Direção do Alavarium – Andebol Clube de
Aveiro, “foi com imenso orgulho que assistimos à grande
mobilização que existiu, com
um enorme espírito-Alavarium.
Com muito esforço e trabalho
árduo foi possível obter um resultado fantástico e todos os
atletas se sentirão mais aconchegados no regresso aos treinos. O nosso muito obrigado a
todos os que participaram e colaboraram voluntariamente na
renovação do pavilhão”. |
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Alavarium renova pavilhão
com ajuda de voluntários P23
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Andebol madeirense paga para
jogar Superiaça em Setúbal
FEDERAÇÃO
P 341/
RECUSOU QUE O
JOGO ENTRE SAD E
SPORTS PUDESSE TER
LUGAR NA MADEIRA
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Madeira Andebol SAD e CS Madeira estão esta tarde em Setúbal onde a
partir das 16 horas disputam a Supertaça 2016/2017, evento que abre a
nova temporada do andebol feminino nacional. Um jogo totalmente
madeirense em terras do Sado e que
garante desde logo mais um troféu
para o andebol da Região.
No entanto este presença madeirense na primeira prova do calendário nacional, prova não regular, volta a fazer vir ao de cima o

Sis

Federação pagou viagens às equipas continentais na Final-four da Taça.

tratamento discriminatório dado
pelos responsáveis federativos às
equipas madeirenses.
Ao contrário do que aconteceu
ainda recentemente com a disputa

da final a quatro da Taça de Portugal, evento que teve lugar na Madeira em Maio, e onde a Federação
de Andebol pagou na totalidade os
encargos com as viagens do Colé-

gio de Gaia e Juventude de Lis, formações que juntamente com Madeira SAD e Sports da Madeira disputaram a prova numa organização
conjunta com a Associação de Andebol da Madeira, agora na prova
de abertura da época Madeira Andebol SAD e CS Madeira tiveram
que abrir os cordões à bolsa e pagar
as viagens para um evento altamente patrocinado pela Cidade de
Setúbal, numa prova que apesar de
fazer parte do calendário nacional
não é uma competição regular pelo
que seria lógico e de bom senso que
fosse a entidade federativa a assegurar a viagem das duas equipas da
Região, tratando todos por igual.
A este nível o DIÁRIO sabe que
os dois emblemas da Madeira até
solicitaram que este jogo fosse na
Madeira, pedido que foi logo recusado pela Federação tendo em
conta o que havia protocolado com
os responsáveis setubalenses.
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VI gala do andebol

DM

Pedro Seabra (ABC/UMinho)
eleito melhor jogador do ano

Pedro Seabra (sete dos minhotos) foi peça fundamental na conquista de três provas

pedro vieira da silva

central do ABC/UMinho, Pedro Seabra, e
Ana Andrade, do Madeira SAD, foram, ontem à noite, distinguidos
com o ‘Prémio Melhor Jogador’, no decorrer da VI
Gala do Andebol, que se
realizou no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.
No caso da jogadora
madeirense, destronou
Mariana Lopes, que tinha sido distinguida nas

O

duas últimas edições, realizadas em Viseu e Castelo Branco, enquanto Pedro Seabra conquistou
um troféu para o qual já
tinha sido nomeado finalista na época finda, perdendo então para Gilberto Duarte.
A gala, integrada no calendário de eventos de Setúbal Cidade Europeia do
Desporto 2016 e apresentada pelos jogadores Patrícia Lima e Nuno Grilo
(do ABC/UMinho), con-

tou com a presença, entre
outros, do assessor do secretário de Estado do Desporto, Nuno Laurentino,
dos presidentes do Instituto Português do Desporto e Juventude, Augusto Baganha, do Comité
Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino,
da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos
Paula Cardoso; do Comité Paralímpico de Portugal, Humberto Santos e
da Federação de Ande-

bol de Portugal, Miguel
Laranjeiro.
Pedro Seabra (ABC/
/UMinho) discutiu o título
de Melhor Jogador e levou
a melhor sobre o seu colega de equipa Nuno Grilo e,
ainda, com Frankis Carol
(Sporting CP).
Recorde-se que as distinções resultaram da votação dos cibernautas amantes da modalidade que
tiveram oportunidade de
se pronunciar ‘on line’ através do Portal da FAP, após
uma primeira escolha feita pelos treinadores de andebol das equipas participantes nos campeonatos
nacionais da 1.ª Divisão,
masculino e feminino.

André Gomes vence
prémio revelação
André Gomes, do ABC/
/UMinho, venceu o prémio destinado ao jogador-revelação, superiorizando-se aos outros finalistas:
Alexandre Cavalcanti, do
S. L. Benfica, e Luís Frade,
da AA Águas Santas. Diana Oliveira, do Maiastars,
venceu o troféu destinado
à jogadora-revelação.

também da turma minhota

uanto aos prémios
destinados aos Melhores treinadores,
e começando pelas provas masculinas, o
triunfo voltou a sorrir a
Carlos Resende, do ABC
de Braga/UMinho, que já
tinha sido galardoado na
última gala, e que levou
a melhor sobre Ricardo
Costa (FC Porto) e Paulo Fidalgo (Madeira SAD).
No setor feminino, a
distinção foi entregue a
Sandra Fernandes, do Madeira SAD, que já tinha si-

Q

do finalista o ano passado.
No que respeita ao prémio destinado ao melhor
guarda-redes, no setor
masculino, Alfredo Quintana (FC Porto), que não
conqusitou qualquer troféu, repetiu o triunfo do
ano passado, numa corrida onde teve a concorrência de Humberto Gomes
(ABC de Braga/UMinho),
que também tinha sido
nomeado nas Galas de
2014 e 2015, e que venceu o campeonato, Taça Challenge e Supertaça.

DM

Carlos Resende melhor técnico

Carlos Resende com razões para sorrir

Página 31

ID: 65845942

28-08-2016

Tiragem: 8500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,15 x 5,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 3

PRÉMIOS
ABC GANHOU
TRÊS PRÉMIOS NA GALA
DO ANDEBOL

Página 32

28-08-2016

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,66 x 9,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3
Arquivo DM

ID: 65845942

Tiragem: 8500

DESPORTO P.21-22

Academistas Pedro Seabra,
Carlos Resende e André Gomes
premiados na Gala do Andebol

Página 33

A34

ID: 65845950

28-08-2016

Tiragem: 8500

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 17,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Dario Andrade, ponta do ABC/UMinho, e a final da Supertaça de hoje, frente ao Benfica

DM

«Vontade de vencer é ainda maior»

ABC/UMinho espera, esta tarde, conquistar o quarto título num espaço de um ano

luís fIlipe silva *

ABC/UMinho quer,
hoje, cimentar a sua
capacidade de conquista de títulos na
modalidade de andebol.
Os academistas defrontam o Benfica, às
18h00, em Setúbal, na
disputa da Supertaça, e
o ponta Dario Andrade,

O

este ano de regresso ao
clube bracarense, realçou a vontade de ajudar
o seu clube a mais uma
conquista.
O andebolista reconhece «a grande responsabilidade» que o legado
deixado da época passada, com a conquista de
três títulos, acarreta, mas
também deixou claro que

quem é formado e joga
no ABC adquire uma cultura vencedora.
«A responsabilidade é
grande mas o incentivo
é muito maior. Sabemos
que vamos ter uma temporada igual às outras, a
lutar por todos os títulos. Sabemos que vamos
ter adversários a querer
o mesmo, até porque não

conquistam os títulos há
mais tempo do que nós.
Como já é caraterístico
dos jogadores deste clube, por muitos mais títulos que o ABC ganhe,
queremos ganhar sempre
mais. Acho que a vontade
será a mesma de sempre,
ou ainda maior para conquistar este título», disparou o ponta do ABC.
Para os adeptos, Dario
Andrade deixou a promessa do «esforço e querer vencer», premissas que
vão estar sempre presentes no seio do grupo de
trabalho.

O reencontro
com o Benfica
Sobre o reencontro com
o Benfica, o jogador espera «um jogo equilibrado»
com dificuldades repartidas para ambos os clubes.
«O Benfica é sempre
um clube que tenta lutar pelos títulos, tal como o ABC. Só vi um jogo
do Benfica, mas sabemos

que vamos ter uma partida difícil, como também o
será para eles, mas quere-

mos conquistar o primeiro título da época», disse.
* Com Pedro Vieira da Silva

pivô do benfica espera jogo «equilibrado»

Ales Silva elogia qualidade dos minhotos
mas quer escrever «uma nova história»
O pivô Ales Silva do Benfica, perspetivou, ontem, a
partida desta tarde, frente ao ABC/UMinho, que conquistou três títulos na época passada – Campeonato
e Taça Challenge, ambos contra Benfica, e ainda Supertaça, com FC Porto – contra um da turma lisboeta, que venceu a Taça de Portugal.
«O ano passado jogámos várias vezes frente ao ABC,
nomeadamente na ponta final da temporada. Sabemos que é um adversário muito duro, mas queremos
escrever uma nova história. Vamos lutar por um resultado positivo», começou por afirmar, em declarações
à BTV, o andebolista da turma encarnada.
O jogo é no Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal, e
Ales Silva espera contar com muito apoio das bancadas.
«Em qualquer sítio que vamos temos sempre muito
apoio. Os adeptos são fantásticos. Esperamos começar a época da melhor maneira, pois é importante para encarar a nova época com força. Esta Supertaça é
importante. Trabalhamos de forma intensa e chegaremos bem ao jogo da Supertaça», sublinhou.
O Benfica-ABC está marcado para as 18h00 de hoje. Os bilhetes têm um custo de dois euros.
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