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Madeira SAD vence supertaça de Andebol feminino

http://www.pt.cision.com/s/?l=a544143f

 
Na supertaça de Andebol feminino a vitória foi para o Madeira SAD que venceu o Alavarium AC.
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Madeira SAD vence supertaça de Andebol feminino

http://www.pt.cision.com/s/?l=74b7c28e

 
Na supertaça de Andebol feminino a vitória foi para o Madeira SAD que venceu o Alavarium AC. A
treinador do Madeira SAD considera que a vitória foi merecida.
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ABC de Braga conquistou a supertaça de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=e8218deb

 
O ABC de Braga conquistou, pela 6ª vez, a supertaça de Andebol, após vitória sobre o FC Porto.
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DR

Recepção junto ao Pavilhão Flávio Sá Leite: ABC/UMinho iniciou época 2015/16 a festejar a conquista da Supertaça 

Domingo à noite
Adeptos receberam
ABC após conquista
da Supertaça
O autocarro do ABC/Uminho,
que transportou desde Castelo
Branco a equipa vencedora da
Supertaça de andebol (26-24 so-
bre o campeão FC Porto), tinha a
recebê-lo junto ao Pavilhão
Flávio  Sá Leite um grupo de
adeptos. 
Alguns fizeram questão de regis-
tar, para a posteridade, imagens
com jogadores ainda presentes
— vários elementos da equipa
já tinham, ao longo da viagem,
saído do autocarro.
O clube bracarense conquistou a
sua sexta Supertaça de andebol.

§andebol
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Hoje na Francisco Sanches e na D. Maria II
ABC inicia escalões de formação e 
Manabola apresenta-se no feminino
Hoje às 18.30 horas, no Pavilhão da Esco-
la Secundária Francisco Sanches, o
ABC/Manabola faz uma apresentação do
projecto  de andebol feminino.
Também no masculino, diversos escalões
etários estão em vias de iniciar treinos.
Minis e bambis (nascidos até 2007) co-
meçam no dia 19 de Setembro (sábado),
no Pavilhão Sá Leite às 09.30. Para os
bambis (nascidos em 2006 e 2007) os
treinos prosseguem  às segundas e quar-
tas-feiras, das 18 às 19 horas na Escola
Francisco Sanches e aos sábados das 9.30
às 11 horas, no Sá Leite. No escalão de
minis (nascidos até 2004/2005) os trei-
nos serão às terças e quintas das 17.45 às 18.45 e aos sábados das 9.30h
às 11 no Sá Leite. Infantis (nascidos no ano 2002 ou 2003) começam dia 3
de Setembro ( quinta-feira), no Pavilhão Municipal de Maximinos, pelas
19 horas. Neste escalão os horários vão depender da equipa na qual o
atleta for colocado.  Iniciados (atletas nascidos em 2000 e 2001) – Início
dos treinos - dia 1 de Setembro (Terça-feira), pelas 19 horas no Pavilhão
da Escola Secundária D. Maria II. 
Para todos os escalões, a mensalidade de cada atleta será de 20€ e um
dos pais terá de ser sócio do ABC de Braga com a quota mensal de 5€.

DR

ABC  também no feminino
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Este tipo de eventos faz todo
o sentido. Tratou-se de uma
conjugação de esforços por
parte dos dois clubes, envol-
vendo ao mesmo tempo 
a comunidade, e que preten-
demos repetir no futuro”.

António Costa
Presidente da Artística 

de Avanca

É este tipo de divulgação que
nos pode também dar mais
projecção e chamar mais pes-
soas aos nossos jogos. O fute-
bol não é só no campo, é
também a envolvência desta
comunidade, que queremos
ter mais próxima de nós”.

Paulo Dias
Presidente da Atlética 

de Avanca

Acho que foi um evento
muito giro com uma grande
adesão por parte de todos. Es-
peramos que se repita no fu-
turo e que sirva, ao mesmo
tempo, para trazer mais gente
aos nossos jogos. Precisamos
do apoio de todos”.

Carlos Martingo
Treinador da Artística 

de Avanca

Este género de eventos 
aproxima os clubes das pes-
soas, sendo uma excelente
forma de trazer mais gente ao
recintos desportivos. O 
contacto mais de perto é
muito importante, porque
cativa as pessoas a envolve-
ram com os projectos dos
clubes”.

Rui Amaral
Treinador da Atlética 

de Avanca

REACÇÕESArtística e Atlética
apresentaram os novos
equipamentos
Intercâmbio Os clubes de Andebol e de Futebol de Avanca realizaram uma 
cerimónia conjunta, unindo a população em torno das duas colectividades

Avelino Conceição

A Associação Artística de Avan -
ca (Andebol) e a Associação
Atlé tica de Avanca (Futebol)
apresentaram, no passado sá-
bado, os novos equipamentos
das suas equipas seniores para
a época que avizinha, numa ce-
rimónia inédita que decorreu
na Praça Júlio Neves daquela
vila do concelho de Estarreja.

Com uma adesão extraordi-
nária por parte da comunidade
avancanense, que encheu por
completo a zona reservada ao
evento, pôde assistir-se, numa
primeira fase a uma demons-
tração de “Dance Fusion Fit” a
cargo Susana Gonçalves, pro-
fessora do Gymniarte Ginásio,
que acabou por colocar toda a
gente a mexer.

Seguiu-se depois o tão espe-
rado desfile dos andebolistas e
futebolistas dos dois emblemas
de Avanca. E a equipa de fute-
bol, que volta a disputar o Cam-

Para o desfile da equipa de
Andebol estava reservada
uma surpresa, o que gerou
grande expectativa entre as
centenas pessoas, que
aguardaram até ao último
segun do pela revelação. Al-
berto Silva foi anunciado
como reforço da equipa
orientada por Carlos Mar-
tingo. Trata-se de um “filho
da terra” e muito querido
em Avanca regressa ao
clube que o viu nascer para
a modalidade, depois de

duas épocas fora, a última
das quais ao serviço do Es-
tarreja Andebol Clube,
clube que ajudou a subir à
2.ª Divisão Nacional.Al-
berto Silva( Ponta Es-
querda) regressado. “É com
grande orgulho e prazer
que regresso ao clube que
me formou para a modali-
dade e que me diz muito.
Estou de coração e alma
neste novo desafio, para
ajudar o clube a atingir os
seus objectivos”. |

Alberto Silva anunciado
como reforço da Artística

como a “menina dos olhos” de
Avanca, a modalidade ganha
cada vez mais apreço na vila,
onde nasceu Egas Moniz, Pré-
mio Nobel da Medicina.

Neste intercâmbio entre clu-
bes avancanenses, de registar
a presença dos lideres de am-
bos os clubes, António Costa
(Artística) e Paulo Dias (Atlé-
tica) para além do presidente
da Junta de Freguesia de Avan -
ca, José Borges e do vereador
do pelouro do Desporto da Câ-
mara Municipal de Estarreja,
Adolfo Vidal.

De referir que as duas equipas
avancanenses estiveram em ac-
tividade durante o fim-de-se-
mana, vencendo torneios em
Águas Santas (Andebol) e Ma-
cinhata do Vouga (Futebol). Nos
jogos das finais, em que discu-
tiram a conquista dos principais
troféus, a Artística derrotou o
ISMAI, por 29-25, enquanto a
Atlética venceu a equipa júnior
do Alba, por 11-1.|

peonato Distrital da I Divisão
de de Aveiro, foi a primeira a
surgir na “passerele”. Chama-
dos um a um, os jogadores sur-
giu num compasso de aplausos
do público, que animou uma
noite bastante agradável.

A interactividade entre joga-
dores e público foi ainda maior
aquando da apresentação dos
equipamentos do plantel da Ar-
tística de Avanca, que regressou
a principal campeonato do An-
debol português. Considerada

Plantel de Andebol da Associação Artística de Avanca Plantel de Futebol da Associação Atlética de Avanca

FOTOS: D.R.

Página 6



A7

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 15,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60785552 01-09-2015
Sexta supertaça já mora no pavilhão flávio sá leite. ABC/Uminho somou dois títulos em cinco meses

Muitos esperam na catedral do andebol
para ver os "heróis" e o troféu conquistado 

 Pedro Vieira da Silva

O 
ABC/UMinho con-
quistou, no domingo 
à tarde, em Castelo 
Branco, a sexta Su-

O grupo, já desfalcado de alguns elementos, posou para a fotografia com o troféu à chegada ao Flávio Sá Leite

pertaça de andebol, ao ba-
ter, na final, o Porto, cam-
peão nacional, por 26-24.

Os academistas, que ti-
nham conquistado a Taça 
de Portugal em 2014/2015, 

também num jogo contra 
os dragões, ergueram, pe-
la sexta vez, o terceiro tro-
féu na hierarquia de pro-
vas nacionais.

A viagem desde Caste-

lo Branco até à capital do 
Minho foi animada e, à 
chegada ao Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, a comitiva, 
que já tinha perdido al-
guns elementos – o téc-

nico Carlos Resende, que 
mora na Maia, e outros 
andebolistas, ficaram por 
terras maiatas e portuen-
ses –, tinham à sua espe-
ra alguns adeptos e fami-

liares que, assim, viram in 
loco alguns dos "heróis" 
que, horas antes, tinham 
ajudado a vencer mais um 
título. E, claro, puderam 
ver o troféu.

A
B
C
/
U
M
in
h
o
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PUB.

JOÃO MONIZ, GUARDA-REDES INTERNACIONAL DE ANDEBOL

É um orgulho ser filho 
de Carlos Alberto Moniz

COMO É QUE UM MIÚDO DE 17 ANOS 
REAGE AO ESTAR RODEADO DE CRAQUES 
COMO AQUELES QUE TEM O FC PORTO 
QUE GANHA O CAMPEONATO NACIONAL 
HÁ SETE ANOS SEGUIDOS? NÃO SE SENTIU 
INTIMIDADO?
Obviamente que ao princípio fiquei deslum-
brado, pois poder jogar ao lado de ídolos 
como o Tiago Rocha ou o Hugo Laurentino 
(guarda-redes) foi um sonho que se concre-
tizou cedo. Eu quando os via a jogar, sempre 
sonhei em um dia podermos partilhar a mes-
ma camisola, e isso aconteceu mais cedo do 
que pensava. Somos colegas, embora na épo-
ca passada fossemos rivais, pois representei 
outro clube, mas a minha relação, seja com 
eles ou com os outros atletas, é muito boa.

QUAL FOI A SENSAÇÃO DE FIGURAR ENTRE 
OS MELHORES CINCO GUARDA-REDES DO 
MUNDIAL DE ANDEBOL QUE DECORREU NO 
BRASIL?
No início não estava muito à espera de figurar 
entre os cinco melhores, mas com o decorrer 
da prova apercebi-me que era possível. Ob-
viamente que fiquei bastante feliz por estar 
entre os cinco primeiros, mesmo tendo em 
conta que alguns que ficaram à minha frente 
tiveram mais dois ou três jogos do que eu. 
Apesar dessa distinção, continuo com os pés 
bem assentes na terra e, agora que acabou 

o ciclo da seleção sub-21, tenho de trabalhar 
imenso para poder alcançar um lugar na sele-
ção nacional “A”. Esse é o meu objetivo.

NÃO O ASSOCIAM AO FACTO DE SER FILHO 
DE UM CANTOR FAMOSO E PRESTIGIADO 
COMO O CARLOS ALBERTO MONIZ? ISSO 
NÃO LHE PERTURBA UM POUCO?
Não me perturba rigorosamente nada. Tenho 
imenso orgulho no meu pai, e sinceramente 
essas associações eram mais frequentes 
quando eu era mais novo. O meu pai muitas 
vezes até conta histórias, dizendo-me que foi 
abordado por ser pai do “João Moniz, guar-
da-redes dos sub-21”, e o mesmo acontece 
à minha mãe. Não me incomoda ser visto 
como o filho do Carlos Alberto Moniz, ou o 
irmão da Lúcia Moniz, pelo contrário, só me 
deixa orgulhoso!

COMO É QUE O SEU PAI REAGIU, VENDO O 
FILHO SAIR DE CASA TÃO NOVO, APENAS 
COM 17 ANOS, PARA JOGAR E ESTUDAR NO 
PORTO? NÃO FICOU APREENSIVO? 
Talvez tenha ficado um pouco preocupado, 
mas depois, com o tempo, acostumou-se. 
Tanto eu como as minhas irmãs, desde cedo 
abandonámos o lar para irmos estudar longe 
de casa, ou seja, desde cedo começámos a 
adquirir uma certa independência. Até aos 
17 anos sempre morei em Lisboa, de onde 

sou natural, e ter saído tão cedo de casa não 
foi fácil, mas com o tempo acostumei-me e 
hoje estou muito feliz por ter optado por ir 
viver para o Porto; mesmo tendo em conta 
as condicionantes de estar longe de casa. No 
norte respira-se andebol…

COMO VÊ O DESPREZO, DIGAMOS ASSIM, 
QUE OS JORNAIS E RESTANTES MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DÃO ÀS CHAMADAS 
MODALIDADES AMADORAS?
Infelizmente, constato que, sobretudo em 
Portugal, só se vive para o futebol, pois o 
resto das outras modalidades praticamente 
não existe para alguma comunicação social. 
Nós vamos a países como a Suécia ou Ale-
manha, e podemos facilmente constatar que 
modalidades como o andebol têm tempo de 
antena nas televisões. Repare que, antes do 
mundial, fomos a Espanha fazer uns jogos 
de preparação e, para grande surpresa nossa, 
os jornais falavam com regularidade acerca 
de andebol. Um deles, inclusive, dedicou 
mesmo duas páginas ao nosso jogo frente à 
seleção espanhola.
Isso aqui em Portugal é quase impensável… 
No Brasil, muita comunicação social ia ter con-
nosco para fazer trabalhos acerca da nossa 
seleção e efetuaram sempre excelentes críticas. 
Infelizmente, a cultura desportiva em Portugal é 
outra. Mas estou certo que tenderá a mudar.  
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Um ABC/UMinho de luxo der-
rotou, ontem, o heptacampeão
nacional de andebol e conquis-
tou a Supertaça 2015, arrecadan-
do aquele que se espera ser o pri-
meiro troféu da temporada
2015/2016.

Num jogo disputado em Caste-
lo Branco sobe um calor abrasa-
dor dentro do pavilhão, os valen-
tes guerreiros academistas con-
seguiram levar a melhor sobre
uma formação melhor apetre-
chada, pelo menos no que diz
respeito à enorme diferença de
orçamento existente entre as
duas equipas, visível também
nas contratações asseguradas
por uma e outra formação para a

nova temporada.
O jogo decorreu sempre de for-

ma equilibrada, mas cedo o
ABC/UMinho mostrou a sua
vontade e ambição, colocando-
se na frente do marcador e che-
gando mesmo ao intervalo em
vantagem de um golo (11-12).

No segundo tempo, o equilí-
brio manteve-se, mas a concen-
tração e atitude guerreira acade-
mista também. O domínio do
marcador foi praticamente sem-
pre uma constante para os braca-
renses que chegaram a ter uma
vantagem de quatro golos.

Até ao final foram mantendo a
vantagem, terminando o jogo
com a vitória a ser favorável ao
ABC/UMinho por 24-26. E os
festejos pintaram o pavilhão em
tons de amarelo.

ANTÓNIO JOSÉ/LUSA

ABC/UMinho celebrou, ontem, em Castelo Branco, a conquista da Supertaça 2015, depois de derrotar o FC Porto por 24-26

+ mais
Academistas conquistam
primeiro troféu da tempo-
rada, mas têm ainda pela
frente mais três competi-
ções: campeonato, Taça de
Portugal e Taça Challenge.

FC PORTO 24
Alfredo Quintana, Gilberto Duarte (5), Yoel
Morales (1), Gustavo Rodrigues, Miguel
Martins, Rui Silva (1), Daymaro Salina (6),
Hugo Laurentino, Nuno Gonçalves, Ricar-
do Moreira (4), Alexis Borges (4), Hugo
Santos (2), António Areia (1), Felisberto
Landim, Michal Kasal, Jordan Pitre.
Treinador: Ricardo Costa.

ABC/UMINHO 26
Humberto Gomes, Fábio Vidrago (1), Hugo
Rocha (1), Pedro Seabra (5), Diogo Bran-
quinho (1), Emanuel Ribeiro, Miguel Sar-
mento (5), João Gonçalves (1), Carlos Mar-
tins, Nuno Grilo (4), Nuno Rebelo (5), Olek-
sandr Nekrushets, André Gomes, Tomás
Albuquerque (3) e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Gonçalo Aveiro e Hugo
Fernandes.

Intervalo: 11-12.

Pavilhão Municipal de Castelo Branco

ABC/UMinho conquista Supertaça 2015
PRIMEIRO TROFÉU
da nova temporada já
está no palmarés do
ABC/UMinho.
Os academistas con-
quistaram, ontem, a
Supertaça ao derrotar o
heptacampeão nacio-
nal FC Porto por 24-26.
Bracarenses têm agora
pela frente mais três
competições que estão
determinados a vencer:
campeonato nacional,
Taça de Portugal e Taça
Challenge.

“Antes de mais tenho que dar os
parabéns aos meus atletas porque
fizeram um jogo muito interessante.
Não foi uma partida bestial. Mas
está muito calor e esse foi um factor
que influenciou o jogo para nós e
certamente também para o FC Porto.
Foi uma boa luta perante uma equipa que
não é necessário adjectivar ainda mais. Mas tivemos sempre 
o mérito de acreditar que era possível vencer e conseguimos
mesmo assegurar a vitória.”

Carlos Resende (treinador do ABC/UMinho)

João Luís Nogueira (presidente ABC/UMinho)
“Uma vitória da raça, querer, vontade
e ambição deste ABC/UMinho”
No final da partida, obviamente satisfeito com a conquista e com a exibi-
ção da equipa estava o presidente do ABC/UMinho, João Luís Nogueira,
que considerou que no momento sentia, assim como todo o clube “muita
honra, glória e compromisso, com os adeptos, patrocinadores e cidade.
Esse é o nosso objectivo: levar mais longe a nossa cidade, os patrocinado-
res e os amigos do ABC”.
Quanto ao jogo, o presidente considerou que os academistas foram sem-
pre superiores e nunca se deixaram intimidar pelas ‘armas’ do adversário.
“Foi um jogo duro, muito forte. O FC Porto é uma equipa muito forte fisi-
camente e que procura sempre usar esse factor para conquistar vanta-
gem. Mas tecnicamente fomos muito superiores. Dominámos todo o jo-
go, só estivemos a perder uma vez e conquistámos uma vitória que
demonstra a raça, o querer, a vontade e ambição deste clube. Espero que
este não seja o último troféu nesta temporada”, finalizou.

§recções
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ANDEBOL EQUIPA BRACARENSE DERROTOU FC PORTO (26-24)

ABC/UMinho 
conquista 
Supertaça
Pág. 20
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Foi um jogo emotivo, em que
as jogadoras deram tudo. A
parte decisiva do jogo foi
quando estivemos a ganhar a
quatro minutos do fim da pri-
meira parte e depois sofremos
um parcial de 8-0 entre o fim
da primeira parte e o início da
segunda”.

Herlander Silva
Treinador do Alavarium

Vou pôr o meu cunho na
equipa e quero ser campeã
nacional. Era importante nós
ganharmos hoje, mas não era
o objectivo principal. Com a
equipa reduzida, com lesões,
com um vermelho a uma
atleta fundamental, elas con-
seguiram. Hoje a minha
equipa demonstrou que tem
carácter e esse carácter tem
de estar em todos os jogos”.

Sandra Fernandes
Treinadora do Madeira SAD

REACÇÕES

Alavarium não contraria tradição
Derrota Aveirenses não evitaram que o Madeira SAD entrasse a vencer na nova época desportiva

ALAVARIUM                                  22

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Gois, Mariana Lopes (9), Maria
Coelho, Viviana Rebelo (1), Ana Neves,
Soraia Domingues, Carolina Monteiro,
Filipa Fontes (2), Mónica Soares (6), An-
dreia Madail, Sara Sousa, Inês Branco,
Maria Ramos (3), Ana Moreira (1), So-
raia Fernandes e Brynhildur Eddudottir.

MADEIRA SAD                             24

Treinadora: Sandra Fernandes
Anais Gouveia (2), Cláudia Aguiar (7),
Márcia Abreu (3), Filipa Correia (1), Ana
Andrade (2), Mónica Correia, Érica
Tavares (6), Renata Tavares (2), Mariana
Sousa, Frederica Jesus (1), Carlota Cor-
reia e Diana Roque.

Pavilhão Municipal de Castelo Branco.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes.
Oficiais de mesa: António Brousse e
António Silva.
A o intervalo: 13-11

O Madeira SAD cumpriu, on-
tem, a tradição e conquistou a
18.ª Supertaça Feminina de An-

debol consecutiva. Já o Alava-
rium/Love Tiles voltou a não
ser feliz numa final e, pelo ter-
ceiro ano, perde o troféu para
as madeirenses.

O jogo, que marcou a estreia
oficial dos dois treinadores, co-
meçou da forma mais espera -
da, com grande equilíbrio. Aos
nove minutos, a equipa madei-
rense ficou em inferioridade
numérica, por exclusão de Éri -
ca Tavares, mas isso não a im-
pediu de conseguir a primeira
vantagem de dois golos (5-3).

O Alavarium reagiu antes do
qaurto-de-hora (6-5) e o jogo
manteve-se equilibrado, mas
aos 20 minutos, o conjunto de
Herlander Silva passou a ven-
cer por 9-7. As aveirenses con-
tinuaram eficazes e, com um
parcial de 3-0, distanciaram-se
(12-7). Apesar das dificuldades,
o Madeira SAD recuperou len-

tamente, mas foi o Alavarium
que chegou na fren te ao inter-
valo (13-11).

O descanso fez melhor ao
Madeira SAD, que regressou
bem ao jogo e, com um parcial
de 4-0, voltou à liderança (15-
13). Érica Tavares, com um livre
de sete metros, dilatou a van-
tagem para seis golos (13-17).

A reacção das campeãs na-
cionais não tardou e, ao mi-
nuto 12, em superioridade nu-
mérica por nova exclusão de
Érica Tavares, reduziu para 18-
20, por Mariana Lopes, num li-
vre de sete metros. Mesmo a
meio da segunda parte, Érica
Tavares viu cartão vermelho,
por acumulação de exclusões,

e Mariana Lopes reduziu para
a diferença mínima (20-21).

Com pouco mais de seis mi-
nutos para jogar, as aveirenses
ficaram em inferiorida de nu-
mérica (exclusão de Mónica
Soares) e a equipa da Madeira
não perdeu a oportunidade de
aumentar a vantagem (20-22).
O Alavarium Love Tiles redu-
ziu, novamente pelas mãos de
Mariana Lopes, mas, a 30 se-
gundos do fim, Márcia Abreu
marcou para as madeirenses e
praticamente sentenciou o jo -
go (21-23). Mónica Soares ain -
da deu esperança, mas Anais
Gouveia confirmou a triunfo.

Mariana Lopes, a melhor jo-
gadora do último campeonato,
foi, com nove golos, a melhor
marcadora do encontro e das
mais inconformadas entres as
aveirenses, que voltaram a não
conseguir erguer o troféu. |

Mariana Lopes foi a melhor marcadora do encontro

ARQUIVO

Andebol
Supertaça Feminina
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Alavarium perde
Supertaça para 
o Madeira SAD
Andebol | P22
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Academistas foram quase sempre superiores a um conjunto carregado de estrelas

ABC/UMinho bate favorito Porto
e conquista Supertaça pela sexta vez

Grilo, um dos melhores, foi dos mais efusivos nos festejos

 Pedro Vieira da Silva *

O
ABC conquistou, on-
tem, pela sexta vez 
na sua história, a Su-
pertaça de andebol, 

ao vencer o FC Porto, que 
igualou na liderança do 
‘ranking’ da prova, por 26-
-24, num embate dispu-
tado em Castelo Branco.

A formação comandada 
por Carlos Resende che-
gou ao intervalo com um 
golo de vantagem (12-11) e, 

na segunda metade, che-
gou a ter um avanço de 
quatro tentos, mas ainda 
sofreu, garantindo apenas 
o triunfo no último lance.

O início do encontro 
ficou marcado pela en-
trada forte do FC Por-
to, mas cedo se verificou 
um equilíbrio de forças, 
com o intervalo a chegar 
com ligeira vantagem dos 
minhotos.

No segundo período, o 
Porto conseguiu igualar o 

A alegria dos elementos ligados ao ABC/UMinho

ABC 
apoiado
O ABC/UMinho con-
tou, ontem, com muito 
apoio nas bancadas do 
Pavilhão Municipal de 
Castelo Branco. O ca-
lor e os muitos quiló-
metros que separam 
Braga do palco da Su-
pertaça não foram obs-
táculo para os adeptos. 

Nuno Grilo, autor de quatro golos, ajudou a derrubar muralha portista

ABC/UMinho fez uma partida muito bem conseguida

PAVILHÃO MUNICIPAL
DE CASTELO BRANCO

Árbitro:  Gonçalo Fernandes e Hugo 
Miguel Fernandes

Porto 24
Hugo Miguel Laurentino (gr), Gilberto 
Duarte (5), Yoel Morales (1), Miguel Mar-
tins, Rui Silva (1), Daymaro Salina (6) e Ri-
cardo Moreira (4). Jogaram ainda Alexis 
Borges (4), Hugo Filipe Delgado (2), An-
tónio Areia (1) e Jordan Pitre.

Treinador: Ricardo Costa

ABC/UMinho 26
Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (1), 
Pedro Marques (5), Carlos Martins, Mi-
guel Pereira (5), Nuno Grilo (4) e André 
Gomes. Jogaram ainda Tomas Albuquer-
que (3), Claudio Silva (gr), João Gonçalves 
(1), Diogo Branquinho (1), Hugo Rocha (1) 
e Nuno Rebelo (5)

Treinador: Carlos Resende
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Carlos Martins exibe, orgulhosamente, a Supertaça

D
R marcador logo ao primei-

ro minuto, mas, fruto de 
alguns erros cometidos no 
ataque, o clube de Braga 
conseguiu distanciar-se e 
chegou a ter uma vanta-
gem de quatro golos.

Nos últimos minutos da 
partida, o FC Porto ainda 
conseguiu uma aproxima-
ção no marcador, mas já 
não teve tempo para, pe-
lo menos, igualar e levar o 
jogo para prolongamento.

* Com Lusa
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C
arlos Resende era o 
espelho da satisfa-
ção no final do jogo 
de ontem.

A jovem equipa do 
ABC/UMinho venceu o 
FC Porto e somou mais 
um título para a sua vitri-

na, entrando assim da me-
lhor forma na temporada 
2015/16.

«Em primeiro lugar, sa-
tisfeito porque ganhámos 
um jogo que significava a 
vitória num troféu. 

Estou satisfeito tam-

bém porque hoje [ontem] 
vencemos uma excelente 
equipa. No jogo, não de-
fendemos tão bem quanto 
isso, mas o calor obrigou 
a que as duas equipas op-
tassem por um ritmo mais 
baixo, o que se calhar nos 

facilitou um bocadinho.
Também cometemos 

alguns erros que não são 
normais, mas tivemos o 
mérito de ter um boca-
dinho mais de continui-
dade no ataque».

Carlos Resende apelou, 

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho, soma mais um título ao seu currículo e para as vitrinas do clube

«Satisfeito porque vencemos o jogo e um troféu»
depois à moderação, uma 
vez que a época é longa e 
há muitas mais frentes pa-
ra se atacar.

«É sempre importan-
te vencer, mas temos que 
ter a consciência que só 
vencemos um jogo. Es-
te jogo começou e termi-
nou aqui», disse para de 
seguida fazer novo apelo 
aos atletas. 

«O importante é não 
nos deslumbrarmos com 
esta vitória e ter novamen-
te a capacidade de traba-
lho», disse.

Campeonato, Taça de 
Portugal e Taça Challen-
ge são as próximas metas 
para o grupo de trabalho 
do ABC/UMinho.

Guilherme Freitas: 
«É muito 
gratificante voltar a 
erguer a Supertaça»
O vice-presidente do 
ABC/UMinho, Guilher-
me Freitas, enalteceu a 
importância desta con-
quista, uma vez que há 
muito tempo que o clu-

ABC/UMinho celebrou mais uma conquista, desta vez em Castelo Branco

be academista não con-
quistava uma Supertaça.

«Se a memória não me 
falha, a última Supertaça 
que o ABC venceu foi em 
1995/96, por isso foi mui-
to  gratificante voltar a er-
guer a Supertaça, quase 20 
anos depois», frisou o di-
rigente em declarações ao 
Diário do Minho.

Esta vitória teve ainda 
o condão de «marcar pe-
la positiva o arranque da 
temporada», onde o ABC/
UMinho aponta à conquis-
ta de mais trófeus.

«É com muita alegria 
que conquistamos este 
troféu, porque começá-
mos bem e isso é impor-
tante para a nossa equipa 
que é formada por muitos 
jovens que estão a ter uma 
boa integração na equipa 
sénior, sinal do seu valor 
e do trabalho que o ABC 
tem vindo a fazer na for-
mação de novos valores», 
destacou.

A comitiva chegou de-
pois das 23h00 a Braga, ao 
pavilhão Flávio Sá Leite.
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ABC 
CONQUISTA
SUPERTAÇA
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ABC/UMinho 
conquista 
sexta Supertaça 
de andebol

Feira Franca de Tadim 
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DESPORTO O ABC conquistou, ontem,
pela sexta vez na sua história, a Supertaça 
de andebol, ao vencer o FC Porto,
que igualou na liderança do ranking
da prova, por 26-24, num embate disputado 
em Castelo Branco. A formação comandada 
por Carlos Resende chegou ao intervalo 
com um golo de vantagem (12-11) e, na 
segunda metade, teve um avanço de quatro 
tentos, mas ainda sofreu, garantindo
o triunfo apenas no último lance.  P.25-26

Página 21



A22ABC bate FC Porto e conquista Supertaça de andebol pela sexta vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-08-2015

Meio: JM Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=86cc8c0f

 
30/08/2015 16:42
 
 O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou hoje 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 troféus), o Sporting (três) e o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.
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O ABC, detentor da Taça de Portugal, conquistou ontem a
sua sexta Supertaça de andebol, ao vencer o campeão
nacional FC Porto por 26-24, na final da 20.ª edição, dis-
putada em Castelo Branco. A formação comandada por
Carlos Resende, que ao intervalo vencia por 12-11, igua-
lou os portistas na liderança do ‘ranking’ de vitórias na
competição. O Benfica (quatro troféus), o Sporting (três) e
o Belenenses (um) arrebataram as restantes edições.

ABC conquista Supertaça
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Sandra Fernandes, treinadora do Madeira
SAD: “Era importante ganharmos hoje, era,
mas não era o objetivo principal. Com a
equipa reduzida, com lesões, com um ver-
melho a uma atleta fundamental, elas con-
seguiram. Hoje a minha equipa demons-
trou que tem carácter e esse carácter tem de
estar em todos os jogos. Foi um jogo em
que houve muitas falhas técnicas e um can-
saço muito grande da parte das jogadoras.
Acabámos por ter mais discernimento nas

alturas cruciais e acabámos por vencer de
uma forma honesta e bem merecida”.

SAD FOI MAIS
FORTE MENTALMENTE 

Herlander Silva, treinador do Alavarium:
“Pagámos um pouco o preço do amado-
rismo tendo em conta que só efetuámos um
jogo treino. A Madeira SAD acabou por ser
mais forte mentalmente devido à experiên-
cia das suas jogadoras”.

“Equipa demonstrou que tem caráter”

JM

O Madeira SAD conquistou ontem a
Supertaça de andebol feminino, pela
18.ª vez consecutiva, ao derrotar o Ala-
varium Love Stiles, por 24-22, em jogo
realizado no pavilhão municipal de Cas-
telo Branco.
Na reedição do jogo da época pas-

sada, o vencedor da Taça de Portugal
cumpriu a ‘tradição’ e arrecadou o tro-
féu mais uma vez, derrotando o cam-
peão nacional.
O jogo teve um início equilibrado e,

após 10 minutos, as madeirenses lide-
ravam o marcador, pela diferença mí-
nima (3-4), mas o Alavarium começou
então a notar-se dentro do campo, com
a guarda-redes Isabel Góis a efetuar um
punhado de extraordinárias defesas. A
equipa de Aveiro teve então o seu me-
lhor período e chegou ao final da pri-
meira parte a vencer as madeirenses
por 13-11.
O segundo período começou com

um forte arranque das atletas da Ma-
deira SAD, que cedo passou para a
frente do marcador, graças a um parcial
de 6-0 que lhes deu uma vantagem de
quatro golos (17-13).
As campeãs nacionais conseguiram

responder e, aproveitando a exclusão
de Erica Tavares e posteriormente a sua
expulsão, reduziram a diferença para
21-20. No entanto, a exclusão de Mó-
nica Soares, do Alavarium, foi bem
aproveitada pela equipa de Sandra  Fer-
nandes para reporem a vantagem em

dois golos e assim chegarem ao 24-22 fi-
nal.
A partida ficou ainda marcada por

muitos erros técnicos de ambas as equi-
pas, num jogo típico de início de época.
Jogo no pavilhão municipal de Cas-

telo Branco.
Alavarium: Isabel Góis (GR), Mariana

Lopes (9), Viviana Rebelo (1), Ana Rita
Neves, Filipa Fontes (2), Mónica Soares
(6), Maria Branca Ramos (3). Jogaram
ainda: Anreia Madail (GR), Ana Elisa
Moreira (1).
Treinador: Herlander Silva.
Madeira SAD: Diana Roque (GR),

Anais Gouveia (2), Cláudia Aguiar (7),
Márcia Abreu (3), Filipa Correia (1), Ana
Luísa Andrade (2), Erica Tavares (6). Jo-
gou ainda: Frederica Jesus (1).
Treinador: Sandra Fernandes.
Árbitros: Andre Filipe Nunes e Antó-

nio José Machado.
Alavarium - Madeira SAD, 22-24.
Ao intervalo: 13-11.

Madeira SAD conquista
18.ª Supertaça feminina

D
R

Madeira SAD conquistou a Supertaça, primeira prova oficial da temporada.  

O MADEIRA ANDEBOL SAD CONQUIS-
TOU ONTEM A SUPERTAÇA DE ANDEBOL
FEMININO, AO VENCER O ALAVARIUM
POR 24-22, COM 11-13 AO INTERVALO,
PROVA QUE SE DISPUTOU EM CASTELO
BRANCO. A FORMAÇÃO MADEIRENSE,
ORIENTADA POR SANDRA FERNANDES,
MANTEVE A HEGEMONIA NESTA COM-
PETIÇÃO CONQUISTADA A 18.ª SUPER-
TAÇA EM 18 EDIÇÕES QUE DISPUTOU. 
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Madeira SAD conquista 
Supertaça feminina DESPORTO
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ANDEBOL
| Redacção | 

O FC Porto, que na última edi-
ção da Supertaça, disputada na
Maia, venceu o Sporting, quer
repetir a conquista, mas do outro
lado do campo está uma equipa
do ABC/UMinho que não se im-
portará certamente em repetir o
triunfo (25-24) conseguido em
Março passado, na final da Taça
de Portugal, precisamente sobre
os dragões.

São as duas formações que ho-
je, a partir das 15 horas, no pavi-

lhão municipal de Castelo Bran-
co, e com transmissão em direc-
to pel’ ‘A Bola TV’ e ‘Porto Ca-
nal’, lutarão pela conquista do
primeiro troféu da temporada. 

Desde o último confronto entre
as duas formações, muito se al-
terou nas duas equipas e os dra-
gões terão que ser considerados
mesmo favoritos, face ao inves-
timento que fizeram e que em
nada se compara ao dos acade-
mistas. Sob o comando de um
novo treinador (Ricardo Costa),
os dragões reforçaram-se com
ambição de fazerem boa figura

na Champions League.
Por sua vez, o ABC/UMinho

perdeu algumas das unidades da
equipa e Carlos Resende tem co-
mo reforços apenas o regresso
de Miguel Sarmento e a subida
de alguns juniores da formação
do clube bracarense. Além disso,
nesta partida e até, pelo menos,
Novembro, os academistas não
poderão também contar com a
prestação do pivot Ricardo Pes-
queira, que está lesionado.

Mas uma partida entre estes
dois contendores significa, qua-
se sempre, um bom espectáculo

pelo que é de prever emoção no
Municipal de Castelo Branco na
abertura oficial da temporada
2015/2016.

O jogo entre FC Porto e
ABC/UMinho vai ser dirigido
pela dupla da ilha da Madeira,
composta por Gonçalo Aveiro e
Hugo Fernandes.

No que diz respeito à partida e
qual a abordagem que as equipas
vão ter, recordem-se as declara-
ções dos treinadores. Ricardo
Costa afirmou que em campo
vai estar “o FC Porto de sempre,
a procurar a vitória, com uma

defesa agressiva. Tanto na defe-
sa, como no contra-ataque e no
ataque posicional, vamos ser o
mais responsáveis e eficazes
possível, procurando estar a um
excelente nível”. Do lado do
ABC/UMinho, Carlos Resende
considerou que “apesar de todo
o respeito que temos pelo adver-
sário, vamos tentar conquistar a
vitória no jogo, utilizando todos
os nossos pontos fortes para
vencer. É importante começar
bem, muito importante desen-
volver a época bem e ainda mais
terminar bem”.

ÉPOCA 2014/2015
| Redacção | 

O treinador do ABC/UMinho,
Carlos Resende, foi ontem eleito
como o melhor técnico do ano
2014, na V Gala do Andebol,
realizada em Castelo Branco.

Carlos Resende levou a melhor
sobre Ljubomir Obradovic (FC
Porto), vencedor na gala ante-
rior, e Frederico Santos (Spor-
ting). No que respeita às provas
nacionais femininas, a distinção
foi entregue a Carlos Neiva, do
Alavarium, que levou a melhor
sobre Marco Santos (Alcanena)
e Paula Castro (Colégio Gaia).

Gilberto Duarte, do FC Porto, e
Mariana Lopes, do Alavarium,
foram distinguidos com o pré-
mio de Melhor Jogador. A joga-
dora aveirense repetiu a distin-
ção que já lhe tinha sido atri-
buída na gala anterior, enquanto
Gilberto Duarte voltou a con-
quistar o troféu, como tinha
acontecido em 2012.

Gilberto Duarte levou a melhor
sobre Pedro Seabra (ABC/UMi-
nho) e Frankis Carol (Sporting),
enquanto Mariana Lopes desta-
cou-se perante as nomeadas,
Mónica Soares (Alavarium) e
Patrícia Rodrigues, do Alcanena.

Miguel Martins, do FC Porto,

venceu o prémio  Jogador Reve-
lação, superiorizando-se a Car-
los Martins e Diogo Branqui-
nho, ambos do ABC/ UMinho.
Daniela Mendes, do Leça, ven-
ceu o troféu no confronto com
Erica Tavares (Madeira SAD) e
Ana Carolina Silva (Juvelis). 

Depois de quatro anos conse-
cutivos em que os leirienses Eu-
rico Nicolau e Ivan Caçador
chamaram a si o triunfo, a Gala
deste ano consagrou Vânia Sá e
Marta Sá, da AA Porto, como a
Melhor Dupla de Árbitros de
2014, batendo Ramiro Silva/
Mário Coutinho (Aveiro) e Euri-
co Nicolau/Ivan Caçador (Leiria).

ABC/UMinho procura vencer a Supertaça
REPETIÇÃO do duelo da final da Taça de Portugal 2014 acontece hoje, a partir das 15 horas, em Castelo Branco. ABC/UMinho quer
voltar a derrotar o FC Porto e conquistar mais um troféu para o seu palmarés, a Supertaça de Portugal.

V Gala do Andebol

Carlos Resende melhor treinador de 2014

DR

Plantel do ABC/UMinho entra hoje em acção no primeiro jogo oficial da temporada, disputando a Supertaça contra o FC Porto

DR

Carlos Resende foi eleito como o melhor treinador do ano 2014
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À terceira será de vez? É a ques-
tão que se coloca para o con-
fronto de hoje, em que a equipa
sénior  feminina do Alavarium/
Love Tiles, tri-campeã nacional,
vai tentar conquistar a primeira
Supertaça Feminina, que se dis-
puta no Pavilhão Municipal de
Castelo Branco, numa partida
marcada para as 12 horas e com
arbitragem da dupla do Porto,
Ana Silva e Ana Afonso.

É que o jogo de hoje repetirá
os “duelos” das duas últimas
épocas entre Alavarium/Love
Tiles (campeão nacional) e Ma-
deira SAD (vencedor da Taça de
Portugal Feminina), em que as
madeirenses levaram a melhor,
mas com necessidade de recor-
rer ao prolongamento. E se na
temporada 2013/2014, a forma-
ção da Madeira conquistou o
troféu em Viseu, ao vencer por
três golos de diferença (28-25),
já em 2014/2015, na Maia, a re-
petição do “filme” teve um final
igual, mas ainda mais emotivo,
já que as insulares ganharam
apenas por um golo (29-28).

A Supertaça Feminina é, aliás,
uma competição particular-

mente apetecível para as ma-
deirenses que venceram as úl-
timas 16 edições. Desde 1997/98
que a lista de vencedores da
prova não conhece outro nome
que não o Madeira SAD. E é por
querer fazer história não só
para o clube, mas também no
panorama de conquistas nacio-
nais, que o Alavarium vai tentar

quebrar, hoje, a hegemonia da
equipa agora treinada por San-
dra Fernandes, que também
tem dominada as últimas edi-
ções da Taça de Portugal.

“Jogo vai decidir-se
em pequenos detalhes”

Os confrontos entre Alava-
rium/Loves Tiles e Madeira SAD

já começam a ser um “habitué”
nas principais decisões do ande-
bol nacional feminino. Na época
2014/2015, as equipas defronta-
ram por cinco vezes, com a
equipa aveirense a sair vence-
dora (3-2), sendo que a vitória na
negra da final, ditaria a conquista
do terceiro título.

Hoje, volta a estar em disputa

mais um título, num desafio que
Herlander Silva perspectiva
como “um jogo de incógnita, em
que há 50% de hipóteses de vi-
tória para cada lado”. O técnico
do Alavarium/Loves Tiles lem-
bra que “ambas as equipas mu-
daram de treinadores e reforça-
ram-se com algumas jogadoras
novas”.

“Nem elas nos conhecem bem,
nem nós temos grandes dados
sobre a equipa que vamos de-
frontar”, referiu Herlander Silva,
acrescentando que “apesar de
termos mantido a base da nossa
equipa, contratamos três refor-
ços. Uma das nossas jogadoras,
a Mariana Sousa, representa
agora o Madeira SAD”.

Apesar de só ter uma semana
e meia de trabalho de campo,
Herlander Silva lembra que  “as
jogadores estão em preparação
individual desde 27 de Julho. Ti-
vemos que dar descanso a algu-
mas atletas que estiveram a re-
presentar a selecções. Mas as
nossas jogadoras têm já uma ex-
periência acumulada e, num jogo
que em si se discute um troféu,
estamos preparados para tentar
ganhar a primeira Supertaça pa -
ra o Alavarium”.

“Vai ser um jogo equilibrado,
que se vai decidir em pequenos
detalhes. Desde logo pelo calor
que se deverá fazer sentir. Hoje
[ontem], por exemplo, estão 36º
em Castelo Branco. Por outro
lado, enquanto nós já cá estamos
desde o início da tarde, o Madeira
SAD ainda está em viagem, o que
as pode afectar”, perspectivou
ontem Herlander Silva.|

Alavarium procura primeiro êxito
Objectivo A equipa aveirense vai, pela terceira vez, disputar o troféu que abre uma época desportiva 
e tentar quebrar a hegemonia do Madeira SAD, que já ganhou 16 vezes esta competição
Andebol
Supertaça Feminina

PREMIADOS O nome do Ala-
varium/Love Tiles voltou a estar
em destaque na Gala do Ande-
bol, cuja quinta edição decorreu
ontem à noite, no Cine Teatro
Avenida, em Castelo Branco.
Isto porque Mariana Lopes, Isa-
bel Góis e Carlos Neiva foram
distinguidos na cerimónia com

os prémios de “Melhor Joga-
dora”, “Melhor Guarda-Redes”
e “Melhor Treinador”, respecti-
vamente.

Quanto às jogadores, Mariana
Lopes repetiu a distinção que
lhe tinha sido atribuída no ano
passado, em Viseu, destacando-
se perante as outras duas no-

meadas, Mónica Soares, tam-
bém do Alavarium/ Love Tiles)
e de Patrícia Rodrigues, do Al-
canena, enquanto Isabel Góis,
que já tinha triunfado na quar -
ta gala pela prestação no Ma-
deira SAD, obteve mais votos
que Diana Roque (Alcanena),
vencedora na edição de 2013,

e Nádia Nunes (CS Madeira).
Já quanto ao treinador da

equipa sénior feminina avei-
rense, Carlos Neiva, obreiro do
tri-campeonato conquistado
pelo Alavarium/Love Tiles, le-
vou a melhor sobre Marco San-
tos (Alcanena) e Paula Castro
(Colégio de Gaia). O técnico

aveirense sucede, assim, como
“Melhor Treinador” de provas
nacionais femininas a Ulisses
Pereira, que, recorde-se, se sa-
grou bicampeão nacional pelo
clube aveirense.

Recorde-se que as distinções
resultaram da votação dos ci-
bernautas amantes da modali-

dade que tiveram oportunidade
de se pronunciar “on line” atra-
vés do portal da Federação de
Andebol de Portugal, após uma
primeira escolha feita pelos trei-
nadores de andebol das equipas
participantes nos Campeonatos
Nacionais da 1.ª Divisão, mas-
culino e feminino. |

Mariana Lopes, Isabel Góis e Carlos Neiva
distinguidos como melhores do ano

Isabel Góis
tenta terceira
conquista
Este jogo tem também
um cariz especial para
Isabel Góis, jogadora
madeirense que vai
cumprir a segunda
época ao serviço da
equipa de Aveiro. A
guarda-redes de 20 anos
vestiu a camisola do Ma-
deira SAD nas tempo-
rada de 2012/2013 e
2013/2014, tendo no seu
currículo duas Superta-
ças. Com a camisola do
Alavarium, Isabel Góis
terá, hoje, nova oportu-
nidade para amealhar o
terceiro troféu. |

Campeãs nacionais do Alavarium/Love Tiles vão tentar festejar a conquista de mais um troféu

ARQUIVO
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Alavarium quer arrecadar
Supertaça de Andebol P23
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 Pedro Vieira da Silva

A
BC/UMinho e FC 
Porto disputam, es-
ta tarde (15h00), no 
Pavilhão Municipal 

de Castelo Branco, a edi-
ção 2015/2016 da Super-
taça de andebol.

Os dragões, vence-
dores da última edição 
(bateram o Sporting, na 
Maia, por  29-28), que-
rem repetir essa conquis-
ta, enquanto o ABC/UMi-
nho não se importará de 
repetir o triunfo (25-24) 
conseguido em março 

Academistas disputam hoje a supertaça em castelo branco

ABC quer vencer favorito Porto

passado, na final da Ta-
ça de Portugal, frente à 
equipa então liderada por 
Ljubomir Obradovic, nu-
ma partida disputada em 
Loulé (Algarve).

Só que, desde março 
último até agora, muita 
coisa se alterou nas duas 

Em Loulé, os academistas levaram a melhor e conquistaram a Taça de Portugal
D
M formações, pelo que a 

equipa campeã nacional 
apresenta-se em Caste-
lo Branco como favori-
ta à conquista do troféu.

Agora sob o coman-
do de Ricardo Costa, o 
FC Porto apetrechou-se 
no último defeso de mo-
do a poder rubricar uma 
excelente temporada não 
só a nível nacional mas 
também na Champions 
League, onde assegurou 
entrada direta na fase de 
grupos. 

Do outro lado estará 
um ABC/UMinho que 
perdeu alguns jogadores. 

Carlos Resende, que se 
mantém no comando téc-
nico, não vai ainda poder 
contar com o lesionado 
Ricardo Pesqueira, uma 
peça importante na ma-
nobra dos bracarenses.

 O jogo entre vai ser di-
rigido pela dupla Gonça-
lo Aveiro/Hugo Fernan-
des (AA Madeira) e será 
transmitido em direto 
pel' A Bola TV, Porto Ca-
nal e Andebol TV.
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ABC/UMinho
deseja trazer
Supertaça
para Braga

DESPORTO P.25

Página 32



A33

  Tiragem: 11000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 1,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60770233 30-08-2015
ANDEBOL
• Supertaça feminina: Alavarium-
Madeira SAD, às 12:00 em Castelo
Branco.
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A equipa do Madeira Andebol SAD defronta hoje o
Alavarium na Supertaça Feminina de Andebol,
umjogo que tem início pelas 12:00, no Pavilhão
de Castelo Branco. O primeiro jogo oficial da
época opõe as vencedoras da Taça de Portugal, o
Madeira SAD, às campeãs nacionais, o Alavarium,
numa partida que promete ser um bom espetá-
culo e 
A formação madeirense, agora orientada por San-
dra Fernandes, procura um novo triunfo nesta
competição onde mantém uma grande hegemo-
nia, mas pela frente terá a forte formação avei-
rense que nas últimas três temporadas conquistou
o título e procura conquistar a Supertaça. O Ma-
deira SAD apresenta-se esta temporada com um
plantel curto e vai a Castelo Branco com ambição
de vencer a competição, mas reconhece favori-
tismo no Alavarium que reforçou-se com várias
internacionais apesar de também apresentar um
novo treinador.

Madeira SAD procura
conquistar Supertaça
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O pivot bracarense José Costa,
que na época passada represen-
tou o Benfica, com quem tinha
vínculo por mais uma tempora-
da, assinou pelo Montpellier
Handball, de França.

O Montpellier, que no último
campeonato francês foi segun-
do com 44 pontos, a apenas um
ponto do campeão Paris SG,
vai disputar a Liga dos Cam-

peões da EHF. 
O jogador, de 31 anos, dispen-

sado pelo Benfica, esteve nas
últimas semanas a treinar na
pré-temporada , sob orientação
do treinador Patrice Canayer.

No momento da contratação
José Costa — que se formou
em Braga no ABC e chegou
neste defeso a ser dado como
provável na equipa de Resende,
considerou “um prazer enorme
poder vestir a camisola deste
colosso europeu”.

Pivot bracarense formado no ABC

José Costa já assinou
pelo Montpellier
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Preferíamos que este jogo fosse
mais tarde, quando já tivésse-
mos o Ricardo Pesqueira e outra
solução para a saída do João
Paulo Pinto. Mas nós temos que
preparar o jogo com a equipa
que temos, temos confiança nos
jovens, que têm mostrado ser
mais-valias e só queremos conti-
nuar a vencer “, afirmou ontem o
internacional Nuno Grilo.  

Ao fazer, com o treinador Car-
los Resende, para a comunica-
ção social, a antevisão do reen-
contro com o FC Porto — clube
a quem os academistas vence-
ram na final da Taça de Portugal,
questionado se, após anos sem o
ABC ganhar títulos sente, com a
conquista da Taça, algum cons-
trangimento no sentido de ter de
vencer, o lateral-esquerdo relati-
vizou: “Não acho que seja obri-
gação ganhar”. Mas logo salien-
tou que “quando uma pessoa
trabalha com vontade e com
afinco, o  ganhar está implícito.
Tivemos um mês de preparação
em que todos deram o seu me-
lhor, estamos em boa forma físi-
ca, mas são épocas diferentes,
equipas diferentes e um treina-
dor [o do FC Porto] é diferente”,
vincou o jogador, considerando

‘obrigação’ uma palavra que é
“um bocado pesada”.

Também o treinador Carlos
Resende desdramatizou o mo-
mento. Acentuando que “apesar
de estarmos a falar de um título é
só um jogo”, lembrou que as
duas equipas adversárias vão
depois “continuar a trabalhar,
pois nós temos a Taça Challen-
ge, a Taça de Portugal e o Cam-
peonato Nacional e o FC Porto
vai ter a Liga dos Campeões, o
Campeonato Nacional e também
a Taça de Portugal”. 

Adiante, Nuno Grilo alegou
que o ABC/UMinho — no plano
teórico — tem a seu favor no
confronto com o FC Porto o
manter o mesmo treinador e pro-
cessos. Lembre-se que os ‘dra-
gões’ viram sair Obradovic, ti-
moneiro de uma sucessão de
títulos nacionais, que deu lugar a
Ricardo Costa.

“Não mudámos quase nada, o
nosso sistema de jogo é o mes-
mo, eles é que têm de assimilar
novos conteúdos”, disse. 

Por sua vez, o treinador Carlos

Resende destacou, em compara-
ção com os jogos de preparação,
a componente da estratégia. 

Admitindo que inicia esta tem-
porada com limitações — as
mais reconhecidas são a cirurgia
de Ricardo Pesqueira e a saída
de Gabriel Teca, que deixam
apenas João Gonçalves como pi-
vot ‘de raiz’, reconheceu que,
tendo mais opções, o FC Porto
vai poder “trocar mais vezes do
que nós”, mas garantiu que “nós
teremos sempre sete jogadores
com qualidade lá dentro”.

ABC/UMinho e FC Porto 
disputam amanhã supertaça
EM CASTELO BRANCO, amanhã pelas 15 horas, o ABC/UMinho, detentor da Taça de Portugal, joga
com o FC Porto, campeão nacional, a supertaça de andebol.

DR 

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho: “teremos sempre sete jogadores com boa qualidade”.

Via internet
Transmissão
pela Andebol TV
Amanhã, através do andebol.tv 
é possível seguir em directo
de Castelo Branco os jogos.

12h00: Supertaça feminina
Alavarium-Madeira 
15h00: Supertaça masculina
FC Porto-ABC/UMinho

§directo

“Este vai ser apenas um
jogo, com tudo o que traz
aquele sabor especial de ser
um jogo que dá um título”.

“O FC Porto poderá trocar
[de jogadores] mais vezes
do que nós, mas nós
teremos sempre sete
jogadores com boa
qualidade lá dentro”.

“Comparativamente a
outros anos, o facto de os
jogadores mais experientes
estarem bem é importante
para nós”.

“O nosso jogo deve ser
divertido, em que os
jogadores tenham o prazer
de o fazer, porque se não
houver esse cariz de
divertimento nunca se
atingirá a plenitude da
capacidade individual de
cada um. E oxalá que se
divirtam mais no final”. 

Carlos Resende
treinador do ABC/UMinho
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Carlos Martingo é o novo
selecionador de Cabo Verde
Andebol O treinador da equipa sénior da Artística de Avanca vai orientar a equipa nacional daquele
país africano, acumulando as duas funções
Avelino Conceição

Fruto do bom trabalho desem-
penhado nos últimos anos, Car-
los Martingo, actual técnico da
equipa sénior da Associação Ar-
tística de o Avanca (AAA), vai
de sempenhar dupla função,
juntando ao cargo de treinador
da formação avancanense o de
seleccionador de Cabo Verde,
substituindo assim Ricardo Cos -
ta, que assumiu o comando do
heptacampeão FC Porto.

Carlos Martingo decidiu acei-
tar o convite da Federação de
Ca bo Verde, vendo com bons
olhos este novo desafio, depois
da experiência adquirida du-
rante quatro anos, em que foi
adjunto de Ljubomir Obrado-
vic, no FC Porto e de ter trei-
nado os Juniores B azuis e
brancos, representando nas úl-
timas duas épocas as cores do
clube de Avanca.

Aos 36 anos, Carlos Martin go
vai, assim, dar início a uma nova
etapa na sua vida e na carreira
de treinador. “É um grande de-
safio”, começou por referir o téc-
nico, realçando desde logo a
forma como o presidente da
AAA, José Costa, encarou este

A Associação Artística de Avanca
e a Associação Atlética de Avan -
ca são protagonistas num even -
to conjunto, que tem como ob-
jectivo apresentar os plantéis se-
niores dos dois clubes do con-
celho de Estarreja. Na cerimónia,
que está marcada para as 21.30
horas, na Praça Júlio Neves, em
Avanca, a Artística e Atlética vão
dar a conhecer os elementos
que compõem as equipas de
Andebol e de Futebol.

Uma iniciativa inovadora, que

se iniciará com uma demons-
tração de Dance Fusion Fit”, da
responsabilidade de Susana
Gonçalves, professora do Gym-
narte Ginásio. Segue-se um des-
file de apresentação dos equi-
pamentos dos dois dos clubes
intervenientes, que logo a seguir
dão a conhecer as equipas que
vão disputar os campeonatos
da 1.ª Divisão Nacional de An-
debol (Artística de Avanca) e da
I Divisão Distrital de Futebol
(Atlética de Avanca).AC

convite por parte da federação
africana, “dando todo o seu
apoio”. “Estou certo de que vou
exercer as duas funções com o
maior empenho”, promete.

Esta representação no conti-
nente africano, “dará grande vi-
sibilidade” não só para o técnico,
como para a Artística de Avanca.
É que a grande parte dos joga-
dores da selecção que agora vai
orientar vestem a camisola de
algumas das melhores equipas
portuguesas e também da Eu-
ropa. Carlos Martingo tem co -
mo missão preparar a equipa
de Cabo Verde para a Taça de
África, que se realizará em finais
de Janeiro do próximo ano,

numa altura em que haverá
uma paragem da Divisão A1.

Estreia no campeonato
a 12 de Setembro

Entretanto, a Artística de
Avanca que este fim-de-semana
disputa o Torneio de Águas San-
tas, juntamente com a equipa
anfitriã, Fafe e ISMAI, estreia-se
no principal campeonato por-
tuguês a 12 de Setembro. Isto
porque o primeiro jogo, que es-
tava agendado para 5 de Setem-
bro, em casa frente ao Sporting
da Horta, foi adiado devido a
falta de voo da equipa açoriana.

A recepção ao Sporting, da
terceira jornada, sofreu tam-

bém alteração na ordem do
jogo, mas neste caso devido às
obras de remodelação do Pa-
vilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca. A partida
disputado-se no mesmo dia (16
de Setembro), mas no recinto
do Ginásio do Sul. Segue-se, a
19 de Setembro, a visita ao Ben-
fica, sendo que a estreia pe-
rante os seus adeptos está
agendada para o fim-de-se-
mana seguinte (25 de Setem-
bro) diante do Fafe, dando as-Técnico da Artística abraça um novo desafio em África

sim início ao ciclo de confron-
tos com adversários directos.

A equipa sénior da Artística
de Avan ca, que continua a fazer
a sua preparação para no Pa-
vilhão Municipal de Estarreja,
fará, entre o arranque no Cam-
peonato Nacional da I Divisão
e a sua estreia na prova, uma
partida diante do São Paio de
Oleiros, no dia 5 de Setembro,
que servirá de apresentação da
equipa do concelho da Santa
Maria da Feira. |

Artística e Atlética
apresentam os plantéis

D.R.
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A39

  Tiragem: 10783

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,14 x 22,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60756851 29-08-2015
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A40

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 8,69 x 8,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60756309 29-08-2015
Até 11 de setembro  

Férias Desportivas em Guimarães

Decorrem as inscrições para as Férias Desportivas 
de Verão, programa destinado a jovens com idades 
entre os 6 e os 14 anos que se realiza até 11 de se-
tembro. «De segunda a sexta-feira, as Férias Des-
portivas decorrem entre as 9h00 e as 18h00, in-
cluindo o programa atividades desportivas (Futsal, 
Basquetebol, Voleibol, Andebol, Badmington, Gira-
-Volei, Jogos Tradicionais, Natação, Atletismo, Ba-
seball, Dança, Bowling, Futsal, entre outras) e pe-
dagógicas/culturais (Karaoke, Informática, Projeção 
de Filmes e Atelier de Pintura, entre outras.). O lo-
cal de concentração é o Multiusos, encarregando-se 
a organização do fornecimento de almoço, lanche 
e transporte para os diversos locais das atividades 
(Complexo de Piscinas, Pista de Atletismo Gémeos 
Castro, entre outros)», informam os promotores.
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A41

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,85 x 7,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60730367 27-08-2015

Andebol Sismaria
começa em Ílhavo 
e a Juve em Loures

O sorteio da zona Sul da 2.ª Divisão
de andebol masculino realizou-se
na semana passada e ditou que na
primeira jornada da competição,
marcada para 26 de Setembro, o
Atlético Clube da Sismaria visite
Ílhavo, enquanto a Juventude do
Lis tem viagem marcada até
Loures. As duas equipas de Leiria
encontram-se nas nona e 22.ª
jornadas, marcadas para 28 de
Novembro, na Gândara, e 26 de
Março, em São Romão.

Página 41


