Revista de Imprensa
13-10-2014

1. (PT) - Bola Online, 13/10/2014, Pedro Solha brilha na vitória do Sporting sobre o Sporta Hlohovec (34-24)
- A Bola

1

2. (PT) - Record, 13/10/2014, Andebol

2

3. (PT) - Record, 13/10/2014, Jorge Silva marca 5 golos e Anaitasuna respira

3

4. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 13/10/2014, Sporting bem encaminhado na eliminatória

4

5. (PT) - Bola, 12/10/2014, Andebol - FC Porto resiste em Braga

5

6. (PT) - Bola, 12/10/2014, Bruno de Carvalho no andebol

6

7. (PT) - Bola, 12/10/2014, Passo de gigante na Europa

7

8. (PT) - Bola Online, 12/10/2014, 1.º de Agosto vence (32-25) Progresso na Taça dos Campeões Africanos
feminino

8

9. (PT) - Correio da Manhã, 12/10/2014, Agenda

9

10. (PT) - Correio da Manhã, 12/10/2014, FC Porto vence

10

11. (PT) - Correio da Manhã, 12/10/2014, Leões ganham

11

12. (PT) - Correio do Minho, 12/10/2014, Eficácia portista desmoronou forte resistência bracarense

12

13. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 12/10/2014, Madeira Andebol empata na Maia

13

14. (PT) - Jogo, 12/10/2014, Diferença podia ter sido ainda maior

14

15. (PT) - Jogo, 12/10/2014, Dragão sai invicto do teste mais duro

15

16. (PT) - Jogo, 12/10/2014, Madeira SAD empata no final na visita ao ISMAI

16

17. (PT) - Jornal de Notícias, 12/10/2014, Dragão passa teste em Braga

17

18. (PT) - Jornal de Notícias, 12/10/2014, Sporting esmaga eslovacos

18

19. (PT) - Mais Futebol.pt, 12/10/2014, Modalidades - Andebol - Taça EHF: Sporting leva dez golos de
vantagem para a Eslováquia | Maisfutebol.iol.pt

19

20. (PT) - Record, 12/10/2014, Dragão bate ABC na visita a Braga

20

21. (PT) - Record, 12/10/2014, Sporting não perdoa e goleia na EHF Cup

21

22. (PT) - Renascença Online, 12/10/2014, Andebol: FC Porto e Benfica vencem fora

22

23. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 12/10/2014, 1º de Agosto supera Progresso no duelo
angolano do Africano da Tunísia

24

24. (PT) - Bola, 11/10/2014, Programação TV - 11/10/2014

25

25. (PT) - Bola, 11/10/2014, Sporting estreia-se na Europa

26

26. (PT) - Correio do Minho, 11/10/2014, ABC/UMinho põe à prova invencibilidade do FC Porto

27

27. (PT) - Correio do Minho, 11/10/2014, Arsenal da Devesa e Fafe jogam fora; Fermentões recebe AA
Avanca

28

28. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 11/10/2014, Madeira SAD na Maia espreita os três pontos

29

29. (PT) - Jogo, 11/10/2014, Agenda desportiva

30

30. (PT) - Jogo, 11/10/2014, Dia de clássico em Braga e Taça EHF em Lisboa

31

31. (PT) - Jogo Online, 11/10/2014, Taça EHF: Sporting venceu Sporta Hlohovec - O Jogo

32

32. (PT) - Record, 11/10/2014, ABC para travar FC Porto

33

33. (PT) - Record, 11/10/2014, Leões têm de provar estatuto de favoritos

34

34. (PT) - Record Online, 11/10/2014, Benfica vence no Restelo (32-24)

35

35. (PT) - Record Online, 11/10/2014, EHF Cup: Leões têm de provar estatuto de favoritos

36

36. (PT) - Record Online, 11/10/2014, FC Porto vence ABC em Braga

37

37. (PT) - Record Online, 11/10/2014, Taça EHF: Sporting arrasa Sporta Hlohovec (34-24)

38

38. (PT) - RTP Online, 11/10/2014, Sporting vence e parte em vantagem para a Eslováquia

39

39. (PT) - Correio do Minho, 10/10/2014, Somos favoritos a vencer este jogo frente ao FC Porto

41

40. (PT) - Correio do Minho, 10/10/2014, ABC/Manabola lança nova campanha de angariação de atletas
femininos

42

41. (PT) - Correio do Minho, 10/10/2014, Selecção Regional Masculina (1998/1999)

43

42. (PT) - Correio do Minho, 10/10/2014, Vitória histórica dos juvenis da Póvoa de Lanhoso

44

43. (PT) - Diário de Aveiro, 10/10/2014, Clubes da região entram em acção no domingo

45

44. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 10/10/2014, Árbitros madeirenses no Mundial de andebol

46

45. (PT) - Diário do Minho, 10/10/2014, ABC chama público para abater dragões

47

46. (PT) - Diário do Minho, 10/10/2014, Seleção regional joga na Maia

48

47. (PT) - Jornal de Estarreja, 10/10/2014, As emoções do Andebol estão de volta

49

48. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 10/10/2014, Hugo Laurentino quer manter invencibilidade
diante do ABC

50

49. (PT) - Entre Margens, 09/10/2014, Ginásio conquista primeira vitória

51

50. (PT) - Labor.pt, 09/10/2014, Sanjoanense foi um gigante

52

51. (PT) - Região de Cister, 09/10/2014, Andebol: Juvenis do Cister estreiam-se a vencer

55

52. (PT) - Região de Cister, 09/10/2014, Andebol: Seniores do Cister estreiam-se no campeonato

56

53. (PT) - Gazeta do Interior, 08/10/2014, Um mau começo previsível.

57

54. (PT) - Construir, 02/10/2014, Novo pavilhão do Sporting com caderno reformulado

58

A1

Pedro Solha brilha na vitória do Sporting sobre o Sporta Hlohovec (34-24) - A Bola

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=318cac16

Data Publicação:

13/10/2014

/

O Sporting derrotou hoje a equipa eslovaca, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, num jogo a contar
para a primeira eliminatória da Taça EHF.
Na primeira parte, Pedro Solha concretizou por oito vezes, levando a equipa a vencer por 15-8 ao
intervalo, e contribuiu de forma significativa para impor a superioridade do Sporting no encontro. O
Sporta Hlohovec nunca conseguiu recuperar a desvantagem, muito por culpa das três expulsões que
ocorreram até aos 18 minutos.
Na segunda parte, a equipa portuguesa aumentou a diferença de golos e terminou a partida com uma
diferença de dez golos para a formação eslovaca. Um resultado muito positivo para o Sporting que, no
próximo sábado, se desloca à Eslováquia para disputar a segunda eliminatória da Taça EHF.
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A2

ID: 56135087

13-10-2014

Tiragem: 86197

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,90 x 4,51 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56134988

13-10-2014
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,31 x 5,60 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Sporting bem encaminhado na eliminatória

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

13/10/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=36b9ca7d

/

12-10-2014 23:09
Ao intervalo, Sporting já ganhava por 15-8.
Equipa de andebol do Sporting
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Sporting venceu, no passado sábado, o HC Sporta Hlohovec por 34-24, em jogo da primeira mão
da segunda eliminatória da EHF Cup.
Ao intervalo, os verdes e brancos já ganhavam por 15-8.
Com este triunfo dilatado, os Leões deram um passo importante para na segunda mão desta
eliminatória da Taça EHF, na Eslováquia.
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ID: 56127240
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Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,90 x 31,70 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56127516

12-10-2014
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Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,36 x 8,83 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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12-10-2014
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 21,50 x 25,83 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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1.º de Agosto vence (32-25) Progresso na Taça dos Campeões Africanos feminino
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Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=8f0e3ec4

Data Publicação:

12/10/2014

/

Redação
A equipa sénior feminina de andebol do 1.º de Agosto venceu, por 32-25, o Progresso do
Sambizanga, em partida da segunda jornada do grupo B da 36.ª edição da Taça dos Clubes Campeões
africanos, competição que decorre em Tunis, capital da Tunísia.
Na ronda anterior, as militares levaram a melhor sobre o Nairobi Water, do Quénia, por 35-15,
enquanto as sambilas empataram (23-23) diante do Etoile, da República Democrática do Congo.
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ID: 56126827

12-10-2014

Tiragem: 150542

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,55 x 8,44 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 56126833

12-10-2014

Tiragem: 150542

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 3,71 x 4,35 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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12-10-2014
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Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,35 x 4,83 cm²
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Corte: 1 de 1
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Tiragem: 8000

Pág: 24
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 33,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

§cabinas

Eficácia portista desmoronou
forte resistência bracarense
JOGO INTENSO no Flávio Sá Leite entre dois candidatos ao título. ABC começou bem e com forte propensão ofensiva, mas os campeões nacionais responderam e viraram a partida ainda na primeira
parte. Já na ponta final, bracarenses puderam empatar mas o desacerto ofensivo custou a derrota.
ABC/UMINHO, 23
Humberto Gomes (GR); Pedro Marques
(5); Diogo Branquinho (3); Carlos Martins
(2); Nuno Pereira; Tomás Albuquerque (4);
João Pinto (6); Fábio Antunes (2); Hugo
Rocha; Emanuel Ribeiro; David Tavares;
Eduardo Salgado; João Gonçalves (1);
Nuno Rebelo; Ricardo Costa e Bruno Dias.
Treinador: Carlos Resende

FC PORTO, 26
Quintana(GR),Gilberto Duarte (6); Edgar
Landim (1); Morales (4); Miguel Martins;
Salina (1); Hugo Laurentino; Nuno
Gonçalves; Ricardo Moreira (6); Alexis
Borges (1); Hugo Santos (2); Nuno Roque
(5); Wesley Freitas; Mick Schubert
Treinador: Ljubomir Obradovic
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Tiago Monteiro e António Trinca
Cartões vermelhos para Alexis Borges e
Edgar Landim
Ao intervalo: 11-13

“Parece-me que hoje (ontem)
fomos eficazes mas não eficientes.
Ou seja, optámos bem pelas
escolhas, criámos boas situações de
finalização mas na hora da marcar
não estivemos bem.
É claro que não jogámos contra um
adversario qualquer, mas querímos
muito vencer. Uma equipa que
quer ser campeã não pode ter
tantas oportunidades em frente ao
guarda-redes e falhar.
Quando de sofre 26 golos contra o
FC Porto não é extremamente
negativo...agora, negativo é marcar
apenas 23. Hoje (ontem) podemos
queixar-nos principalmente da
falta de finalização. O FC Porto
mereceu esta vitória porque
conseguiu construír menos
situações e obteve mais sucesso
que nós”.

Pedro Seabra Marques
(jogador do ABC)
“Não conseguimos
vencer mas saímos
de cabeça levantada”
BRUNO PEREIRA

A eficácia foi fulcral na vitória do FC Porto no Sá Leite. O ABC bem tentou... mas no momento da decisão pecou na finalização

ANDEBOL

- incidências

| Sílvio Gonçalves |

Intenso. Assim se esperava e assim foi. O duelo entre ABC e FC
Porto, dois assumidos candidatos ao título, proporcionou a um
vibrante (e quase cheio) Flávio
Sá Leite um encontro de grande
emoção e onde não faltou nenhum ingrediente propício aos
grandes jogos: espectáculo,
emoção, equilíbrio, polémica e,
no final, a vitória a sorrir aos actuais campões nacionais.
No entanto, a história da partida não se faz só do resultado final, longe disso. A formação
bracarense entrou fulgurante no
encontro e obrigou Obradovic,
técnico dos azuis e brancos, a
parar o encontro logo aos quatro
minutos de jogo, dando razão à
grande entrada do ABC/UMinho
no jogo, traduzida num parcial
incial de 4-1. A paragem fez bem
aos portistas que pareciam recompor-se aos poucos. A meio
da primeira parte, com 8-7 a favorecer o ABC, Alexis Borges,
jogador do FC Porto, foi expulso
pelo árbitro da partida depois de
se envolver com dois jogadores
da equipa da casa. Mas esta expulsão não influenciou o FC
Porto que parecia por cima na

Carlos Resende
(treinador do ABC)
“Uma equipa que quer
ser campeã não pode
falhar tantos golos”

O jogo foi ‘quentinho’ e
acabou mesmo por ser
interrompido na segunda
parte depois de um
elemento afecto à claque
de apoio do FC Porto ter
arremeçado uma garrafa
de água para o piso.

BRUNO PEREIRA

Muito público presenciou a partida. No terreno de jogo os protagonistas não desiludiram

partida, contra um ABC com
muitas dificuldades em concretizar (esteve quase nove minutos
sem fazer um golo). O intervalo
dava vantagem de dois golos aos
portistas, numa primeira parte
jogada a alta intensidade.
Voltou a entrar, ou neste caso a
reentrar, melhor a equipa da casa
na segunda parte. Os primeiros
dez minutos mantiveram a tendência para o equilíbrio e uma
forte dinâmica de jogo das duas
formações, mas com um gigante

Hugo Laurentino na baliza e
com uma maior eficácia por parte do ataque dos forasteiros, o
FC Porto entrou para o último
terço do encontro na frente do
placar (20-23). Foi então que
surgiu a grande oportunidade do
ABC no jogo. Edgar Landim recebeu ordem de expulsão e o FC
Porto jogou durante dois minutos com menos dois jogadores
(outro atleta também cumpria
dois minutos de suspensão). A
equipa orientada por Carlos Re-

No intervalo da partida,
o ABC homenageou os
‘seus’ campeões nacionais
e vencedores da Taça de
Portugal de andebol de
cadeiras de rodas (APD Associação Portuguesa de
Deficientes).
sende aproveitou e ameaçou,
mas o remate que poderia ter dado o empate passou rente ao
poste esquerdo da baliza de Hugo Laurentino. Não marcou o
ABC... matou o jogo o FC Porto,
com Hugo Santos, com alguma
sorte à mistura, a colocar um
ponto final no jogo e a impor a
primeira derrota no campeonato
ao ABC/UMinho.

"Foi um jogo muito bem disputado,
um jogo duro, entre duas equipas
candidatas ao título e que queriam
muito ganhar. Como é óbvio uma
vitória hoje (ontem) dava muita
moral, não conseguimos vencer
mas saímos daqui com a cabeça
bem levantada. Acho que temos
muita qualidade tanto defensiva
como ofensivamente. É um facto
que hoje (ontem) estivemos menos
bem no ataque mas saímos com
consciência que temos condições
para criar problemas a estas
defesas”.

“Jogar aqui em Braga é
sempre muito complicado.
Esta vitória para nós é
extremamente importante
ainda para mais porque
antecede uma pragem para
as selecções. Na minha
opinião creio que fizemos a
melhor exibição da
temporada. Tivemos muito
mérito ao conseguir anular
os pontos fortes ofensivos
do ABC. No início não
conseguimos concretizar
muito por culpa do
Humberto (Gomes)”.
Rui Silva
Tr. adjunto FC Porto
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ID: 56128944

12-10-2014

Tiragem: 11406

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,55 x 26,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 56127678

12-10-2014

Tiragem: 37798

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,74 x 31,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56127658

12-10-2014

Tiragem: 37798

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,62 x 31,67 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56127672

12-10-2014

Tiragem: 37798

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,63 x 31,05 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56126615
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Tiragem: 82492
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,88 x 12,72 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 56126618

12-10-2014

Tiragem: 82492
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,51 x 13,16 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Modalidades - Andebol - Taça EHF: Sporting leva dez golos de vantagem para a
Eslováquia | Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=d9361fd4

Data Publicação:

12/10/2014

/

O Sporting venceu o Sporta Hlohovec por 34-24 em jogo da primeira mão da segunda ronda de
qualificação da Taça EHF de andebol. Pedro Solha, autor de doze golos, foi a grande figura do encontro
disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas. A equipa portuguesa leva assim dez golos de vantagem
para o jogo na Eslováquia, marcado para o próximo sábado.
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ID: 56127365

12-10-2014

Tiragem: 86197

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,66 x 20,97 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56127357

12-10-2014

Tiragem: 86197

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,71 x 28,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Andebol: FC Porto e Benfica vencem fora

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=b0f18cf1

Data Publicação:

12/10/2014

/

12-10-2014 00:44
Dragões lideram o campeonato, mas têm um jogo a mais.
Nos jogos deste sábado da 5ª jornada do nacional de andebol, destaque para as vitórias fora de
portas do FC Porto e do Benfica.
Os dragões foram a Braga bater o ABC, por 26-23. As águias ganharam o "derby" de Lisboa
Belenenses, por 32-24.
No passado dia 7 de Outubro, o Sporting foi aos Açores empatar com o Sporting da Horta.
Os leões de Alvalade jogaram este sábado para as competições europeias. Derrotaram o Sporta
Hlohovec, por 34-24, em jogo da primeira eliminatório da Taça EHF.
Resultados da 5ª jornada do campeonato
Passos Manuel 34-24 GC Santo Tirso
Maia 25-25 Madeira SAD
ABC 23-26 FC Porto
Sporting Horta 27-27 Sporting
Belenenses 24-32 Benfica
Águas Santas 32-19 Xico Andebol
Classificação
1 - FC Porto 18 pontos *
2 - Sporting 14
3 - SL Benfica 13
4 - ABC 12
5 - Madeira SAD 10
6 - Águas Santas 10
7 - Sporting Horta 10
8 - Passos Manuel 9
Página 22

9 - Maia 9 *
10-Belenenses 7
11-GC Santo Tirso 7
12-Xico Andebol 5
* mais um jogo
Próxima Jornada (6ª)
GC Santo Tirso - Madeira SAD
Passos Manuel - Belenenses
SL Benfica - Sporting Horta
Xico Andebol - ABC
FC Porto - Maia
Sporting - Águas Santas
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A24

1º de Agosto supera Progresso no duelo angolano do Africano da Tunísia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

12/10/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=65c38547

/

12-10-2014 10:49
A competição regista este domingo a primeira pausa.
Angola está presente na Tunísia apenas com equipas femininas.
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto venceu por 32-25 o Progresso do Sambizanga,
em partida da segunda jornada do grupo B da 36ª edição da Taça dos Clubes Campeões africanos,
que decorre em Tunis (Tunísia).
As duas equipas vinham de resultados diferentes, sendo que as "militares" haviam derrotado o
Nairobi Water do Kenya por 35-15, enquanto as "sambilas" tinham empatado a 23 golos diante do
Etoile do Congo.
Ainda na mesma jornada, o Petro de Luanda, detentor do título, derrotou por 33-19 o Mikishi do
Congo, jogo referente ao grupo A. Na sua estreia, as "tricolores" venceram o Nuru do Congo por 3511.
Angola está presente na Tunísia apenas com equipas femininas. A competição regista no domingo a
primeira pausa e reata segunda-feira com a realização de mais uma jornada.
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ID: 56119408
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Área: 10,94 x 10,78 cm²
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Corte: 1 de 1

Hoje (17 horas) no Pavilhão Flávio Sá Leite

ABC/UMinho põe à prova
invencibilidade do FC Porto

DR

O ABC vai tentar superar as dificuldades para alcançar mais uma vitória

O ABC/UMinho recebe hoje, às 17 horas, o FC Porto na partida mais
aguardada da quinta jornada do campeonato Nacional de andebol.
Os bracarenses, também invictos, têm pela frente os hexacampeões
nacionais que somam, até agora, por vitórias os cinco jogos disputados.
A jogar em casa, o ABC/UMinho aparece com apenas um empate cedido
na competição, logo na primeira jornada na deslocação ao Águas Santas.
Prevê-se por isso mais um jogo emocionante, equilibrado e que levará
ao Sá Leite muito público.
Ainda na jornada de hoje, destaque para o jogo, na Maia, entre o
Águas Santas e Xico Andebol. A equipa vimaranense ainda não somou
qualquer ponto até ao momento, averbando quatro derrotas em quatro
jogos realizados.
Nota também para o duelo interessante, em Belém, entre o Belenenses
o Benfica. A formação da casa ainda só conseguiu uma vitória na
competição e pode ter sérias dificuldades para somar o segundo êxito
diante de uma equipa que apenas conheceu um desaire, na segunda
jornada, quando defrontou fora de portas o Sporting CP.
O quadro de jogos da jornada cinco é o seguinte:
ABC/UMinho - FC Porto (17 horas)
Belenenses - SL Benfica (18 horas)
Águas Santas - Xico Andebol (18 horas)
Passos Manuel - Ginásio St. Tirso (18.30 horas)
Maia ISMAI - Madeira SAD (19 horas)
O jogo Sp. Horta - Sporting (27-27) disputou-se na passada terça-feira.
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II Divisão Nacional

Arsenal da Devesa e Fafe jogam fora;
Fermentões recebe AA Avanca

Também a série norte da II Divisão do campeonato Nacional de andebol
conhece-se hoje mais uma ronda.
Os encontros marcados para esta ronda cinco são os seguintes:
Sanjoanense - Fafe; Académico FC - Arsenal da Devesa;
Fermentões - Avanca; FC Gaia - São Bernardo; S. Paio Oleiros - Santana;
Marítimo - Boavista e FC Porto B - S. Mamede.
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O Sporting derrotou os eslovacos do Sporta Hlohovec por 34-24, em jogo da primeira eliminatória da
segunda ronda de qualificação da Taça EHF de andebol.
Com 12 golos, Pedro Solha, ponta esquerdo dos "leões" fez a diferença no ataque da equipa de
Alvalade, que mostrou também muita solidez defensiva.
Os "leões" tomaram conta do encontro desde cedo e aos oito minutos já venciam por três golos de
diferença (4-1), perante um Sporta Hlohovec muito faltoso e que revelava ansiedade e desacerto no
ataque.
Com o decorrer do primeiro tempo, o Sporting foi aumentando a vantagem, tendo em Solha o seu
principal finalizador, que no primeiro tempo marcou oito golos, "enervando" a equipa eslovaca que aos
18 minutos já contava com três exclusões, fator preponderante nas manobras ofensivas da equipa
portuguesa, que chegou ao intervalo a vencer por 15-8.
Na segunda parte, o Sporting esteve ainda mais forte e foi dilatando a vantagem, que por duas vezes
chegou aos 12 golos de diferença, aos 38 minutos (21-9) e aos 46 (25-13), com golos para "todos os
gostos", com Solha mais uma vez em destaque.
Nos instantes finais o Sporta Hlohovec reduziu o resultado, que se fixou em 34-24.
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ENCARNADOS SOBEM AO TERCEIRO LUGAR
, 11 outubro de 201420:02
O Benfica subiu ao terceiro posto do campeonato nacional de andebol, ao vencer por 32-24 na visita
ao reduto do Belenenses, em partida da jornada 5 da prova, disputada no Pavilhão Acácio Rosa.
Numa tarde de boa eficácia coletiva por parte da equipa encarnada, António Areia foi o melhor
marcador do Benfica, apontando 6 golos, ao passo que Elledy Semedo fez 5. Do lado contrário, Carlos
Sequeira foi mesmo o homem com mais golos em campo (7), mas não impediu o desaire do conjunto
do Restelo.
Contas feitas, o Benfica soma agora 13 pontos, menos 1 que o segundo classificado Sporting e mais 1
do que o ABC.
Consulte ose a.
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EHF Cup: Leões têm de provar estatuto de favoritos
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hc sporta hlohovec é recebido hoje em odivelas
, 11 outubro de 201403:37
O Sporting tem um palmarés de respeito na Europa, sendo de registar a conquista da Taça Challenge
em 2010 e a presença numa meia-final da Liga dos Campeões (1971), mas vai ter de provar hoje
(19h30) se, na realidade, é favorito na receção à equipa eslovaca do HC Sporta Hlohovec, em jogo da
1.ª mão da 2.ª ronda da EHFCup, que se disputa no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
Depois de um comprometedor empate (27-27) nos Açores para as contas do Campeonato, os leões
vão encontrar um adversário também traquejado nas competições europeias, pois na época transata
atingiu a fase de grupos na prova, embora sem conseguir ganhar qualquer jogo.
Ao invés, a turma de Lisboa fez história, ao ser o primeiro emblema português a qualificar-se para a
fase de grupos, chegando aos quartos-de-final (como em 2001, mas na altura sem fase de grupos) da
EHFCup, para cair apenas perante a equipa húngara do Pick Szged, que acabaria por ganhar o troféu.
O pivô Bruno Moreira analisou o HCSporta:"É um conjunto forte, com jogadores internacionais.
Começar em casa é sempre bom porque contamos com o apoio dos adeptos e, se conseguirmos um
bom resultado, animicamente é moralizador para nós", sustentou o internacional ao jornal do clube de
Alvalade.
Bruno Moreira considera ser "muito difícil" o Sporting ganhar a EHFCup, mas existem outros
objetivos, como seja fazer melhor do que na época transata e atingir a final-four.
O treinador Frederico Santos, que poupou alguns jogadores na visita de terça-feira ao Faial, também
destacou o maior trunfo dos verdes e brancos:"Em casa queremos fazer o nosso melhor para ganhar
com a maior vantagem possível, sabendo que a eliminatória vai ser resolvida na Eslováquia."
Eslovacos estão bem informados
O HC Sporta Hlohovec teve de disputar a 1.ª ronda da EHFCup, superando com (35-25 e 21-23) o
Bursa, da Turquia. Mas o treinador Martin Liptak está de pé atrás perante o Sporting:"Temos muitas
informações sobre o adversário, que tem bons jogadores. Se jogarmos concentrados, poderemos
contrariar o seu favoritismo."
alexandre reis David Santos
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LIDERANÇA FIRME para a equipa portista
, 11 outubro de 201418:58
O FC Porto continua a fazer jus ao estatuto de hexacampeão, tendo vencido (26-23) esta tarde o ABC
em Braga, em clássico da 5.ª jornada do Campeonato Nacional.
A turma do Minho entrou melhor na partida e dominou os primeiros minutos, mas os azuis e brancos
reagiram e passaram a controlar o marcador até ao final.
Destaques individuais para Gilberto Duarte e Ricardo Moreira (6 golos cada), e Nuno Roque (5). O
melhor marcador do ABC foi João Pinto (6).
Com este resultado, o FC Porto reforçou a condição de líder da classificação, com 18 pontos, ao passo
que o segundo classificado Sporting tem menos 4 pontos, mas menos um jogo. O ABC é terceiro, com
12.
Consulte ose a.
alexandre reis
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Taça EHF: Sporting arrasa Sporta Hlohovec (34-24)
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leões mais perto da terceira eliminatória
, 11 outubro de 201421:06
O Sporting deu um passo de gigante rumo à 3.ª eliminatória da Taça EHF, ao bater o Sporta Hlohovec
por 34-24, em partida disputada em Odivelas. A formação portuguesa entrou muito bem na partida e
ao intervalo já vencia por 15-8, vantagem que foi cimentando ao longo da segunda metade.
Em termos individuais, o grande destaque vai para para Pedro Solha, autor de 12 golos. Fábio
Magalhães e Pedro Portela também se evidenciaram, com 5 golos cada.
Sábado, agora na Eslováquia, os leões procurarão confirmar o acesso à próxima ronda da segunda
competição de clubes mais importante do andebol europeu.
alexandre reis Fernando Ferreira
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11 Out, 2014, 21:53
O Sporting venceu hoje os eslovacos do Sporta Hlohovec por 34-24, em jogo da primeira eliminatória
da segunda ronda de qualificação da Taça EHF de andebol, em que esteve em destaque Pedro Solha.
Com 12 golos, ponta esquerdo dos "leões" fez a diferença no ataque da equipa de Alvalade, que
mostrou também muita solidez defensiva.
Os "leões" tomaram conta do encontro desde cedo e aos oito minutos já venciam por três golos de
diferença (4-1), perante um Sporta Hlohovec muito faltoso e que revelava ansiedade e desacerto no
ataque.
Com o decorrer do primeiro tempo o Sporting foi aumentando a vantagem, tendo em Solha o seu
principal finalizador, que no primeiro tempo marcou oito golos, "enervando" a equipa eslovaca que aos
18 minutos já contava com três exclusões, fator preponderante nas manobras ofensivas da equipa
portuguesa, que chegou ao intervalo a vencer por 15-8.
Na segunda parte, o Sporting esteve ainda mais forte e foi dilatando a vantagem, que por duas vezes
chegou aos 12 golos de diferença, aos 38 minutos (21-9) e aos 46 (25-13), com golos para "todos os
gostos", com Solha mais uma vez em destaque.
Nos instantes finais o Sporta Hlohovec reduziu o resultado, que se fixou em 34-24.
Com esta vitória, o Sporting parte em vantagem para a segunda eliminatória, que se disputa no
próximo sábado, na Eslováquia.
Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Odivelas.
Sporting- HC Sporta Hlohovec, 34-24.
Ao intervalo: 15-8.
Sob arbitragem da dupla formada pelos Suíços André Philipp Buache e Marco Meyer, as equipas
alinharam e marcaram:
- Sporting (34): Ricardo Candeias, Luís Oliveira e Ricardo Correia (gr), Nuno Pinto, Pedro Portela (5),
Bosco Bjelanovic (1), Bruno Moreira, Sérgio Barros, João Ligeiro, Frankis Carol (4), Rui Silva (3),
Pedro Solha (12), Diogo Godinho (1), Fábio Magalhães (5) e Pedro Spínola (3).
Treinador: Frederico Santos.
- HC Sporta Hlohovec (24): Dusan Olejar, Juraj Kastak e Marian Zernovic (gr), Matej Takac (3),
Vladimir Guzy (2), Tomas Laho (3), Marcos Balaz, Martin Mizenko (3), Lubomir Duris (5), Oleksandr
Petrov (6), Igor Vanko(1), Alexander Ivanov, Samuel Mazar, Frantisek Zatko (1), Peter Dudas e Lukas
Majbik.
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Treinador: Martin Liptak.
Carlos Barros
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“Somos favoritos a vencer
este jogo frente ao FC Porto”

ano passado, à imagem do seu
treinador Obramovic, mas sabemos o que temos de fazer para
contrariá-los. Estou mais preocupado com a minha equipa e os
nossos pontos fortes. Temos de
ser uma equipa muito concentrada, manter a organização, defender bem e não favorecer o FC
Porto naquilo que eles fazem
bem que são as transições. Aqui
na defesa é que temos de ser
muito competentes. Depois no
ataque encontraremos as soluções e somos bons nisso. Foi
com esta mentalidade que trabalhamos esta semana e por isso
encaramos este jogo como um
jogo para vencer. É difícil, mas é
um jogo para vencer”, vincou
Carlos Resende, treinador do
ABC, que ainda não pode contar
para este jogo com o lesionado
Ricardo Pesqueira. Nuno Rebelo
e Hugo Rocha estão em dúvida.

CARLOS RESENDE assume o favoritismo do ABC/UMinho para o jogo de amanhã com o FC Porto, da
quinta jornada do campeonato nacional Andebol 1. Triunfo até pode valer a subida ao 1.º lugar e treinador conta com o apoio dos adeptos para um ambiente fantástico no pavilhão Flávio Sá Leite.
ANDEBOL 1

| Miguel Machado |

O ABC/UMinho recebe amanhã
o líder FC Porto na partida mais
guardada da quinta jornada do
campeonato nacional de andebol
e para Carlos Resende, técnico
dos academistas, a equipa bracarense é a “favorita” à vitória.
“O FC Porto é uma equipa que
luta pelo título, foi campeã nos
últimos seis anos, mas esta época também temos esse objectivo.
Houve outras alturas em que não
podia assumir isto, mas felizmente agora posso assumir: somos favoritos e candidatos à vitória neste jogo. Se fosse analista de uma casa de apostas, apostava claramente no ABC para este jogo”, afirmou ontem o técnico na conferência de imprensa
de antevisão da partida.
Com três vitórias, um empate e
o melhor ataque da prova à quarta jornada, Carlos Resende mostra-se satisfeito com o rendimen-

DR

Pedro Seabra e Carlos Resende mostraram-se muito confiantes na vitória para a recepção ao FC Porto

to e “intensidade” dos seus jogadores e, afirma, que estão preparados para se bater olhos nos
olhos com o actual campeão na-

cional, que vai apresentar-se no
Sá Leite na liderança com cinco
vitórias em cinco jogos.
“Vamos defrontar um adversá-

rio fortíssimo, mas a equipa do
ABC está bem e determinada em
vencer este jogo. Os pontos fortes do Porto são os mesmos do

“O plantel do ABC está
bastante motivado para
este jogo e o nosso objectivo é claro: vencer e dar
continuidade à nossa
ambição de fazer melhor
que na época passada.
Por outro lado jogamos em
nossa casa e dentro do
grupo temos este propósito
de vencer todos os jogos no
Flávio Sá Leite”, afirmou
o central Pedro Seabra.
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Clube bracarense com novos horários e locais de treinos

ABC/Manabola lança nova campanha
de angariação de atletas femininos
ANDEBOL FEMININO
| Redacção |

Com a proximidade dos primeiros jogos dos campeonatos para
as equipas do ABC/Manabola,
contam-se já os dias para o pavilhão da Escola Francisco Sanches abrir as portas e alargar os
espaços para continuar a preparação da nova época. Com os
horários dos treinos já estabilizados e a competição a dar os
primeiros passos, o ABC/Manabola vai lançar ainda uma grande campanha de divulgação da
modalidade e angariação de novas atletas para o projecto Andebol Feminino. Os alvos preferenciais desta campanha que tem
o arranque marcado para a próxima semana, são as escolas do
concelho de Braga e a UMinho.

Os treinos da equipa júnior/sénior vão realizar-se às segundas,
quartas e quintas das 18.30 às 20
horas. E às sextas das 20 às
21.30 horas. O local de treinos é
o pavilhão da Escola Secundária
Carlos Amarante (ESCA).
Por sua vez a equipa juvenil
vai treinar às segundas, terças e
quartas das 18.30 às 20 horas e
às sextas das 20 às 21.30 horas.
O local de treinos é também o
pavilhão da ESCA.
A equipa de iniciadas divide os

ABC/Manabola vai fazer
captação de atletas para as
suas equipas de andebol
feminino, junto das escolas
do concelho de Braga e
na Universidade do Minho.

seus treinos entre o pavilhão da
Escola Sec. Carlos Amarante e o
ginásio da Esc. Francisco Sanches. Os treinos decorrem às segundas das 18.30 às 20 horas na
Escola Francisco Sanches, e às
terças e quartas das 18.30 às 20
horas na Escola Secundária Carlos Amarante, e ainda às quintasferas das 18.30 às 20 horas.
Já a equipa infantil treina às segundas e quintas das 18.30 às 20
horas no pavilhão da Escola
Francisco Sanches.
Os escalões de bambis e minis
treinam no Flávio Sá Leite às
terças e quintas das 17.45 às
18.45 horas, e aos sábados das
9.30 às 11.30 horas.
O próximo jogo das juniores/seniores, contra o ND Sta
Joana, é amanhã, às 19 horas,
após o ABC-FC Porto.
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§convocatória
Selecção Regional
Masculina (1998/1999)
A Associação de Andebol de Braga
vai realizar mais um treino da selecção regional masculina dos anos
de 1998/1999 contra a sua congénere do Porto, no dia 13 de Outubro, no Pavilhão de Crestins (Maia).
Os atletas convocados são: Alexandre Pinheiro, Oleksandr Nekrushets,
André Gomes, Lucas Ferrão, Rui Ferreira, José Miguel Macedo, João Nuno Pontes (ABC/UMinho); João Torgal (AC Fafe).
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Vitória histórica dos juvenis
da Póvoa de Lanhoso
EQUIPA DE JUVENIS da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso viveu um fim-de-semana
recheado de emoção, após a conquista da primeira vitória da competição, frente ao Fafe.
NACIONAL JUVENIS

| Carlos Costinha Sousa |

O passado sábado fica na história do desporto da Póvoa de Lanhoso e da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso, pois
os juvenis do clube conseguiram
conquistar a primeira vitória na
competição, ao bater o Fafe por
dois golos de diferença.
Num fim-de-semana de jornada dupla, no domingo a equipa
deslocou-se a Águas Santas, formação manifestamente superior,
com o resultado a ser desfavorável com derrota por 37- 24. Mesmo assim a equipa deixou no ar
a promessa de uma boa época.

DR

Jovem equipa de juvenis da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso conquistou a primeira vitória na história
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Clubes da região entram
em acção no domingo
Andebol
Taça de Portugal

JOGOSA grande maioria dos
encontros da primeira eliminatória da Taça de Portugal
masculina de Andebol estão
agendados para domingo,
onde, na Zona 2 da prova, há
uma série de equipas da região em acção.
Os 19 vencedores e os 21 clubes isentos da primeira eliminatória vão conhecer os adversários da segunda eliminatória,
que está agendada para o dia
23 de Novembro, na segundafeira, a partir das 17 horas.

Na referida Zona 2, o Sporting de Espinho vai medir forças com o SIR 1.º de Maio, uma
partida que começa às 15 horas. Duas horas depois, o S.
Paio Oleiros recebe o Académico Viseu FC, sendo que pelas
18 horas começa o jogo ACD
Monte-Batalha AC.
Na próxima quarta-feira, pelas 21.30 horas, irá decorrer o
único “derby”distrital desta primeira eliminatória, com o Estarreja AC a ser anfitrião no “regressado” Beira-Mar, que irá
efectuar o seu primeiro jogo na
Taça de Portugal após muitos
anos de ausência. |
D.R.

O primeiro jogo do Beira-Mar na Taça de Portugal será em Estarreja
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JOGO DE AMANHÃ SERVE TAMBÉM PARA HOMENAGEAR A EQUIPA DE ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS

ABC chama público para abater dragões
FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resende aposta
na vitória do
ABC e
elogia a tena
cidade
dos atletas em
cadeira de roda
s

Pedro Seabra e Carlos Resende de olhos no topo da tabela, em caso de vencer o FC Porto

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho volta a
convocar o público bracarense a comparecer amanhã à tarde, às 17h00, no
Flávio Sá Leite, em Braga.
Os responsáveis do ABC

garantem que não faltam
motivos para uma deslocação ao pavilhão.
O primeiro é certamente para apoiar a equipa
que defronta o FC Porto, em jogo da V jornada do campeonato na-

cional; a segunda razão,
esta bem nobre, é para tomar parte na homenagem
à equipa de andebol em
cadeira de rodas, da delegação de Braga da Associação Portuguesa de
Deficientes.

Quanto ao jogo, o treinador do ABC/UMinho promete encará-lo de peito
aberto, sem medo, e apostando num triunfo bracarense. «É um jogo entre
duas equipas candidatas
à vitória. Estamos a falar
de uma equipa hexacampeã, que é o Porto; e o
ABC que tem outros objetivos. Houve alturas em
que não poderia dizer isto,
mas hoje felizmente posso
dizê-lo: somos candidatos
à vitória neste jogo. Se fosse um analista de casas de
apostas, apostava na vitória da nossa equipa», afirmou Carlos Resende.
O técnico discorda que
o ABC seja menos intenso
do que na época passada e
lembra que tem o melhor
ataque da prova.

Atento às forças
e fraquezas do Porto
O técnico dos academistas acredita sobretudo nos
pontos fortes da sua equipa, mas também está atento às forças e fraquezas
do adversário. «Os pon-

tos fortes do Porto deste ano são os mesmos do
ano passado e de há dois
anos. Ou seja, uma transição forte. Mas sente dificuldades perante equipas
que não lhe permitem fazer essas transições. E é
isto que queremos fazer.
Temos que estar preparados para manter a organização, não perder bolas e
defender bem. Mais do que
os pontos fortes do Porto, interessam-me os nossos pontos fortes. Será difícil, mas é para vencer»,
reforçou.

Pedro Seabra quer
mandar em casa
Por seu turno, Pedro Seabra voltou a confirmar as
pretensões do ABC/UMinho, sobretudo nos jogos
em casa, onde quer continuar a mandar. «A nossa
equipa está bastante motivada. Se assumimos no
início da época que queríamos fazer melhor que
na época passada, na qual
vencemos todos os jogos
em casa, é legítimo que

pensemos em vencer este
jogo frente ao Porto. E é
isso que queremos fazer.
Jogar no Sá Leite é um
dos nossos pontos fortes, com ajuda do público», lembrou.

Elogios aos atletas
em cadeira de rodas
O ABC vai aproveitar
este jogo para homenagear a equipa de andebol
em cadeira de rodas. Carlos Resende foi generoso
nos elogios.
«Todos temos dificuldades na vida. Uns são mais
visíveis que outros. As dificuldades destas pessoas
são bem visíveis. Há duas
formas de estar: aqueles
que aproveitam as dificuldades e transformam-nas
em oportunidades; e aqueles que passam a vida a lamentar. Os atletas em cadeiras de rodas têm dificuldades. Mas não é por isso
que deixam de lutar e viver
com toda a intensidade que
a vida lhes permite. Isso é
o melhor exemplo que se
pode dar», disse.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA
Seleção regional
joga na Maia
A seleção regional masculina (nascidos em 98/99) da
Associação de Andebol de Braga, tem um jogo-treino
no dia 13 de outubro, no Pavilhão de Crestins (Maia),
com a sua congénere do Porto.
O encontro inicia-se às 19h00 e para ele estão
convocados os seguintes atletas:
ABC: Alexandre Pinheiro, Oleksandr Nekrushets,
André Gomes, Lucas Ferrão, Rui Ferreira, José Miguel
Macedo e João Nuno Pontes.
AC Fafe: João Torgal.
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As emoções do Andebol estão de volta
Arsenal de Canelas
Ø Hélder Oliveira

As emoções do Andebol estão
de volta com o regresso de
alguns campeonatos no
passado fim-de-semana. As
equipas do Arsenal de Canelas
entram, agora, em prova com
grandes ambições, deixando
antever uma boa época.
Somos exigentes por isso
queremos mais empenho na
formação e na competição.
Boa sorte a todos e divirtamse.
AA Espinho “B” – 29 / Arsenal
Canelas – 25
Camp. Nac.
Iniciadas Femininos
Arsenal Canelas – 34 /
Moimenta Beira – 18
Camp. Nac. Juvenis Femininos

Arsenal Canelas – 25 / AA
Espinho – 28
Camp. Nac.
Seniores Femininos 2ª Divisão
Juvenis Femininos
Arsenal Canelas – 34 /
Moimenta Beira - 18
No passado sábado, as
emoções regressaram ao
pavilhão de Canelas com a
equipa juvenil do Arsenal a
iniciar o seu campeonato.
Nada melhor do que jogar em
casa para começar e, sem
surpresas, vencemos na
primeira jornada. Falar do
resultado alargado até parece
coisa fácil, os 16 golos de
diferença espelham a grande
diferença em termos de
qualidade dos visitantes para
os visitados. Numa fase
precoce da época notam-se
ainda algumas falhas a corrigir

por todas, e algumas perdas
de bola por parte das jovens
de Canelas na vertente
ofensiva fizeram com que o
resultado não engordasse
mais cedo. Defensivamente
permitiram
algumas
facilidades às adversárias.
Meros detalhes que estarão
certamente mais inofensivos
ao longo do campeonato.
ARSENAL CANELAS: 1 – Ana
Lima (G.R.); 2 Bárbara Silva (2);
4 – Catarina Soares (2); 5 –
Andreia Silva (5); 6 – Eva
Rodrigues (2); 7 – Mariana
Ferreira (9); 9 – Ana
Claro (8); 10 – Beatriz
Rodrigues (4); 14 – Inês Ribeiro
(2); 15 – Leonor Vicente; 17 –
Francisca Moutela
Treinador: Hélder Oliveira
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Andebolista dos "dragões" antevê jogo complicado diante dos bracarenses mas quer vitória.
David Tavares, remata contra a baliza do FC Porto defendida por Hugo Laurentino
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto, Hugo Laurentino, quer continuar com os bons
resultados da equipa e vencer o ABC para somar a sexta vitória em outros tantos jogos, sabendo de
antemão que enfrentará uma equipa que joga "constantemente num ritmo muito rápido", sendo que é
cada vez mais complicado "encontrar defeitos nas equipas adversárias".
O guardião revelou que ao longo da semana têm trabalhado para "corrigir alguns pormenores,
normais de início de época" mas revela que a ambição de querer vencer se mantém.
"Queremos vencer e manter o primeiro lugar até ao final desta fase, para podermos ter a vantagem
do fator casa no "play-off". Não vai ser um jogo idêntico aos que tivemos com o Águas Santas ou a
ADA Maia. O ano passado tivemos muitos problemas com o ABC e sabemos que vamos defrontar
novamente uma equipa difícil, pois é mais um ano em que aquele plantel está junto e foi bem
reforçado. FC Porto e ABC são duas equipas que jogam constantemente num ritmo muito rápido, em
contra-ataque e em velocidade. Vai ser um bom espetáculo, mas queremos vencer", afirmou em
declarações ao Porto Canal.
Apesar de ser o terceiro jogo que os "dragões" disputam esta semana, Laurentino não vê problemas
nessa situação e relembra o que aconteceu na temporada passada quando estavam envolvidos na
"Champions".
"Temos a experiência do ano passado, da Champions, em que jogávamos sábado, quarta-feira e
sábado. Há mais rotação, mais jogos e é aí que podemos pôr em prática o que aprendemos nos
treinos e evoluir", acrescentou depois.
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ANDEBOL
Campeonato Nacional de Seniores Masculinos da 2.ª Divisão de Andebol

Sanjoanense foi um gigan
S. Bernardo, 27
Sanjoanense/Mário Rui, 27
Jogo no Pavilhão Gimnodesportivo de S.
Bernardo.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.
S. Bernardo: João Pinho, João Esteves, Augusto, Pereira, Tiago Sousa, Ulisses Ribeiro,
Tiago Gonçalves, Tiago Filipe, Jorge Justino,
Rui Silva, Fernando Marques, Rodrigo
Gouveia, Sérgio Gouveia, Rui Oliveira,
João Pinho, André Oliveira, Albano Lopes.
Treinador: Ulisses Pereira.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António
Brandão, Hélder Santos, Eduardo Carneiro,
Hugo Terra, Fabian Scheck, Emanuel Silva,
Pedro Amorim, Xavier Costa, Daniel Valente, Bruno Pinho, Eduardo Pereira.
Treinador: Nuno Baptista.
Ao intervalo: 15-13.

Para este jogo a Sanjoanense saiu em direção a Aveiro com
baixas de vulto na equipa. Ricardo Pinho, Ruben Silva, Emanuel
Pinheiro e Fábio Cardoso, não
puderam, por diversos motivos,
dar o seu contributo. E se estas
contrariedades não eram suficientes, durante o jogo Bruno
Pinho viu o cartão vermelho por
uma agressão, ao que parece
simulada, enquanto Daniel Valente foi obrigado a abandonar
a partida no início da segunda
parte devido a lesão, felizmente
sem a gravidade que se pensava.
A formação aveirense, moralizada com a posição de líder
do campeonato, apresentou-se
na força máxima num recinto
cheio e com muito apoio.

O encontro começou com
algum domínio dos locais, mantendo-se sempre com um ou outro golo de vantagem, enquanto
a Sanjoanense procurava, sempre
que possível, chegar ao empate.
Contudo, o intervalo acabaria

por chegar com os alvinegros
em desvantagem de dois golos.
Na segunda parte o S. Bernardo tentou sempre fugir no
marcador, mas a Sanjoanense,
com uma defesa extremamente
combativa e no limite da sua boa

condição fisica, manteve sempre
em sentido a primeira linha adversaria, que tinha um autêntico
muro pela frente. Restava-lhe
apostar no contra-ataque, transições e reposições rápidas de
bola para chegar ao golo.
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JORNADA 4

te

Academico Fc 26-25 Fermentões
Ar.C. Devesa 30-31Fc Porto ‘B’
Sao Mamede 30-23 M. Madeira
São Bernardo 27-27 Sanjoanese
Fafe 34-23 S. Paio Oleiros
Cdc Santana 13-29 Avanca
Boavista 22-21 Fc Gaia

P J V E D GM-GS
1 S. Bernardo
2 Avanca
3 Ac Fafe
4 Sao Mamede
5 Fc Porto ‘B’
6 Boavista Fc
7 A. C. Devesa
8 Sanjoanense
9 M. Madeira
10 Academico
11 Fc Gaia
12 Fermentões
13 S. Paio Oleiros
14 Santana

11
10
10
10
10
8
7
7
7
6
6
6
6
4

4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
4

118 9 1
109 80
117 87
105 9 3
116 106
99 105
99 92
106 107
87 77
85 116
118 115
101 121
91 116
81 126

JORNADA 5

Academico Fc - Arsenal Clube
Fc Porto ‘B’ - Aa Sao Mamede
M. Madeira - Boavista Fc
Ad Sanjoanense - Ac Fafe
S. Paio Oleiros - Cdc Santana
Ccr Fermentões- Aa Avanca
Fc Gaia - São Bernardo

Já a Sanjoanense deu primazia aos ataques controlados,
onde se destacou Pedro Amorim,
que foi sempre um quebra-cabeças para o S. Bernardo. Por sua
vez, Ricardo Gaspar e Pedro Terra,
na baliza alvinegra, transmitiram
sempre muita confiança à equipa.

Nos últimos segundos a
Sanjoanense teve nas mãos de
Pedro Amorim a possibilidade
de conquistar os três pontos,
mas alguma precipitação ditou
o empate final, um resultado
que premiou o trabalho das duas
equipas.
A dupla de arbitragem esteve bem na generaliadade, sendo
apenas de lamentar a expulsão
de Bruno Pinho, tendo-se deixado
enganar pela simulação do atleta
do S. Bernardo. No próximo dia
11 a Sanjoanense recebe, pelas
17h00, no Pavilhão das Travessas,
o ex-primodivisionario e candidato à subida, o Fafe AC.
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sanjoanense Andebol arranca com empate. hóquei e futebol cedem
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Andebol: Juvenis do Cister
estreiam-se a vencer
A equipa de juvenis masculinos do Cister
estreou-se, no passado domingo, a vencer
na zona 3 da 1.ª Divisão nacional frente
ao Samora Correia (35-23). Na véspera, os
alcobacenses tinham sido derrotados no
reduto do Alavarium (32-23). A equipa de
iniciadas femininas também começou da
melhor forma a zona 5 do campeonato
nacional ao vencer (44-19) o Ansião.
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Andebol: Seniores do Cister
estreiam-se no campeonato

A equipa sénior feminina do Cister SA estreia-se no próximo sábado (18 horas), diante
do Batalha AC, na 2.ª Divisão nacional. A turma
de Abel Ferreira folgou na jornada inaugural
e apresenta-se perante os adeptos num jogo
que marca o regresso do clube à competição
sénior. O Cister SA defronta na 2.ª jornada
uma equipa que perdeu em casa com o Ílhavo
(19-23).
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ANDEBOL|CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISÃO FEMININO

Um mau começo previsível.
A Casa do Benfica em Castelo Branco, iniciou a 1ª fase do
campeonato nacional da 2ª
Divisão Feminino recebendo o SIR 1º de Maio (Leiria)
e perdendo por 15 – 30.
Num jogo que foi equilibrado até aos 20 minutos da
1ªparte (5-5), a equipa terminou a perder por 6 golos
de diferença. Jogando contra uma equipa que já se
apresenta com alguma competição, a CBCB quebrou fisicamente cometendo sucessivos erros técnicos e
uma avassaladora percentagem de remates falhados
em situações claras de remate.
Este grupo de trabalho

Equipa da Casa do Benfica em Castelo Branco
vai ter um ano especialmente difícil, uma vez que
parte das suas atletas en-

tram este ano na faculdade
(Covilhã/Coimbra) o que levanta problemas ao nível do

treino, e irá com certeza exigir ajustes da parte das atletas a esta nova realidade.
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