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Andebol
Didáxis vence
Maiastars no torneio
de abertura

A AA Didáxis iniciou da melhor
forma o torneio de abertura de
juniores de andebol.
O adversário, Maiastars, dominou até aos 15 minutos. A AA Didáxis termina a primeira parte a
vencer por seis. Na segunda a
reacção do Maiastars não surtiu
efeito e a AA Didáxis continuou
a dominar, vencendo por 26-17.
De realçar Diana Oliveira, Filipa
Gonçalves e Susana Moreira com
5 golos cada. Domingo as iniciadas começaram o campeonato
regional com a recepção ao CA
Barrosas. As de Riba de Ave assumiram a liderança. No final da
primeira parte já a equipa da casa vencia por 14-5. Na segunda
parte a Didáxis continuou a avolumar o marcadortendo terminado o jogo a vencer por 29-12.
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:.: Treinador do Sporting pede perfeição na 2.ª mão da EHF

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

13-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=627249d2

Autor: A.R. A equipa do Sporting regressou ontem a Lisboa, depois da derrota (31-36) frente ao Tvis
Holstebro, na Dinamarca, mas nada está perdido na Taça EHF, pois a 2.ª eliminatória ainda pode ser
resolvida a favor dos leões, no jogo do próximo sábado, no Multiusos de Odivelas. À chegada ao
aeroporto, o treinador espanhol, Zupo Equisoain, revelou que a esperança é a última a morrer e está
crente que os leões, vencedores da Challenge'2010, ainda podem fazer a 'remontada':"A eliminatória
está difícil, mas nas provas europeias é possível recuperar 5 golos. Penso que poderemos ganhar por
essa diferença, mas tem de sair um jogo quase perfeito. OTvis Holstebro é uma equipa com qualidade
e tem bons jogadores, não sendo por acaso que nos últimos anos têm atingido, as fases de grupo e os
quartos-de-final da Taça EHF." Aliás, o Tvis Holstebro atingiu mesmo a final-four em 2013 da mesma
competição, enquanto o Sporting também chegou aos quartos-de-final em 2014. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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02:03 . Record
À chegada ao aeroporto, o treinador espanhol, Zupo Equisoain, revelou que a esperança é a última a
morrer e está crente que os leões, vencedores da Challenge'2010, ainda podem fazer a 'remontada'...
Por A.R. - Record
A equipa do Sporting regressou ontem a Lisboa, depois da derrota (31-36) frente ao Tvis Holstebro,
na Dinamarca, mas nada está perdido na Taça EHF, pois a 2.ª eliminatória ainda pode ser resolvida a
favor dos leões, no jogo do próximo sábado, no Multiusos de Odivelas.À chegada ao aeroporto, o
treinador espanhol, Zupo Equisoain, revelou que a esperança é a última a morrer e está crente que os
leões, vencedores da Challenge'2010, ainda podem fazer a 'remontada':"A eliminatória está difícil,
mas nas provas europeias é possível recuperar 5 golos. Penso que poderemos ganhar por essa
diferença, mas tem de sair um jogo quase perfeito. OTvis Holstebro é uma equipa com qualidade e
tem bons jogadores, não sendo por acaso que nos últimos anos têm atingido, as fases de grupo e os
quartos-de-final da Taça EHF."Aliás, o Tvis Holstebro atingiu mesmo a final-four em 2013 da mesma
competição, enquanto o Sporting também chegou aos quartos-de-final em 2014.
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Após vitória por 34-25 na visita ao SC Horta

ABC/UMinho aproxima-se aos lugares
cimeiros com triunfo nos Açores
ANDEBOL

| Redacção |

A vitória do ABC/UMinho na
visita ao Sporting da Horta, à sétima jornada do campeonato nacional Andebol 1, colocou os

bracarenses no quarto lugar,
mais próximo das posições cimeiras.
Embora haja ainda jogos em
atraso, estão já definidas com
maior ou menor previsibilidade
as tendências entre os que vão

competir pelo título, pelas provas europeias e pela fuga às posições de despromoção.
A próxima jornada inclui encontros que, salvo qualquer surpresa de maior, vão acentuar essas diferenças.
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§Desporto
Andebol feminino

Profissionais dinamarquesas vencem Portugal
no apuramento para o Euro de andebol
Portugal somou a segunda derrota na qualificação para o Campeonato da Europa de seniores femininos de andebol, ao perder por 26-21 com a Dinamarca, em jogo da segunda jornada do grupo 6 de apuramento.
No pavilhão multiusos de Pinhel, a equipa portuguesa, que na primeira jornada perdeu com a
Rússia por 39-19, chegou ao intervalo com uma desvantagem de 14-10.
Depois de uma primeira fase em que o equilíbrio foi dominante, as duas equipas estavam empatadas aos 20 minutos (9-9), as dinamarquesas conseguiram chegar ao intervalo com uma vantagem de quatro golos (14-10). Patrícia Rodrigues, com cinco golos, e Cláudia Aguiar, com quatro,
foram as melhores marcadoras de Portugal, enquanto Maria Fisker e Kristina Kristiansen, ambas
com quatro golos, foram as mais certeiras do lado dinamarquês.
Em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal, o selecionador português Ulisses
Miguel destacou a qualidade da formação dinamarquesa, terceira classificada no último mundial.
“Estamos a falar de uma seleção que tem apenas jogadoras profissionais, nós só temos três jogadoras no estrangeiro. A aposta hoje não foi na idade, foi na qualidade”, disse.
Ulisses Miguel considerou que as exclusões tiveram uma influência negativa no resultado.
“No final da primeira parte, em que a Dinamarca conseguiu aumentar um bocado mais a vantagem, à força das exclusões. Tivemos duas exclusões, justas e as jogadoras aí sentiram mais o cansaço. Foi aqui que se estabeleceu essa diferença de quatro golos".
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Homenagem atletas distinguidos na Gala do Desporto

Leiria homenageou
os seus campeões
Gala Equipa de andebol e basquetebol em cadeira de rodas da APD Leiria recebeu
a ovação da noite ao conquistar o prémio de equipa do ano
José Roque
Olegário Benquerença (prémio
carreira) e Ricardo Porém (prémio prestígio) foram os maiores destaques da 1.ª Gala do
Desporto de Leiria, numa organização da Câmara Municipal no sentido de distinguir os
atletas/desportistas que mais
se evidenciaram na época passada.
O árbitro de futebol, que terminou a carreira este ano, foi o
último a subir ao palco do Teatro José Lúcio da Silva não escondendo a emoção pela homenagem, assim como o piloto
de todo-o-terreno Ricardo Porém que ainda chegou a tempo

da cerimónia depois da sua
participação no Rali de Marrocos.
Na noite de sexta-feira, foram
várias as ‘estrelas’ do desporto
do concelho que subiram a
palco com Kitó Ferreira, técnico de futsal do Burinhosa, a
vencer o prémio de treinador
do ano.
Como atletas do ano, em feminino, o prémio foi atribuído
a Telma Amado, andebolista do
IBV (Islândia), e Irina Rodrigues, lançadora do disco do
Sporting CP. Em masculinos, o
prémio de melhor atleta foi entregue ao andebolista do Sporting CP, Pedro Portela (colectivo), e o nadador do Bairro dos

Anjos, David Carreira (individual).
A noite também serviu para
premiar aqueles que foram
considerados os atletas revelação com Clarissi Amisi, basquetebolista do CRD Soutocico, e
Margarida Amado, ginasta do
Trampolins Clube do Lis, a vencerem na categoria feminina.
Em masculinos, os prémios revelação foram entregues a Bernardo Silvano, futebolista da
UD Leiria, e Miguel Carreira,
lançador do martelo que veste
as cores da Juventude Vidigalense.
Um dos momentos altos da
noite foi a ovação que a Associação Portuguesa de Deficien-

tes – delegação de Leiria recebeu por parte dos presentes
pela conquista do prémio de
equipa do ano, fazendo jus ao
título de campeões nacionais
de andebol e basquetebol em
cadeira de rodas.
O evento do ano, cujo vencedor foi encontrado através
de votação online, foi conquistado pela Taça do Mundo de
Aeromodelismo que decorreu
em Julho, na Ortigosa.
Realce ainda para o facto de
todos os atletas que se sagraram campeões nacionais e regionais nas mais variadas modalidades terem subido ao
palco para receber o prémio de
mérito desportivo.|
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Gala premeia mérito
desportivo na região
Leiria | P20
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qualificação para campeonato da europa de seniores femininos

Portugal perde com Dinamarca
ortugal somou, ontem, a segunda derrota na qualificação
para o Campeonato da Europa de seniores
femininos de andebol,
ao perder por 26-21 com
a Dinamarca, em jogo da

P

segunda jornada do grupo 6 de apuramento.
No pavilhão multiusos
de Pinhel, a equipa portuguesa, que na primeira jornada perdeu com a
Rússia por 39-19, chegou
ao intervalo com uma des-

vantagem de 14-10.
Em declarações ao sítio
da Federação de Andebol
de Portugal, o selecionador português Ulisses Miguel destacou a qualidade
da formação dinamarquesa, terceira classificada

no último mundial. «Estamos a falar de uma seleção que tem apenas jogadoras profissionais, nós
só temos três jogadoras no
estrangeiro. A aposta hoje não foi na idade, foi na
qualidade», disse.
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Taça EHF

Sporting perde na Dinamarca
O Sporting perdeu, ontem, na visita aos dinamarqueses do Team Tvis Holstebro, por 36-31, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Taça EHF de andebol masculino. Os ‘leões’, que perdiam ao intervalo
por 20-17, tiveram em destaque o lateral-direito cubano
Carol Marzo, ao apontar 11 golos e ser o melhor marcador do jogo, à frente do dinamarquês Patrick Larsen, com oito e o mais eficaz na equipa do Holstebro.
O Sporting recebe os dinamarqueses a 17 de outubro,
na segunda mão da eliminatória.
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Andebol (i divisão)

Fafe perde na Madeira
A AC Fafe perdeu, ontem, por 36-29, na Madeira, com a turma local, em partida antecipada da
9:º jornada do Nacional da I Divisão em andebol. No próximo fim de semana disputa-se a 8.ª
ronda, com destaque para os jogos Maia/ISMAI-ABC/UMinho e AC Fafe-Porto.
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ANDEBOL
Seleção feminino
volta a perder
A seleção portuguesa de seniores femininos de andebol
perdeu ontem com a Dinamarca por 26-21, com 14-10
ao intervalo, em jogo da 2.ª jornada do grupo 6 de apuramento para o Campeonato do
Europa da categoria, em jogo
disputado em Pinhel. A equipa
portuguesa averbou assim a
segunda derrota no grupo, depois de na 5.ª feira ter perdido
com a Rússia por 39-19. No
outro jogo do grupo disputado
ontem, a Rússia venceu a Turquia, por 44-30. A Rússia e a
Dinamarca lideram o grupo
com quatro pontos, Portugal e
Turquia ainda não pontuaram.
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Madeira SAD regressou aos triunfos frente Fafe
ANDEBOL
Carlos C. Silva
carlosilva@jm-madeira.pt
Madeira SAD recebeu e venceu o AC Fafe por 36-29, com
18-12 ao intervalo, em jogo
antecipado da 9.ª jornada do
Campeonato de Andebol 1, disputado ontem no pavilhão do
Funchal. Um regresso aos triunfos da equipa de Paulo Fidalgo,
após o desaire caseiro frente ao
Sporting.
A equipa do Madeira SAD dominou por completo o encontro
com o Fafe ganhando uma importante vantagem logo nos primeiros minutos, graças a uma
defesa agressiva e ações ofensivas
muito eficazes. Sem surpresa os
madeirenses venciam ao inter-

O

Madeira SAD venceu o Fafe em jogo antecipado do Andebol 1.
valo com uma vantagem de seis
golos (18-12). Na etapa complementar registou-se mais equilíbrio, mas a SAD manteve o controlo do jogo e confirmou o favoritismo vencendo por 36-29.
Nesta partida esteve em destaque no Madeira SAD o ponta
Nélson Pina ao apontar 10 golos,

bwem secundado por Cláudio
Pedroso (7), Daniel Santos (4),
Elias António (4), Gonçalo Vieira
(3), Nuno Silva (3), João Miranda
(2), David Pinto (1), Marco Gil
(1) e Nuno Carvalhais (1).
Na próximo sábado, o Madeira
SAD visita o Benfica em jogo da
8.ª jornada. JM
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1º de Agosto-Progresso é o destaque das meias da Taça em femininos
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12-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=92f51585

12-10-2015 16:55
Já na classe masculina, o Interclube, que está na posse do troféu, vai defrontar o Progresso da Lunda
Sul, às 18h30.
Andebol feminino: Petro - 1º Agosto
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
A partida entre as equipas femininas do 1º de Agosto e do Progresso do Sambizanga é o destaque
das meias-finais da Taça de Angola em andebol, ditou o sorteio realizado na tarde desta segunda-feira
na sede da Federação Angolana de Andebol (FAAND).
O duelo entre "militares" e sambilas acontece terça-feira às 17h00 (hora de Angola) no campo do
Gama, numa prova em que o 1º de Agosto foi finalista derrotado na edição passada, ao perder com o
Petro de Luanda, por 28-24.
Na outra meia-final, o Petro de Luanda vai medir forças com a Casa Pessoal do Porto do Lobito
(CPPL), às 16h30, no campo do Catetão.
As " tricolores" vão em busca Da revalidação, depois de perderem o nacional para o arquirrival 1º de
Agosto.
Já na classe masculina, o Interclube, que está na posse do troféu, vai defrontar o Progresso da Lunda
Sul, às 18h30, no Catetão, enquanto a Marinha de Guerra vai ter pela frente o 1º de Agosto.
A formação masculina do Petro de Luanda e a feminina do Atlético Sport Aviação foram afastadas por
falta de comparência.
A final será disputada sexta-feira, às 18 horas (hora de Angola), no pavilhão principal da Cidadela.
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Artística de Avanca
com duas “faces”
Triunfo A equipa de Carlos Martingo começou abaixo
do seu real valor, mas terminou em alta e justificou o terceiro
triunfo no campeonato sobre um adversário difícil
PAULO RAMOS

ARTÍSTICA

28

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (1), Miguel
Baptista (4), Ricardo Mourão, Vasco
Santos (6), Diogo Oliveira (6) e Ricardo
Ramos (4) - sete inicial - Paulo Almeida,
Nuno Carvalho (2), Marco Sousa (1), Jenilson Santos (1), Marco Ferreira (2), Alberto Silva (1), Carlos Santos, Marcelo
Ferreira e João Carvalho.

ISMAI

22

Treinador: Rui Silva.
Manuel Borges; Pedro Vieira, Pedro
Teixeira (2), Sérgio Martins, Francisco
Leitão (3), Miguel Alves (4) e Tiago Magalhães (5) - sete inicial - Bruno Borges,
Hugo Glória, Francisco Fino (2), Paulo
Castro, Mário Silva, Diogo Pereira,
Pedro Maia, Rui Santos, Leandro
Semedo e André Rei (6).
Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira (A.A. Braga).
Oficiais de Mesa: Agostinho Teixeira e
Maria Gonçalves (Braga).
Ao intervalo: 10-13

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Luís Silva defendeu vários livres de sete metros

dando muito trabalho aos rematadores da Artística de
Avanca, que acabando por sair
para o intervalo com uma desvantagem de três golos.

Avelino Conceição
Depois da vitória no Restelo
diante do Belenenses, a Artística de Avanca tinha, neste jogo
de ontem, ainda mais a obrigatoriedade de vencer perante
o seu público. Mas o ISMAI foi
tudo menos um adversário fácil, tal foi a galhardia que colocou dentro de campo que lhe
permitiu comandar o marcador durante toda a primeira
parte, chegando mesmo a ter
quatro golos de vantagem.
Neste primeiro período do
jogo, a formação da casa mostrou algum nervosismo e teve
pela frente um bloco defensivo
bastante poderoso fisicamente,

Locais garantem vitória
com reentrada de rompante
Com uma atitude completamente diferente e um sistema
de jogo diferente na segunda
parte, a equipa de Carlos Martingo fez logo abrir um parcial
de 5-0, passando pela primeira
vez para a frente do marcador
(15-13). Uma reentrada de rompante que deixou ao rubro os
adeptos e que provocou algum
desnorte da equipa visitante,
que foi sucessivamente falhando na finalização, muito por
culpa de Luís Silva, mais uma
vez em grande plano.
A partir daqui, a Artística de
Avanca tranquilizou-se, foi es-

tabiliando o seu jogo e, depois,
apareceu o jogador que viria a
revolucionar por completo a
partida. O ainda júnior Diogo
Oliveira marcou uma série de
golos que catapultaram a equipa para a maior vantagem a
dez minutos do final do encontro (23-16).
O que tinha sido difícil na primeira parte estava agora mais
facilitado e a consumação de
mais um triunfo seria uma realidade, numa fase em que os
maiatos perderam o fulgor que
demonstraram no período inicial. Mas apesar dos números
finais, a vitória da Artística de
Avanca nada teve de fácil, ficando valorizada pelo empenho de um adversário que saiu
penalizado pela grande segunda parte dos locais, num jogo
de grande intensidade e difícil
de dirigir pela arbitragem. |
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Andebol: Liga dos campeões europeus

FC Porto venceu russos
FC Porto venceu ontem os campeões
russos do Chekhovskie Medvedi, por
31-27, assumindo a liderança do grupo C da fase de grupos da Liga dos
Campeões de andebol, à
quarta jornada.
Após esta ronda, os
portistas lideram o grupo C, juntamente com o
Meshkov Brest e o Naturhouse La Rioja, todos
com seis pontos.
Os ‘dragões’ entraram
nervosos no encontro, cometendo bastantes erros a
nível ofensivo, o que per-

O

mitiu à equipa russa construir um fosso entre ambas com uma diferença
de cinco golos.
O Chekhovskie Medvedi foi claramente superior
durante este período, não
permitindo ao FC Porto
recuperar, apresentando
um bloco defensivo bastante coeso e organizado
e um ataque irrepreensivelmente eficaz.
Apesar disso, os ‘dragões’ conseguiram diminuir a desvantagem e, ao
intervalo, perdiam apenas por dois golos (14-12).
Para o segundo tempo,

a formação ‘azul e branca’
transcendeu-se e reverteu,
por completo, o rumo do
encontro.
Com apenas quatro minutos jogados na segunda
parte, o FC Porto passou
pela primeira vez para a
frente do marcador e daí
não voltou a sair, chegando mesmo a ter uma vantagem de cinco golos.
Os ‘dragões’, muito organizados e concentrados
e embalados pelo apoio
de um pavilhão praticamente cheio, conseguiram segurar até ao final a
vantagem, anulando por

completo uma equipa russa que, no primeiro tempo, parecia impenetrável.
No próximo sábado o
FC Porto volta a jogar em
casa, desta feita frente ao
outro líder, o Meshkov
Brest.

Avanca venceu ISMAI
No campeonato da primeira divisão, o Avanca
recebeu e bateu o Maia/
/ISMAI por 28-22, depois
de ao intervalo estar a perder por 13-10.
Também ontem, o Passos Manuel venceu o Belenenses por 24-20.
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Agenda desportiva
FUTEBOL
Euro'2016, qualificação, Grupo I:
Sérvia-Portugal, às 17:00 (RTP1)
no Estádio FK Partizan, em Belgrado.
Taça da Liga, 2.ª fase: VarzimArouca (16:00).
Dia de folga do plantel do Marítimo.
Dia de folga do plantel do Nacional.
Dia de folga do plantel do União.
ANDEBOL
Campeonato Andebol 1, 9.ª jornada: Madeira SAD-Fafe, às 15:00
no pavilhão do Funchal.
BASQUETEBOL
Liga Masculina, 2.ª jornada: Galitos-CAB, às 18:00 em Aveiro.
AUTOMOBILISMO
5.ª etapa do Campeonato Nacional de Velocidade, com a presença do madeirense Francisco
Abreu (Tattus PY012/Honda), no
Estoril.
DUATLO
Duatlo BTT Santana, com início
às 09:00, junto ao Parque Empresarial de Santana e Cova da Roda.
BODYBOARD
Prova do Europeu de Bodyboard
Feminino - ETB 2015 na praia da
Fajã D´Areia, em São Vicente.
CANOAGEM
2.ª etapa do Madeira Ocean Race
com largada na Ribeira Brava, às
11:00, e meta no Funchal.
TRAIL
"III KM Vertical do Fanal", às
15:30, prova com a extensão de
3.650 mt e subida vertical de
1000 metros, com partida no sítio
da Ribeira Funda e meta na zona
da serra do Fanal.
TRIAL RESISTÊNCIA
IV edição do Super Trial 4x4+
Resistência Faial, com prólogo
às 11:00, e mangas às 15:00 e
17:00, nas margens da ribeira do
Faial.
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Madeira SAD recebe o AC Fafe
Madeira SAD recebe hoje a
formação do Andebol Clube
de Fafe, em jogo antecipado
da 9.ª jornada do Campeonato
Andebol 1. A partida disputa-se
a partir das 15:00, no pavilhão
do Funchal, com arbitragem da
dupla internacional madeirense
Duarte Santos / Ricardo Fonseca.
Um encontro com claro favoritismo para a equipa de Paulo
Fidalgo frente a um Fafe com
se apresenta com um plantel
menos argumentos. Depois da
derrota na receção ao Sporting,
na passada quarta-feira, hoje o

O

Madeira SAD tem uma excelente
oportunidade para regressar aos
triunfos e cimentar a posição
nos lugares cimeiros da classificação. JM
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Andebol

ABC/UMinho nos Açores procura
contacto com lugares da frente
Além da visita do ABC/UMinho aos Açores para defrontar o Sporting da
Horta, outros dois jogos colocam ponto final na sétima jornada do Andebol 1. Lembre-se que já se realizaram os jogos Madeira SAD-Sporting
(31-32); Águas Santas Milaneza-AC Fafe (29-28) e FC Porto-Benfica (3025).
Nos Açores, em teoria, os bracarenses são favoritos mas as deslocações ao
arquipélago encerram sempre dificuldades acrescidas, pelo que tudo pode acontecer. A
jogar em casa, o Sporting da Horta (que só disputou, até ao momento,
quatro jogos) quer somar pontos, averbando aquela que, a acontecer, será a segunda vitória. Mas os bracarenses, que já sofreram na fase inicial
duas derrotas — em casa com o Águas Santas e no Dragão Caixa com o
FC Porto, vão procurar evitar perder contacto com os lugares da frente da
classificação. Em Lisboa encontram-se Passos Manuel e Belenenses, que
prometem um jogo equilibrado. Trata-se de duas formações que ainda
não acertaram as agulhas no que respeita ao rendimento esperado para
esta temporada, que ocupam dois dos três últimos lugares da classificação, pelo que os três pontos da vitória servirão para dar um salto interessante na tabela. A jogar em casa, o Passos Manuel pode chamar a si um
pouco mais do favoritismo.
Avanca vai poder assistir a um jogo emotivo e equilibrado. A Artística de
Avanca recebe o Maia ISMAI, também neste caso duas equipas coladas na
classificação mas a formação de Carlos Martingo tem menos um jogo disputado. A jogar em casa, é de acreditar que a Artística de Avanca possa
somar os três pontos.
Jogos e árbitros:
18h00 - Avanca-Maia ISMAI - Fernando Costa/Diogo Teixeira (Braga).
20h00 - Passos Manuel-Belenenses - Ruben Maia/André Nunes (Aveiro).
21h00 - Sp. Horta-ABC/UMinho - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro).
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Alavarium reinicia projecto
de seniores masculinos
Regresso A equipa do clube aveirense recomeça, esta tarde, a sua actividade.
João Alves treina um colectivo que assume mentalidade vencedora
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Sérgio Loureiro
Três anos depois, o Alavarium
- Andebol Clube de Aveiro retoma o escalão de sénior masculino com um projecto que,
assumem, pretende ser uma
continuidade lógica dos escalões de formação. João Alves,
ex-atleta da casa e com passagens por clubes como São Bernardo e Académica de Águeda,
é o treinador que procura devolver, com larga margem de
tempo, o histórico clube aveirense aos principais palcos do
andebol nacional.
“A criação desta equipa acaba por ser uma natural consolidação daquilo que temos vindo a fazer a longos dos últimos
anos. A esmagadora maioria
dos atletas que formam esta
equipa já trabalham comigo
vai para três anos”, explica. “Todos os jogos, para mim, são en-

carados para vencer. Lutar
sempre pela vitória, sabendo,
também, que do outro lado vamos encontrar um adversário
já experiente e que quererá ganhar tal como nós”, garante o
técnico.
Os ponteiros do relógio assinalam as 22 horas da última
quarta-feira. João Alves, que
curiosamente deixou de jogar
em 2009 ao serviço do Alavarium, dava por terminado mais
uma sessão de treino. Salta à
vista o excelente ambiente que
reina no grupo. O suor, que encharca as camisolas e escorrega pelos rostos, denuncia trabalho árduo. “Sabemos que vamos melhorar: treino-a-treino,
jogo-a-jogo… enfim, todos os
dias”, salienta o treinador.
Primeiro teste
é já esta tarde
O primeiro teste à real capacidade da equipa terá lugar já
hoje, a partir das 18.30 horas,
na jornada inaugural da fase

RICARDO CARVALHAL

João Alves promete uma equipa a “lutar sempre pela vitória”

Equipa feminina é uma inspiração
Falar do Alavarium implica,
necessariamente, trazer à
mesa da conversa o estatuto da sua equipa sénior
feminina, actual tricampeã
nacional e que, já este mês,
volta a competir numa
prova europeia. “Perguntame se o sucesso delas aumenta o grau de exigência

para nós? Não acredito
nisso! Posso até assegurar
que o facto de elas serem
campeãs há três anos consecutivos, com base num
excelente trabalho, apenas
nos dá inspiração para trabalharmos e continuarmos
num processo evolutivo”,
salienta João Alves. |

regional da Terceira Divisão,
frente ao Sp. Espinho. João Alves assume desconhecimento
profundo sobre a capacidade
do adversário, mas assegura
que da parte da sua equipa
“mentalidade vencedora”.
As bancadas do pavilhão,
para este “derby” diante do Espinho, podem estar vazias. Afinal de contas, já faz algum
tempo que o hábito de ver jogos dos seniores masculinos
desapareceu. Mas a ausência
de público volta a não atemorizar o técnico. “Será natural
termos pouca gente a apoiarnos. Este interregno de três
anos fez com que as pessoas
não se identifiquem com a
equipa sénior. Mas posso assegurar que quem nos vier ver
concluirá que não somos toscos nenhuns, caso contrário
até o meu trabalho seria mau.
Mas seremos uma equipa à
procura da vitória e querer dignificar um clube que é do andebol”, sublinha João Alves,
numa frase que soa a apelo.
Comissão Administrativa
acredita no projecto
Paulo Elísio, elemento da Comissão Administrativa, valoriza o grupo e acredita no projecto: “será difícil subirmos de
divisão, mas sabemos que este
é um trabalho para se ir fazendo e que, no futuro, dará os
frutos que pretendemos”. |

Capitão fala
em ambiente
familiar
Victor Marquez, de 23
anos, é o capitão de
equipa. Homem da casa,
que percorreu todos os
escalões e que sente,
como poucos, o Alavarium. A frequentar o 5.º
ano do curso de Medicina, decidiu retomar a
competição porque sabe
que pode ser uma maisvalia num grupo que dá
os primeiros passos. “Foi
importante reactivar a
equipa sénior, com atletas da casa. Somos um
grupo que já está junto
há algum tempo, somos
quase uma família e
agora queremos honrar
o emblema, fazendo do
Alavarium talvez o único
clube com todos os escalões, tanto em masculinos, como em femininos”, refere. Para o desafio deste sábado, Victor
Marques olha para a
bancada e deixa uma
certeza: “A apoiar-nos estarão as nossas famílias e
amigos. Brevemente, voltarão outros adeptos que
em tempos vinham
apoiar a equipa sénior”. |
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Equipa sénior masculina do
Alavarium estreia-se hoje P25
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nacional de andebol – i divisão

ABC/UMinho nos Açores
ABC/UMinho joga, esta noite, com
o Sporting da Horta, nos Açores, em
partida relativa à sétima
jornada do Nacional da I
Divisão em andebol.
A partida disputa-se às
22h00 de Lisboa (menos
uma no palco do jogo) e
serve para "acertar" o calendário da sétima jornada da competição.
Em teoria os bracarenses apresentam-se como
favoritos mas as deslocações da formação de Carlos Resende até aos Açores
encerram sempre dificuldades acrescidas e, por isso, tudo pode acontecer.
Até porque, a jogar em
casa, o Sporting da Hor-

DM

O

AC Fafe abre, amanhã, a jornada 9 do Nacional da I Divisão em andebol

ta (que só disputou, até
ao momento, quatro jogos) quer somar pontos,
averbando aquela que, a
acontecer, será a segunda vitória da turma açoriana na prova.

AC Fafe e Madeira
abrem jornada nove
Entretanto, para amanhã
está agendado o arranque
da nona jornada já que,
por antecipação, vai disputar-se a partida entre

Madeira SAD e Andebol
Clube de Fafe. O jogo está
agendado para as 15h00,
no pavilhão do Funchal, e
vai ser dirigido por Duarte Santos/Ricardo Fonseca, da Madeira.
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Andebol

FC Gaia
venceu
FC Porto B
VITÓRIA. No passado
sábado, o FC Gaia levou
a melhor sobre o FC
Porto B (27-25) e ocupa
o terceiro lugar, ao passo
que o Modicus perdeu
ante o S. Mamede (2327) e está em décimo.
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ANDEBOL
Época regional
arranca hoje
Arranca hoje a época oficial
da Associação de Andebol da
Madeira com uma atividade
denominada "Fim de Semana
do Andebol III", com jogos no
pavilhão do Funchal, entre as
nove e as 20 horas. O evento
prossegue amanhã, no mesmo
local, sendo que para as 18h30,
está agendada uma cerimónia
de apresentação dos clubes e
dos árbitros regionais para a
época 2015/16. JM
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> Portalegre

GAP promove grande convívio

> O Ginásio Andebol de Portalegre (GAP)
promoveu no sábado um grande convívio que
envolveu velhas guardas, atletas, dirigentes,
simpatizantes e amantes da modalidade no
concelho.
Preocupada em dinamizar a actividade
do clube e em recuperar a grande tradição
que o andebol sempre teve na cidade de
Portalegre, a nova direcção do GAP lançou

o repto para esta iniciativa e recebeu no
Pavilhão Municipal a grande família do
andebol.
Ao longo de todo o dia foram feitas equipas com todos os que quiseram participar
e, cá fora, não faltaram tasquinhas com comida e bebida, que asseguraram um longo
e divertido convívio entre os muitos velhos
amigos que se reuniram nesta actividade.•
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ANDEBOL

Seniores de Valongo
vencem na estreia
A equipa de seniores femininos da Casa do
Povo de Valongo do Vouga (CPVV) venceu
por 23-22 o Benﬁca de Castelo Branco,
em casa, no jogo que marcou a estreia
da formação, a contar para o campeonato
nacional
A EQUIPA valonguense estava a perder
por dois golos (10-12)
ao intervalo, recuperando no segundo tempo,
em jogo equilibrado.
Alinharam e marcaram: Cátia Ferreira,
Ana Arede (1), Cláudia

Salgueiro, Bruna Santos
(4), Joana Simões (3),
Joana Santiago (3), Ana
Vidal, Daniela Santos
(2), Cátia Santos, Inês
Veiga (8), Ana Coutinho
(2) e Patrícia Guarino.
Treinador: Paulo Veiga.
Outros resultados da

1ª jornada: Salreu, 13 –
Cister, 22; Ílhavo, 19 – SIR
1º de Maio, 19; Batalha,
26 – Canelas, 28. Sábado,
as valonguenses jogam em
Canelas (18h30) para a
2ª jornada.
Em juvenis femininos, a CPVV iniciou o
campeonato nacional
em Oliveira de Frades,
vencendo por 30-13.
Sábado (15h) recebe o
Espinho.
A equipa de iniciados
femininos inicia domingo o respetivo nacional,
jogando em Vouzela com
o Mato (15h). As infantis
apenas começam dia 17,
jogando em casa com o
Vacariça.
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Juvenis do AAC
derrotados
em casa
Os juvenis masculinos do Águeda
Andebol Clube (AAC) iniciaram
o nacional da 2ª divisão com uma
derrota em casa (21-25) com a Sanjoanense. Alinharam e marcaram:
Gonçalo Matos, Daniel Lima, Bernardo Rodrigues (1), Valdemar
Valente, José Batista (2), Diogo
Guerra (4), Gabriel Mendes (1),
Luis Oliveira (8), José Lima (4),
Gonçalo Matos, Duarte Fernandes e Bruno Prazeres (1). Sábado,
jogam em Avanca (15h).
Os iniciados masculinos do AAC
iniciam domingo o campeonato nacional, recebendo o Estarreja (15h)
no pavilhão do GICA.
Os juniores masculinos do
AAC iniciam dia 18 de outubro
o campeonato nacional da 2ª divisão, jogando em Coimbra, com
a Académica, às 18 horas. Espinho, Feirense, Alavarium, São Paio
de Oleiros, CAIC de Cernache e
Académico de Viseu são os outros
adversários da série.
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Anbedol

CDC Oleiros perde
com o Boavista

Na segunda jornada do Campeonato
Nacional da 2ª Divisão, o CDC S.
Paio de Oleiros foi à cidade do Porto
defrontar o Boavista.
Num inicio de jogo com falhas de
vária ordem permitiram ao Boavista
chegar rapidamente aos 5-1, uma diferença no marcador que no andebol
pode ter importância no resultado
final ou pode ser apenas um momento menos bom de uma equipa
que logo que começa a melhorar o
seu desempenho inicia a recuperação lenta para chegar ao intervalo a
perder por 13-12.
Animados pela recuperação e após
os primeiros 10 minutos da segunda
parte em que houve um equilíbrio de
forças e no resultado, os oleirenses
passaram para a frente e mantiveram
até aos cinco minutos finais uma
diferença de 2-3 golos. O Boavista
FC é uma equipa difícil, raramente
desiste de lutar e através forcing
final dos seus atletas conseguiu nos
últimos minutos o empate. Mas o
jogo ainda não tinha terminado. A
dois segundos do final os árbitros
assinalaram livre de sete metros
contra o CDC S. Paio de Oleiros.
Um duelo ao entardecer do jogo iria
decidir um jogo que os de S. Paio de
Oleiros quase conseguiram ganhar
mas acabaram por perder por 28-27
apesar do imenso apoio vindos das
bancadas não muito diferente do
apoio que sentem em casa.
Outros resultados: Juvenis - CDC
S. Paio Oleiros 40 - 18 Ac Viseu FC;
Iniciados - AD Sanjoanense 34 - 39
CDC S. Paio Oleiros.
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Andebol q Na primeira jornada

Tiago Rocha eleito
o jogador mais valioso
da Liga dos Campeões
Tiago Rocha, pivot da equipa polaca Wisla
Plock e natural de S. Paio de Oleiros, foi
eleito melhor jogador (MVP) da primeira
jornada da Liga dos Campeões, ao receber
68% do total da votação entre os sete melhores escolhidos pela Federação Europeia
de Andebol (EHF).
O internacional português de 29 anos,
que marcou nove golos em outros tantos
remates no empate da sua equipa frente ao

Veszprém, equipa vice-campeã europeia,
foi inicialmente escolhido como melhor
pivot da jornada, integrando um sete ideal
que foi submetido a votação pública para
eleição de MVP.
Encerrada a votação, verificou-se que o
antigo pivô do FC Porto praticamente triplicou
as escolhas relativamente ao segundo, o central
esloveno Dean Bombac, do Pick Szeged, sendo
residuais os votos nos restantes candidatos.
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