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A1 III Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa reúne 300 participantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Algarve Primeiro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2efd7b48

 
17-12-2015
 
 A receção das equipas será feita pelas 13h30 do dia 20, no Pavilhão Municipal, havendo, nesse
mesmo dia, pelas 21h00, na Nave da Fatacil, uma festa/convívio.
 
 Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Lagoa, Lagoa Académico Clube, Federação de
Andebol de Portugal e União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, disputa-se, nos próximos dias 20 a
23, o III Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa, nas categorias de Infantis e Iniciados
Femininos e
 
 Infantis e Juvenis Masculinos.
 
 Para além da equipa organizadora, marcam presença o Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do
Porto, Ginásio Clube do Sul, Clube BM Montequinto, C BM Solucar, CA Leça e JAC Alcanena,
envolvendo 300 participantes - entre atletas, técnicos e dirigentes - para jogos a disputar nos
Pavilhões Desportivo Municipal "Jacinto Correia" e da Escola EB 2, 3 "Jacinto Correia", ambos na
cidade de Lagoa.
 
 

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62322431 17-12-2015

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 16.4  JOR. 
Pavilhão Flavio Sa Leite, 

em Braga 

ABC • FC PORTO 

Jtl INTEARZALO 15 
Humberto Gomes (GR) Alfredo Quintana (GR) 

* PASSOS MANUEL 

turEARZALo 18 
Alexandre Moura (GR) 
Miguel Moreira (GR) 
Jorge Pereira (GR) 
Pedro Sequeira (10) 
Hugo Fernandes (1) 
David Piedade (3) 
Gonçalo Valerio (2) 
Ricardo Queiros (1) 
Ricardo Barrão (5) 
João Ferreira (6) 

mais  desporto 

ANDEBOL CAMPEONATO NACIONAL 

Gilberto Duarte foi o rosto do sucesso portista. Marcou seis golos e ainda puxou pelo apoio do público PEDRO BLNAVEN1F/ASf 

<NEL_ AM. 

ar"—) 

Emanuel Ribeiro (GR) 
Claudio Silva (GR) (nj) 
Fabio Vidrago (3) 
Hugo Rocha (3) 
Pedro Seabra 
Diogo Branquinho (1) 
Miguel Sarmento (3) 
Ricardo Pesqueira (3) 
João Gonçalves 
Carlos Martins (1) 
Nuno Grilo (5) 
Nuno Rebelo 
Oleksandr Nekrushets 
André Gomes 
Tomas Albuquerque (9) 

CARLOS RESENDE  

Hugo Laurentino (GR) 
Gilberto Duarte (6) 
Yoel Morales (4) 
Gustavo Rodrigues (3) 
Miguel Martins (3) 
Rui Silva (2) 
Daymaro Salina (1) 
Nuno Gonçalves 
Ricardo Moreira 
Alexis Hemandez (1) 
Hugo Santos (3) 
António Areia (5) 
Michal Kasal (2) 
Jordan Pine 

RICARDO COSTA 

CLASSIFICAÇÃO 
Andebol 1 16.' Jornada 

ISMAI-Belenenses 
Sp Horta Madeira SAD 
ABC-FC Porto 
Benfica-Passos Manuel 
Fale-Avama 
Sporting -AguasSantas 

1 FC PORTO 
2.  Sporting 
3  Benfica 
4 ABC 
5  Madeira SAD 
6  Aguas Santas 
7  Avanca 
8 Sp. Horta 

ÁRBITROS 

Duarte Santos e Ricardo Fonseca, do Porto 

16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 

16 
14 
14 
11 
10 
8 
5 

O 0 509-38548 
0 2 530-386 44 
O 2 481-388 44 
O 4 459-416 37 
1 5 459-424 37 
O 8 418-434 32 
O 11 369-435 26 

IV E D 6 P 

9 Passos  Manuel 
16 
16 

3 
3 

1 
1 

12 
12 

389-45623 
394-470 23 

10  ISMAI 16 3 1 12 424-485 23 
11  AC Fale 16 2 2 12 393-460 22 
12 Belenenses 15 3 O 12 339-425 21 

17.' Jornada (19 dez.): SC Horta-ISMAI; Avanca-Belenen-
ses PJSSOS Manuei Fale Madeira SAD - ABC; Aguas San-
tas-Berfica, (20dez) f C ,)orlu Sper ting 

Melhor arranque de sempre 
FC Porto soma 16.° triunfo em outros tantos jogos disputados esta temporada Liderança 

inicial foi fundamental para segurar a vitória o Tiago Rocha presente no Flávio Sá Leite 

Por 

HUGO COSTA 

E
vão 16 vitórias seguidas! 
O FC Porto conquistou 
urna saborosa vitória em 
Braga, por 30 -27, cimen 
tando o sucesso em fina- 

lizações bem conseguidas e na 
capacidade de gestão do marca -
dor. E a felicidade foi traduzida 
em Gilberto Duarte que, ao mar-
car o 25-- 30 e a seguir a efetuar um 
bloco, pediu o apoio dos adeptos 
porristas presentes no Flávio Sá 
Leite e festejou a preceito, abra-
çando Miguel Martins! Seguiu  

-se todo o plantei em roda e no 
fim os cumprimentos de Tiago 
Rocha, o pivot ex - FC Porto que 
milita no \Visla Plock! 

Um parcial de quatro golos sem 
resposta (4 -4) terminou com o 
equilíbrio inicial e colocou os hep - 
tacampeões na liderança do mar-
cador, algo que não mais perderiam 
até ao fim. Na defesa, os portistas 
impuseram-se, manietando as 
acelerações de Tomás Albuquer-
que. Carlos Resende deverá ter fi - 
cado desagradado com a quantida-
de de falhas técnicas cometidas no 
ataque: 15 (9 na primeira parte). E 
nem a desqualificação de Dayma  

ro Salina tirou consistência ao se 
tor defensivo de Ricardo Costa! 

Depois da diferença ter estado 
nos 5 golos até aos 22.23 minutos cia 
segunda parte, o ABC esboçou a 
recuperação até 25 -28, dispós dum 
livre de 7 metros a 3.40 do fim, mas 
Quintana defendeu o remate de To -
más Albuquerque. E na resposta, 
António Areia fez um golo quase 
impossível da ponta direita! 

Um jogo eletrizante onde a li-
derança portista, conseguida no 
início, acabou por fazer a dife-
rença! Pedro Seabra voltou ao 
banco de suplentes após lesão, 
mas não entrou. 

ELLEDY SOB OBSERVAÇÃO 
Entretanto, na Luz, no jogo em 

que o Benfica venceu o Passos Ma-
nuel (33,  28), Elledy Semedo, joga-
dor das águias, terá ficado incons-
ciente, segundo a Agência Lusa, na 
sequência de um lance em que caiu 
mal e bateu com a cabeça no chão. 
O clube informou que o jogador 
«está estabilizado, consciente e me - 
clicado». E acrescenta que está «sob 
observação no Hospital da Luz, onde 
está a ser acompanhado pelos mé-
dicos, em permanente contacto com 
o departamento clínico do clube, e 
fará todos os exames necessários 
para apurar o diagnóstico». 

Têm a palavra 

MUITOS ERROS 

Foi um jogo muito lutado pelas 
duas equipas. Parabéns ao FC Porto 
pela vitoria. Arriscámos muito na 
parte final mas nào conseguimos 
estremecer o adversário. Na primeira 
parte cometemos muitos erros na 
defesa. Faltou-nos vencer os duelos 
individuais 

CARLOS RESENDE 
rreinador do »e 

NÃO BATER RECORDES 

Em 1.° lugar, o FC Porto não veio 
para bater recordes, mas para 
conquistar uma vitória importante. 
Queremos ser campeões, mais tarde 
ou mais cedo vamos acabar por 
perder, mas não o queremos. 
Acabámos por ser a melhor equipa, as 
vitórias constroem-se na defesa 

RICARDO COSTA 
rreinador do FC Porto 

JOÃO COMEDIAS 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 16: JOR. ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 16: JOR. ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 16: JOR. 
Pavilhão do Ginasio do Sul, Pavilhão Municipal Pavilhão da Luz. 

em Almada em Fafe em Lisboa 

SPORTING 

16 INTERAJA 

. ÁGUAS SANTAS 

11 

FAFE o AVANCA 

13 orrEn‘inLo 11 

BENFICA 

17 
Aljosa Cudic (GR) Teimo Ferreira (GR) Miguel Marinho (GR) Luis Silva (GR) Hugo Figueira (GR) 
Ricardo Correia (GR) João Moniz (GR) Nuno lienriques (GR) Pedro Carvalho (GR) Nikola Mitrevski  (GR) 
Pedro Portela (4) Pedro Costa Cruz (1) Armando Pinto (1) Pedro Valdés (2) Davide Carvalho (3) 
Bruno Moreira Jorge Sousa (1) Cláudio Mota (3) Nuno Carvalho  (1) Javier Borragán (5) 
Sergio Barros (1) Pedro Cruz (4) Dado Andrade (4) Victor Alvarez (3) Tiago Ferro (3) 
Frankis Carol (3) Belmiro Alves (6) César Gonçalves (2) Miguel Baptista (3) Tiago Pereira (4) 
Pedro Solha (4) Juan Couto (1) Nuno Pimenta (5) Ricardo Mourão (1) João Pais (1) 
Carlos Carneiro (2) Mario Oliveira (1) Nuno Pinheiro lenilson Monteiro Betone Moreira (9) 
Francisco Tavares (2) Ruben Sousa (1) Vitor Ribeiro Vasco Santos (3) Paulo Moreno (2) 
Edmilson Araujo (7) Hugo Rosário (6) Vladimiro Pires Marco Sousa (1) Uelington da Silva (3) 
Pedro Spinola (3) Pedro Peneda João Freitas Diogo Oliveira (3) Elledy Semedo (1) 
Fàbio Magalhães (3) António Ventura (2) Mário Pereira Ricardo Ramos (3) Dragan Vrgoc (2) 

Diogo Brasão (4) Marco Ferreira 
Luis Pereira Alberto Silva 
Felisberto Landim (1) Carlos Santos 
João Fernandes (4) João Valente (1) 

ZUPO EQU641494 PAULO FARIA JOSE ANTONIO SUA CARLOS MARTINGO MARIANO ORTEGA 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 16: JOR. 

Pavilhão Desportivo, 
na Horta 

SP. HORTA is MADEIRA SAD 

14 INTEFAIZALO 12 
Nuno Silva (GR) Yusnier Gonzalez (GR) 
Wilson Costa (GR) Luis Carvalho (GR) 
Miuri Martins Eduardo Pinto 
Pedro Silva (3) Gonçalo Vieira 
Juan Ruesga Claudio Pedroso (7) 
Yosdany Rios (7) Daniel Santos (4) 
João Sousa Nuno Silva (3) 
Tiago Rodrigues David Pinto 
Ralfer Turiri° (4) Elias Antonio (3) 
Jorge Silva Marco Gil 
Bruno Castro Nuno Carvalhais 
Ramon Oliveira (6) João Gomes (2) 
Tiago Silva (2) Nelson Pina (9) 
João Neves 
Yuriy Kostetskyy 
Orlando Rodrigues 
Fernando Dutra (3) 

FILIPE DUQUE PAULO FIDALGO 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 16: JOR. 

Pavilhão Municipal, 
na Maia 

ISMAI BELENENSES 

11 
Manuel Borges (GR) 
Reyniel Nelson (GR) 
Rui Santos (GR) 
Hugo Gloria 
Pedro Vieira 
Paulo Castro 
Mario Silva (1) 
Angel Zulueta 
Sergio Caniço 
Sergio Martins (2) 
Francisco Leitão (2) 
Bruno Borges (1) 
Pedro Maia (1) 
Tiago Heber (1) 
Leandro Semedo (11) 
Andre Rei (8) 

‘Viaor 

*ri:4Z~ 16 
Henrique Carlota (GR) 
Miguel Ferreira (GR) 
David Ferreira 
Ricardo Pereira 
Pedro Soares (1) 
Carlos Siqueira (4) 
Filipe Pinho (9) 
Tiago Fonseca 
Pedro Pinto (3) 
João Pinto (3) 
André Alves 
Ruben Gomes 
Ivo Santos (4) 
Fábio Semedo (4) 

RUI SILVA JOÃO n.oRENcio IR 

ARBITRO% 
Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes, da Madeira  

ÁRBITROS 
Fernando Costa e Diogo Teixeira, de Braga  

ÁRBITROS 
Tiago Monteiro e Antonio Trinca, de Lisboa  

ARBITRO% 
Eurico Nicolau e Ivan Caçador, de Leiria  

ARBITRO% 
Alberto Alves e Jorge Femandes, de Braga 
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Sporting e Benfica mantêm perseguição ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=588289

 
O FC Porto bateu fora o ABC por 30-27 e continua a caminhada vitoriosa no campeonato nacional de
andebol. Gilberto Duarte (6 golos) foi o melhor marcador dos dragões que ao intervalo venciam por
15-11 e conseguiram controlar a reação dos minhotos no segundo tempo (15-16). Com este
resultado, o FC Porto segue na liderança do campeonato agora com 48 pontos, mais quatro que
Sporting e Benfica que também venceram os respetivos encontros da 16.ª jornada. Resultados: ISMAI
- Belenenses, 27-28 ABC - FC Porto, 27-30 Benfica - Passos Manuel, 33-28 Sporting - Águas Santas,
29-23 Fafe - Avanca, 24-21 Sp. Horta - Madeira SAD, 25-28 Classificação: 1. FC Porto 48 pontos/ 16
jogos 2. Sporting 44/ 16 3. Benfica 44/ 16 4. ABC/UMinho 37/ 15 5. Madeira SAD 37/ 16 6. Águas
Santas 32/ 16 7. Avanca 26/ 16 8. Sp. Horta 23/ 16 9. Maia/ISMAI 23/ 16 10. P. Manuel 23/ 16 11.
Fafe 22/ 16 12. Belenenses 21/ 15
 
 17-12-2015
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  Corte: 1 de 1ID: 62321938 17-12-2015

ELLEDY SEMEDO 

Lesão leva 
ao hospital 

■ 0 jogador de andebol 
sofreu ontem uma lesão 
na cabeça no jogo Benfi-
ca-Passos Manuel (33-
-28) e teve de sair em 
maca para o hospital. 
Está fora de perigo. 
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Elledy Semedo está estabilizado e consciente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/elledy_semedo_esta_estabilizado_e_consciente.html

 
Andebolista do Benfica ficou inconsciente após ter batido com a cabeça no solo. O jogador de andebol
do Benfica Elledy Semedo, que esta quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma lesão sofrida
no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, "está estabilizado, consciente e
medicado", informou o clube. "Encontra-se sob observação no Hospital da Luz, onde está a ser
acompanhado pelos médicos desta unidade, em permanente contato com o Departamento Clínico do
clube, e fará todos os exames necessários para apurar o diagnóstico", pode ler-se em comunicado
divulgado na página do clube na Internet. De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o
jogo da 16.ª jornada do Campeonato Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no
solo.
 
 16.12.2015
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  Tiragem: 8000
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  Corte: 1 de 1ID: 62323976 17-12-2015

ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O FC Porto somou a 16.ª vitória
consecutiva no campeonato ao
vencer, ontem, o ABC/UMinho
por 27-30.

O ABC ofereceu réplica, mas
ficou patente a superioridade do
FC Porto, galgando terreno nes-
te duelo e construindo a vanta-
gem no marcador, trabalhada pe-
lo colectivo, sobressaindo Yoel
Morales na etapa inicial. Toda-
via, nesta fase do jogo o FC Por-
to só cresceu por culpa das fa-
lhas da equipa bracarense,
essencialmente no plano ofensi-
vo, na medida em que a defender

a formação de Carlos Resende
até equilibrou as contas. Fruto
da intensidade do encontro, tal
como era esperado, as exclusões
foram múltiplas, com os ‘Dra-
gões’ a aproveitarem da melhor
forma a circunstância de supe-
rioridade em campo, chegando
com naturalidade a uma vanta-
gem de quatro golos logo nos
primeiros dez minutos. Já Nuno
Grilo tinha sido excluído e
Quintana revelava eficácia a de-
fender a baliza do Porto. A histó-
ria do jogo cedo começou a de-
senhar-se, mas nunca deixou de
perder interesse pela resposta
que o ABC também ofereceu. A
equipa bracarense ainda chegou

a reduzir a diferença para dois
golos, depois dos 20 minutos,
quando Yoel Morales também se
“sentou” no banco. A redenção
da equipa bracarense residiu no
ataque, uma vez que a missão foi
cumprida ao nível defensivo,
mesmo quando Emanuel Ribeiro
foi chamado para substituir
Humberto Gomes, que também
foi excluído num lance com
Daymaro. 

O poderio do FC Porto foi
acentuando, com resultado de
11-15 no final da primeira parte.

Na segunda parte o Dragão en-
trou a ‘queimar’, mas o ABC ar-
refeceu o fulgor, com Nuno Gri-
lo e Hugo Rocha a emergirem na

equipa. O Porto sofre um golpe
nos instantes iniciais da segunda
parte, quando Daymaro foi ex-
pulso, numa falta excessiva co-
metida sobre Hugo Rocha. Ain-
da assim, nada que abalou o jogo
do actual líder da prova, manten-
do a vantagem de cinco golos
(14-19) no período em que os
portistas ficaram em inferiorida-
de até à entrada de Miguel Mar-
tins. O camisola 10 dos portistas
acabou por ser influente no mo-
mento em que o ABC estava a
crescer, ditando as leis do jogo a
favor do FC Porto. Com a parti-
da a ganhar emoção, Miguel
Sarmento foi empurrando a
equipa e a diferença até reduziu

(21-24), com o ABC a abafar a
‘chama’ do Dragão. Momento
crucial nessa recuperação, po-
rém, foi a exclusão quase em si-
multâneo de Pesqueira e Grilo,
que voltou a despertar o poderio
do Porto para controlar a vanta-
gem no marcador. Mas o domí-
nio nunca foi absoluto e o ABC
demonstrou-o: primeiro pela de-
fesa soberba de Emanuel Ribei-
ro ao remate de Gilberto Duarte,
quando esteve conduzia o con-
tra-ataque e logo a seguir o de-
sempenho brilhante de Nuno
Grilo a fazer renascer as espe-
ranças (24-27), caminhava o jo-
go para os últimos minutos...
mas o Porto segurou o triunfo

Dragão passa no inferno
do Flávio Sá Leite
JOGO DE ALTA INTENSIDADE com o FC Porto a passar no teste difícil no Pavilhão Flávio Sá Leite,
mantendo o ciclo vitorioso no campeonato, ficando o registo da boa réplica do ABC/UMinho.

FLÁVIO FREITAS

FC Porto revelou mais argumentos no duelo com o FC Porto

ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes (Gr),Hugo Rocha (3),
Diogo Branquinho (1),  Ricardo Pesqueira
(3), Carlos Martins (1), Nuno Grilo (5)
e Tomás Albuquerque (9).  Emanuel
Ribeiro (Gr), Miguel Sarmento (3),
João Gonçalves, Fábio Vidrago (2), Pedro
Seabra, Nuno Rebelo, Oleksandr
Nekrushets, André Gomes,  e Cláudio
Silva.
Treinador: Carlos Resende.

FC PORTO 30
A. Quintana (Gr), Gilberto Duarte (6), Yoel
Morales (4), Rui Silva (2), Alexis Borges
(1), Hugo Santos (3) e António Areia (5).
Hugo Laurentino, Gustavo Rodrigues (3),
Miguel Martins (3), Nuno Gonçalves,
Daymaro Salina (1), Ricardo Moreira,
Michal Kasal (2) e Jordan Pitre.
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitros Duarte Santos e Ricardo
Fonseca.
Intervalo: 11-15

Carlos Resende 
(Treinador do ABC)
“Faltou vencer 
duelos individuais”
“Foi um jogo de muita luta
entre duas equipas, onde o
Porto está de parabéns pela
vitória que conseguiu. Tenta-
mos estar mais próximos no
marcador, mas nunca o con-
seguimos, o máximo que es-
tivemos foi a dois golos de
diferença e houve ainda al-
gumas falhas na defesa,
principalmente na primeira
parte. Na segunda parte o jo-
go ganhou maior velocidade,
mas a verdade é que não es-
tivemos bem na finalização
no primeiro tempo. Faltou
vencer os duelos individuais.”

Ricardo Costa 
(Treinador do FC Porto)
“O nosso objectivo
não é bater recordes”
“O Porto não veio cá para ba-
ter recordes, mas sim com o
objectivo de conquistar os
três pontos e conseguimos
uma vitória importante. Foi
um jogo muito difícil como
era esperado, mas fomos a
melhor equipa e estivemos
sempre na frente”.

§cabinas
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Ansião celebra protocolo
para promover andebol
entre os mais jovens 

Estimular a prática do andebol
nos jovens a partir dos sete
anos foi o objectivo do proto-
colo que irá dar origem ao pro-
jecto ‘Andebol4Kids’. O docu-
mento foi ontem assinado por
representantes do município
local, a Federação Portuguesa
de Andebol, a Associação de
Andebol de Leiria, a secção de
andebol do Clube Caçadores
de Ansião e o Agrupamento de
Escolas  de Ansião.
A primeira actividade levada a
cabo no âmbito do ‘Andebol4
Kids’ será o ‘FestAnd’, desti-

nado exclusivamente a alunos
do 4.º ano do 1.º Ciclo, a realizar
no Pavilhão Desportivo de An-
sião. O evento irá depois alar-
gar-se a todos os os alunos do
1º Ciclo do concelho e que cul-
minará em Junho de 2016,
aquando das celebrações do
Dia Mundial da Criança. 
Para impulsionar a introdução
do mini andebol nas planifica-
ções educativas e preparar os
alunos para as actividades a
desenvolver, o município dis-
ponibilizou também um dos-
sier técnico aos professores de
Actividade Física e Desportiva
das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular.|

Andebol
Formação
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O Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal de Carregal do Sal
vai este domingo receber um
encontro de andebol destinado
ao escalão de Bambis (dos 7

aos 9 anos de idade).
O evento, organizado pela

Associação de Desporto e Edu-
cação Física do Concelho de
Carregal do Sal, tem início às
15h00 e pretende demonstrar
as habilidades dos mais peque-
nos na prática do andebol. |

Andebol
Encontro de Bambis

Encontro de Bambis 
em Carregal do Sal
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JOsé costa lima

N
a esperança de co-
locar um ponto fi-
nal na série avassa-
ladora de 15 triunfos 

consecutivos do FC Por-
to, e dessa forma impedir 
um recorde azul e branco 
na modalidade no que to-
ca ao campeonato nacio-
nal da I Divisão, o ABC/
/UMinho não conseguiu 
parar a força do dragão e 
consentiu mais uma der-
rota na fase regular da 
competição.

O jogo começou equili-
brado, com alguns ataques 
desperdiçados de parte 
a parte, mas a partir dos 
8’, altura em que Diogo 
Branquinho foi suspen-
so com dois minutos, os 

portistas embalaram pa-
ra uma distância curta, 
embora suficiente para 
destoar. Os bracarenses 
tiveram de correr atrás, 
reagiram bem, mas nova 
exclusão, agora de Nuno 
Grilo (10’), travou as inten-
ções de encurtar o marca-
dor. O campeão nacional 
aproveitou a superiori-
dade, o ABC até esteve 
a perder por cinco golos 
de diferença bem perto 
do intervalo, mas Fábio 
Vidrago fixou o resulta-
do de 11-15 a fechar a pri-
meira etapa. 

Virado o descanso, a 
natural reação do ABC/
/UMinho bateu na se-
gurança defensiva dos 
homens da Invicta e na 
solidez do ataque, que 

souberam preservar a van-
tagem. Porém, nos últi-
mos 5’ o ABC mostrou 
que não estava de rastos, 
levantou-se por instan-
tes e reduziu para três go-
los (chegou a estar a cin-
co...), tendo até a hipótese 
de passar para dois, mas 
Quintana defendeu o livre 
de 7 metros de Tomás Al-
buquerque (56’20) e aí tu-
do ficou decidido.

Neste ponto final do 
filme, sobra espaço pa-
ra realçar a história que 
o FC Porto escreveu: foi 
a primeira equipa a che-
gar aos 16 triunfos segui-
dos na prova nacional. Há 
um ano, foi o ABC a tra-
var esse recorde. Ontem, 
os amarelos não foram ca-
pazes de repetir a façanha. 

ABC/UMINHO AVERBOU DERROTA CASEIRA COM O CAMpEÃO FC PORTO 

Amarelos não travam recorde
carlos resende, técnico do abc/uminho

«Nunca fizemos 
estremecer o FC Porto»
Carlos Resende admitiu que o FC Porto foi me-
lhor durante os 60 minutos e para o resultado 
final de ontem contribuíram al-
guns erros próprios do ABC/
/UMinho. 

«O FC Porto entrou 
melhor que nós e con-
seguiu distanciar-se. 
Nós aproximámo-nos 
na parte final, até tive-
mos oportunidade pa-
ra reduzir para dois golos, 
mas nunca fizemos estreme-
cer o FC Porto. Cometemos de-
masiados erros na defesa, faltou-nos ganhar os 
duelos individuais e 11 golos na primeira parte 
é pouco, mesmo contra este adversário», fechou 
o técnico dos bracarenses.  

Ricardo Costa: 
«Não viemos atrás do recorde» 
Para o treinador do FC Porto, Ricardo Costa, o ob-
jetivo no jogo de ontem «não era bater o recorde». 

«Não viemos aqui atrás disso, mas antes com 
o intuito de conquistar três pontos importantes 
num campo difícil. Acabámos por ser superio-
res, estivemos bem a nível defensivo e foi mais 
um passo para a meta: sermos campeões nacio-
nais. No entanto, sabemos que mais cedo ou mais 
tarde vamos perder», resumiu. 

resultados de ontem

AC Fafe vitorioso  
O AC Fafe somou ontem, no seu pavilhão, a se-
gunda vitória no campeonato, ao derrotar o 
Avanca por 24-21.  

Os resultados da 16.ª jornada da I Divisão:
ISMAI-Belenenses ...........................................27-28 
Sp. Horta-Madeira SAD ................................ 20-23
Benfica-Passos Manuel ................................. 33-28
Sporting-Águas Santas .................................. 29-23
ABC-FC Porto .................................................. 27-30 
AC Fafe-Avanca ............................................... 24-21

ABC/UMinho averbou segunda derrota caseira esta temporada, totalizando quatro 

D
M

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Duarte Santos e 
Ricardo Fonseca

ABC/UMinho 27
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro 
(GR); Fábio Vidrago (2), Hugo 
Rocha (3), Pedro Marques, Diogo 
Branquinho (1), Miguel Sarmento 
(3), Pesqueira (3), João Gonçalves, 
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (5), 
Nuno Rebelo, Oleksandr, André 
Gomes e Tomás Albuquerque (9). 

Treinador: Carlos Resende

FC Porto 30
Quintana e Laurentino (GR); 
Gilberto Duarte (6), Morales (4), 
Gustavo Rodrigues (3), Miguel 
Martins (3), Rui Silva (2), Salina (1), 
Nuno Gonçalves, Ricardo Moreira, 
Alexis Borges (1), Hugo Santos (3), 
António Areia (5), Michal Kasal (2) 
e Pitre. 

Treinador: Ricardo Costa

Ao intervalo 11-15; 10m: 4-8; 20: 8-10; 
40m: 15-20; 50m: 21-25; 55m: 25-28. 
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Lesão de Semedo 
gelou o pavilhão 
SEMFICji 

PASSOS MANUEL 
Pavilháo da Luz n 
Árbitros: Tiago Monteiro/António Trinca 

DOO» PASS0111111ANUEL 
HurjoFiguein Gr Aierialdre Moura Gr 
NikrilaMitrevsld Gr Miguei Morá. Gr 
Daride Carvallo 3 PedroSequein 10 
JaVer liomgan 5 ~F.:mandes 1 
Tiago Ferro 3 David Piedade 3 

_Tiago Pereira 4 Goro:ali:V*1i° 2 
João Pais 1 Ricareo Queiroz 1 
Betem Moreira 9 Fik8doti~ 5 
PaukiMonno 2 João Femiira 6 
Ugington5A4 3 João Casal 
Elled/Senede 1 User:Condo 
DragariVivx 2 JAloSantos • 
Hugollma • RodrkoTrIndade - 
Caakanti - lAgneiliotra - 

Augusto Moda • Jorge Pereira Gr/ni 

Treinador: Treinador: 
Mariano Ortega João Comédias 

Ao Intendo 1748. 
Allareha.05' 3-3,10' 6-7 .15 1040,20; 12- 
11.25'15-13,30' 17-18.35 2149.40'24.21, 
45' 25-25, 50' 28-25. 55' 31-26. 6CY 33-28  

AUGUSTOMR0 
***Durante largo tempo, o 
estado de saúde de Elledy Se-
medo deixou seriamente 
preocupados todos os que as-
sistiram ao Benfica-Passos 
ManueL O lateral, a oito mi-
nutos do final, bateu violen-
tamente com a cabeça no 
chão, ao realizar um remate, 
ficando inconsciente. Depois 
de assistido, rumou ao Hospi-
tal da Luz, tendo o Benfica 
declarado, já no final do dia de 
ontem, que se encontrava 
consciente, medicado e esta-
bilizado. O incidente ocorreu 
quando o Benfica conseguia, 
finalmente, superiorizar-se 
ao adversário, com umparcial 
de três golos, depois de ter 
chegado ao minuto 45 empa-
tado (25-25). A partir dal rea-
tou, mas o pensamento de 
todos estava com Elledy. 

Página 10



A11

  Tiragem: 29555

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,69 x 17,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62322359 17-12-2015

VENCER 
A PENSAR. 
NO DRAGAO 
SPORTIN 

Amas- surras 
pavii;30 do Ginásiodo Sul 
ArtiltromGonçalo Aveiroe Hugo 
~andes 
SPOIrTING. Mesa Cudic e Ricardo 
Correia (Gr), Pedro Portela (4), Bosko 
Bielanovic, Bruno Moreira, Sérgio 
Barros (1). Franias Carol (3), Pedro Solha 
(4), Cedas Carneiro (2), João AntuneS, 
Francisco Tavares (2), Edmêson Ararijo 
( 7), Diogo Domingos, Pedro Spinola (3). 
João Pinto e Favio Magalhães (3). 
Treinador. Zupo Equisoaln 
ÁGUAS SANTAS. Teimo Ferreira e João 
Monit (Gr); Pedro C. Cruz (1), Pedro 
Carneiro, Jorge Sousa (1). Pedro Cruz 
(4). Belmiro Alves (6). ioan Couto (1). 
Mario Oáveira (1). Ruben Sousa (1), 
Hugo Rosário (6), Pedro Peneda e 
António Ventura (2). 
Treinador: Paulo Faria 
AO INTERV1L016-12. 

«o Alcançando uma vanta-
gem confortávelporvolta dos 
10 minutos de jogo, o Spor-
ting conseguiu gerir o encon-
tro em que recebeu o Águas 
Santas, nunca deixando de 
controlar a partida. A equipa 
maiata, por seu turno, teve 
uma reação muito positiva, 
logo no início do segundo pe-
ríodo, mas os leões, respon-
dendo com 10 minutos de 
maior concentração, liquida-
ram os sonhos do adversário e 
entraram no último quarto do 
encontro já a poderpensar na 
deslocação ao Dragão Caixa 
do próximo domingo, 

E 
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ABC 
PORTC`.. 

Pavi21S0 Flávio Sá Leite 

Árbitros:Duarte Santos (A Madew a ) e 
Ricardo Fonseca (AA Macieira) 

ABC 
durnbertoGianes Gr 
Emanuel ~O Gr 
irojoilodis 3 
Dlogiliriedinho 1 
Ricirdo-Pilliirdill 3  
fados ~ire 1 
ilunoGnio 5 

Tconá5 Abuquerque 9 

FibioVOrago 2 
>Aguei Sarmento 3 

PinoRebeio • 
0.11dcrusbets 

PráiGonies - 
PedroSedni 

Mude %a ni 

Treinador: 
Carlos Resende 

FC 0041717 

11110KbQuintria Gr 
limpolarailme Gr 
0hr/0oem* 6 

Ale:ds Borges 
HU90 Santos 3 
AntóntoAreu 5 
Õsynsaro Salina 1 

Guita~ 3 

lAgorl ~rins 3 
&arda Monara • 
tilunoGon;dies • 

Treinado: 
Ricardo Cos13 

1 

' ••••-t-‘, -:,, . 

Hugo Santos e Miguel Martins festejam a i6a vitória portista e o melhor início de campeonato de sempre 

J 

"Como temos 
muitos erros 
na defesa" 

"Foi um jogo de muita luta 
por parte das duas equipas. 
Parabéns ao FC Porto pela 
vitória. Arriscamos na parte 
final, mas não conseguimos 
fazer estremecer o adversá-
rio. Cometemos muitos 
erros na defesa e faltou-nos 
vencer os duelos 
individuais" 

Carlos 
Resende 
Treinador 
doABC 

A FIGURA 

António Areia 

44,re 

António Areia está a 
crescer a olhos vistos e. 
num terreno: particular 
mente difícil, mostrou 
garra cie campeão. Fez o 
primeiro golo do jogo e 
sentenciou a partida com 
o 29-25, deforma 
espetacular: da ponta e 
sem ângulo. 

O FC Porto chegou ontem 
às 16 vitórias consecutivas 
no Campeonato Nacional, o 
que estabelece um novo 
recorde de melhor Inicio de 
campeonato desde que a 
prova voltou à federação 

CAMPEONATO 

RIE5IT4Pe ' ^ lOn,  • 

111•11.441414nens44 27-213 
SPAttingdaliorta-MadeiraSAD 23-29 
Alle-FCPorto 27-30 
Illarilka-Paresos Manuel 33.29 
AC Fato-Avenca 24-21 
SportInwApas SiffittiS 

ctASSlFKAr, 4o. 

29-23 

I. Ft Pcrto 
3 VE D M•S P 
lb 16 0 O 509-385 48 

2 Sporting 16 14 0 2 530-386 44 
3. &infira 16 14 O 2 481 388 44 

4. ABC 15 11 0 4 459-416 37 
5. Marleira 5AD 16 10 1 5 459-424 37 
6. Aguas Santas 16 8 O 8 418.43432 

Ana 16 5 O 11 369 435 26 
& Sp.Horta 16 3 1 12 389-456 23 
9 Passos Manuel 16 3 1 12 394 470 23 
10. ISMA1 16 3 1 12 424-485 23 
11. Ar Fato 16 2 2 12 393.460 22 
12 Bek,rienses 15 3 0 12 339-425 21 

r4 A 1042NADA 17. 
51k8AD0.19/12/2015 
Sporting da Horta-MIAI (21600) 
Avanca-Belenerises f 131.001 
Passos Manuol-AC Fale (18h301 
Madelra•ABC 19,001 
AQUAS tas-Budicat18h00) h00 

D0.88400.2011212015 
Ft Porto-Sporting (18h00) 

ANDEBOL Em Braga, o Fe Porto derrotou o ABC e somou a 16.a vitória 
consecutiva, superando o melhor arranque de campeonato 

"// AoP. 

DRAGAO IIITORITARIO 
VENCE E E RECORDISTA 

Ao Intervalo 11-15. 
Marctia.05' 3-2, iff 4-8,15' 6-9,20', 7-
10,25' 9-12,30'11-15.35' 13-17,40' 15-
20,45 18-22,50' 21-25,55' 23-27,60' 
27-30 

distãnc ias seguras, com uma Daymaro Salina, o FC Porto sempre o caminho dabalizado 
defesa muito bem montada e teve arte para se manter segu-  ABC. 
assertiva, que não permitiu ro e, com um ataque farto de Os bracarenses ainda tive- 
aos academistas mais do que soluções, desde Gilberto ram um livre de sete metros 
11 golos na primeira parte. Duarte a Miguel Martins ou com 25-28, mas Quintana ne- 

Nosegundo período, mesmo aos pontas Hugo Santos e An-  gou o golo a Tomás Albuquer-
com a desqualificação de tónio Areia, foi encontrando que e "matou" aí o jogo. 

RUIGUDIRARMS 

***Segue imparável o cami-
nho do FC Porto no Campeo-
nato Nacional de Andebol, 
tendo alcançado a 16.2  vitória 
consecutiva e batendo um re-
corde que já lhe pertencia e 
fora estabelecido no ano pas-
sado, quando fez 15 vitórias 
seguidas, sendo depois para-
do, no Dragão Caixa (25-30), 
pelo ABC. 

Ontem, frente ao mesmo 
conjunto minhoto, mas no 
Flávio Sá Leite, os dragões 
venceram e fizeram subir a 
fasquia, sendo que no domin-
go, frente ao Sporting, têm 
novo desafio antesdaparagem 
de quase um mês do campeo-
nato. 

Com o ex-jogador Tiago Ro-
cha, a cumprira segunda épo-
ca nos polacos doWisla Plock, 
a assistir à partida junto do 
stafFdiretivo azul e branco, os 
portistas deram um safanão 
decisivo no marcador comum 
parcial de 4-0, que obrigou 
Carlos Resende a pedir um ti-
me-out e a tentar corrigir po-
sições. De pouco adiantou, 
uma vez que o conju nto de Ri-
cardo Costa manteve sempre 

Ricardo 
Costa 
Treinador 
do FC Porto 

"0 FC Porto não veio a Braga 
para bater recordes, mas 
para conquistar uma vitória 
importante e num terreno 
muito complicado. Fomos a 
melhor equipa e, ao 
contrário do que é habitual, 
estivemos muito bem na 
defesa. As vitórias cons-
troem-se na defesa" 

"As vitórias 
constroem-se 
na defesa" 
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FC Porto com recorde de invencibilidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4940254

 
Heptacampeões passaram em Braga e somaram a 16ª vitória em outras tantas jornadas, superando o
melhor início de época de sempre Ao vencer por ABC, por 30-27, o FC Porto superou o recorde de 15
vitórias seguidas da época passada e que já representava o melhor início de temporada de sempre.
Seguros na defesa, os portistas conseguiram cedo um parcial de 4-0 que lhe valeu uma vantagem
decisiva. Isto porque os bracarenses nunca se conseguiram aproximar demasiado no marcador. A 16ª
jornada ficou ainda marcada pelo susto do benfiquista Elledy Semedo, que foi internado depois de ter
batido com a nuca no chão, a oito minutos do fim de um inesperadamente duro jogo com o Passos
Manuel. Já o Sporting ficou depressa em vantagem e bateu o Águas Santas sem grande dificuldade.
RESULTADOS - 16.ª jornada ISMAI-Belenenses, 27-28
 
 2015-12-16T23:57:00Z
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"Torneio Quatro Nações" em Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Jornal A Guarda Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b08eddeb

 
Escrito por Jornal A Guarda. Colocado em Desporto Andebol Em Janeiro de 2016, os concelhos de
Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda vão receber o "Torneio Quatro Nações - Juniores
Masculinos (Sub 20)", organizado pela Federação de Andebol de Portugal (FAP). O torneio vai contar
com a participação das selecções de Juniores Masculinos de Portugal, Alemanha, França e Espanha. A
competição está agendada para os dias 8, 9 e 10 de Janeiro de 2016, tendo lugar nas instalações
desportivas dos três Municípios envolvidos. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo recebeu, no dia 30 de Novembro, a cerimónia de assinatura de protocolos e de apresentação
do evento desportivo. Na cerimónia, estiveram presentes os presidentes das três edilidades, Paulo
Langrouva (Figueira Castelo Rodrigo), Anselmo Sousa (Mêda) e Rui Ventura (Pinhel), o vice-presidente
da FAP, Augusto Silva, e o Coordenador do Projecto de Desenvolvimento Regional, Joaquim Escada.
Na ocasião, Joaquim Escada destacou a importância da promoção de todos os envolvidos: "Um dos
objectivos principais é, em primeiro lugar, podermos fazer parte da divulgação e promoção de uma
região e dos seus produtos mas também para promover a nossa modalidade. Continuaremos a
trabalhar convosco da mesma forma empenhada com respeito e empenhamento como vocês fazem
connosco". Seguiu-se o presidente da Câmara Municipal de Mêda, Anselmo Sousa, que recordou que
"é o quarto protocolo que estamos a assinar entre as três autarquias. Sabemos a força que tem o
andebol e o desporto e também promovemos aquilo que temos de bom. Espero que seja mais um
sucesso". Por sua vez, Rui Ventura, autarca de Pinhel, agradeceu à FAP "pela confiança que nos tem
dado. É sinal que conseguimos responder de forma afirmativa, de uma forma que a organização tem
funcionado". Já Paulo Langrouva, presidente da autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, referiu que
"é gratificante acolher este evento, que já foi um evento marcante no passado e estou convencido que
é com estas iniciativas que vamos conseguir dar um mote para se abrirem portas no que respeita à
cooperação em rede de três Municípios". "Esta é uma iniciativa de grande importância para estes
concelhos, não só por trazermos cá a nossa selecção nacional, como outras selecções como a
Espanha, a França e a Alemanha, mas também porque estas provas antecedem provas importantes e
atraem muitos visitantes aos concelhos", disse. Por fim, o vice-presidente da FAP, Augusto Silva,
destacou a importância do torneio por ser "a antecâmara de uma fase de apuramento que iremos
disputar em Abril, onde vamos lutar por um lugar no Europeu de Juniores". "É importante por um
outro motivo, porque nesta nossa selecção de juniores A, é a  nata  do andebol a nível dos escalões de
formação. Temos um conjunto de atletas que já estiveram cá enquanto Juniores C, Juniores B e agora
Juniores A. E estão a jogar a um nível muito elevado. E vão jogar com outras três selecções de grande
qualidade e espero que sejamos felizes neste torneio", afirmou. ImprimirEmail
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Andebol Lesão de Elledy Sernedo assusta 1 .uz 

Voei Morales tenta passar o bloco defensivo do ABC 

Dragão vence ABC 
e bate recorde 
► O F. C. Porto somou, on-
tem, em Braga, frente ao ABC 
(30-27), o 16.° triunfo conse-
cutivo, marca que passa a 
constituir o melhor arranque 
de sempre na L' Divisão de 
andebol. Numa partida mui-
to equilibrada, os dragões es-
tiveram sempre na frente do 
marcador, mas com os locais 
a darem boa réplica. 

A jornada ficou. contudo, 
marcada pela grave lesão do 
benfiquista Elledy Semedo, 
durante a partida com o Pas-
sos Manuel. que as águias 
ganharam (33-28). O jogador 
bateu com a cabeça no chão 
e ficou inconsciente vários 
minutos. Assistido pela 
equipa médica do Benfica. 
foi depois transportado ao 
Hospital da Luz, onde per-
maneceu internado para 
efetuar mais exames. 

andebolista está esta-
bilizado, consciente e medi-
cado", informou o clube da 
Luz, em comunicado, sobre 
o estado de saúde de Elledy 
Semedo. SUSANA sie« 

ABC 27 
F. C. Pata 30 
Local Pa(nhao Flano Sa Leee. em Braga. 
Árbltros Duarte Santos e licardb Fonseca. 
ABC 1-emberto Gomes K(118 Emanuel Fataelro 
(C41} e Udu» Sara (G11): Fabio Amtnes (2), riugp 
%rim (3), Pedro Marques, Dego Pranakno (18, 
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rate Treinador Ricardo Costa. 
Ao Narrai* 11-15 denudem Illaynato 

REsuok005./CIASSIRCAÇA0 
,: Porto AliC 27 • 30  

manual 
Fieraloá''a

33 • 28  
24-21 Ard(Kd 
27. 21 Netenenses 

yP Ha(ta 23-2t MadeKa $A0 
Spoquiu ti  - int Aguas Santas 

I LC.Prola 
P I 1 1 O g 
418111Z011513o9I45 
44 10 14 O 2 SM 386 

7 =I  44 10 14 O ? 401 
4 41C 31 G 11 O 4 459414 
5 Nadine Na 31 16 X) 1 5 0424 
6 AlessSl2 32 16 a 0 8 48434 

loora 26 16 
E 

5 
3 

O 11  339 4:6 
I/ 424-415 dia-61141 23 

No9 n 16 1 12 310456 
Mie 
D NY 

23 IS 
12 L6 

T 
2 

1 12 
2 12 

394-410 
3E-491 

12 Mames a 5 3 0 12 3313425 

P1fi MA19NNADAI9-12-2015 
AvanCa 
Modula SAO 
4. mano« 
54 Nona 

uas Santas r. Porei 120;121 

anenenses 
ABC 
Fale 

Mata-ISMAI 
Bort rica 

Sporting 

Página 15



A16

Andebol: FC Porto bate ABC e consegue melhor arranque de sempre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ab3aacf0

 
Feito histórico dos dragões no campeonato
 
 há 10 minutos
 
 O FC Porto venceu nesta quarta-feira o ABC por 30-27, em Braga, e somou o 16.º triunfo consecutivo
no mesmo número de jornadas do campeonato, alcançando o melhor arranque de sempre na
competição.
 
 Os azuis e brancos lideram o campeonato com 48 pontos, mais quatro que Sporting e Benfica, que
venceram também os respetivos encontros.
 
Redação
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RECORDE EM BRAGA 
FC Porto contabiliza 16.° 
triunfo em outras tantas 
jornadas, melhor registo 
de sempre na La Divisão 

27 30 
ABC 

Carlos Resende° 
LIS FKC 

H GOMIS • o 1 
ALBUQUERQUE 9 O 

MUNO GRILO 5 2 
HUGO ROCHA 3 1 
R. PESQUEIRA 3 1 
D BRANQUINHO 1 1 
CARLOS MARTINS I O  

FC PORTO 

°Ricardo Costa  
CIS EXC 

A QUINTANA. 0 O 
E. DIIARTI- E, O 
ANTONIO AREIA 5 O 
*Y0EL MORALES 4 1 
HUGO SANTOS 3 o 
RUI SILVA 2 1 
ALEXIS BORGES 1 O  

E. RIBEIRO. O O H.LAURENTIN01110 O 
MIGUEI PEREIRA 3 o G. RODRIGUES 3 1 
FÁBIO ANTUNES 2 O MIGUEL MARTINS3 O 
O. NEKRLISHE1S o 1 MICHAL KASAL 2 O 
NUNO REBELO O O O SAUNA 1 1+v 
ANDRE GOMES O O JORDAN PITRE O O 

N. GONÇALVES O O 
R. MOREIRA O O 

AO INTERVALO: 11.15 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga 

ÁRBITROS: Duarte Santos 
e Ricardo Fonseca 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES 

12 Com a presença nas bancadas 
do internacional Tiago Rocha, o 
FC Porto brindou o seu antigo 
pivô com um novo recorde, na-
quele que é o melhor arranque de 
sempre num campeonato: os 
dragões somaram, em Braga, o 
16.° triunfo (30-27) em igual nú-
mero de jornadas. 

"Não viemos para bater recor-
des, mas para conquistar mais 
uma vitória importante, num pa - 
vilhão difícil. Queremos ser cam-
peões, sabendo que mais tarde ou 
mais cedo vamos perder. Mas  

tudo faremos para que tal não 
aconteça", considerou o treina-
dor dos dragões, Ricardo Costa. 

O FC Porto mereceu o triunfo, 
construído na l.° parte, ao apro-
veitar os erros defensivos do ABC. 

"Foium jogo de muita luta, mas 
o adversário esteve melhor na 
defesa. Arriscámos naparte final, 
mas o FC Porto nunca chegou a 
tremer", sustentou Carlos Re-
sende, treinador do ABC. 

A ganhar por quatro golos ao 
intervalo (15-11), o heptacam-
peão controlou a vantagem, com 
brilho de Gilberto Duarte (seis 
tentos), António Areia (5) ou Yoel 
Morales (4). 

Já o ABC, que contou como re-
gresso ao banco de Ped ro Seabr a 
está recuperado de uma operação 
-, teve em Tomás Albuquerque 
(9) e Nuno Grilo (5) os melhores. 

Já Miguel Martins (3 golos), 
central do FC Porto, manifes-
tou-se sobre a sua chamada iné-
dita à Seleção: "É para isso que 
trabalho e tenho evoluído. É 
bom ver o trabalho reconheci-
do. Vou agarrar o lugar com 
tudo o que tenho." 

Quantos aos restantes jogos, 
destaque para os triunfos de 
Sporting e Benfica, ao vencerem 
Águas Santas e Passos Manuel, 
respetivamente. o 

ANDEBOL  
Jornada 16 

ABC 27-30 FC PORTO 

SPORTING 29-23 ÁGUAS SAN1A5 

BENFICA 33-28 P. MANUEL 

MATA ISMAI 27-28 BELENENSES 

SP. HORTA 25-28 MADEIRA SAD 

AC FAFE 24-21 AVANCA 

CLASSIFICAÇÃO 
P .1 V E D om•Gs 

• FC PORTO 48 16 16 O O 509-385 

O  SPORTING 44 16 14 O 2 530-386 
O BENFICA 44 16 14 O 2 481-388 
09 ABC 37 15 11 O 4 459-416 
11j> MADEIRA SAD37 16 10 1 5 459-425 

Ge Á. SANTAS 32 16 8 O 8 418434 

O AVANCA 26 16 5 O 11 369-435 

00  SP. HORTA 23 16 3 1 12 389-456 
OIOR P MANUEL 23 16 3 1 12 394-470 
Se PAAIA ISMAI 2 3 16 3 I 12 424-485 
1112 ÁC FAIE 22 16 2 2 12 393-460 

410,  BE LEN EN 5 ES 21 15 3 O 12 339-425 
Próxima jornada 
19 DEZEMBRO: SP. HORTA-MAIAISMAJ; AVANCA-
BEIENENSES, PASSOS MANUE1-AC FAFE; MADEIRA 

SAD-ABC: ÁGUAS SANTAS-BENFICA 
20 DEZEMBRO: FC PORTO-SPORTING 

Semedo estável 
após queda 

Vive ram - semomentos de 
pânico ontem na Luz, quando 
Elledy Semedo perdeu os sen-
tidos após bater com a cabeça 
no chão. O jogador do Benfica 
foi assistido durante mais de 
10 minutos e depois encami-
nhado para o Hospital da Luz. 
Mesmo depois de recuperar a 
consciência, sofreu convul-
sões. O Benfica revelou mais 
tarde que o atleta se encon-
trava "estabilizado, cons-
ciente e medicado" e a fazer 
exames para apurar a exten-
são do problema. o 
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FC Porto vence ABC e bate recorde de triunfos consecutivos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7e3448fd

 
O FC Porto venceu esta quarta-feira o ABC, por 30-27, em Braga, e somou o 16.º triunfo consecutivo
noutras tantas jornadas do campeonato nacional de andebol, registo que assina como o melhor
arranque de sempre na competição. Os dragões lograram bater a equipa que os travou na temporada
anterior, quando seguiam com 15 vitórias seguidas, e esta quarta-feira tiveram em Gilberto Duarte,
uma vez mais, o seu melhor marcador, com seis golos. A equipa azul e branca é líder da prova
Andebol 1, com 48 pontos, mais quatro do que o Sporting, que recebeu e venceu o Águas Santas por
29-23, e do que o Benfica, que derrotou, em casa, o Passos Manuel, por 33-28. Com a derrota frente
aos dragões, o ABC viu aumentar o fosso para os mais diretos adversário, estando agora no quarto
posto, com 37 pontos, mais três que o Madeira SAD e quatro acima do Águas Santas. Autor: Lusa
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Dragões alcançam o recorde de 16 vitórias consecutivas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7741d063

 
17-12-2015 00:01
 
 FC Porto bate ABC e bate recorde com 16 vitórias consecutivas no Nacional de andebol.
 
 Foto: HUGO DELGADO
 
 David Tavares disputa a bola com Gilberto Duarte
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto venceu hoje o ABC, por 30-27, em Braga, e somou o 16.º triunfo consecutivo noutras
tantas jornadas do campeonato nacional de andebol, registo que 'assina' como o melhor arranque de
sempre na competição.
 
 Os 'dragões' lograram bater a equipa que os travou na temporada anterior, quando seguiam com 15
vitórias seguidas, e hoje tiveram em Gilberto Duarte, uma vez mais, o seu melhor marcador, com seis
golos.
 
 A equipa 'azul e branca' é líder da prova Andebol 1, com 48 pontos, mais quatro do que o Sporting,
que hoje recebeu e venceu o Águas Santas por 29-23, e do que o Benfica, que derrotou, em casa, o
Passos Manuel, por 33-28.
 
 Com a derrota frente aos 'dragões', o ABC viu aumentar o fosso para os mais diretos adversário,
estando agora no quarto posto, com 37 pontos, mais três que o Madeira SAD e quatro acima do Águas
Santas.
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Elledy Semedo está "estabilizado e consciente"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=99cc5a35

 
17-12-2015 00:12
 
 Jogador de andebol do Benfica terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato Nacional e
perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
 
 Foto: LUSA
 
 Elledy Semedo em ação pelo Benfica
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O jogador de andebol do Benfica Elledy Semedo, que hoje ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, "está estabilizado,
consciente e medicado", informou o clube.
 
 "Encontra-se sob observação no Hospital da Luz, onde está a ser acompanhado pelos médicos desta
unidade, em permanente contato com o Departamento Clínico do clube, e fará todos os exames
necessários para apurar o diagnóstico", pode ler-se em comunicado divulgado na página do clube na
Internet.
 
 De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato
Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
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Roménia afasta anfitriã Dinamarca nos ´quartos´ do Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b8a6d95d

 
17-12-2015 00:06
 
 As meias-finais, Holanda-Polónia e Noruega-Roménia, jogam-se na sexta-feira, tal como os França-
Rússia e Montenegro-Dinamarca.
 
 Foto: EHF
 
 As meias-finais, Holanda-Polónia e Noruega-Roménia, jogam-se na sexta-feira, tal como os França-
Rússia e Montenegro-Dinamarca.
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Roménia afastou hoje a Dinamarca, seleção anfitrião do torneio, nos quartos de final do
Campeonato do Mundo de andebol feminino, em dia em que também seguiram em frente Polónia,
Holanda e a Noruega, campeã da Europa.
 
 Depois de passar a fase de grupos em quarto lugar, com três derrotas, a Roménia tem-se assumido
como a grande sensação do torneio e, após afastar o campeão do mundo Brasil, derrota agora em
jogo disputado em Herning, a favorita Dinamarca, com 31-30, após prolongamento.
 
 Após 13-10 ao intervalo e 27-27 no tempo regulamentar, Cristina Neagu, com sensacionais 15 golos,
comandou as romenas para uma vitória espetacular e não esperada sobre a seleção que se classificou
em terceiro no último Mundial.
 
 Nas meias-finais, as romenas vão jogar com as campeãs da Europa, a Noruega, que sofreu bastante
para levar de vencida o Montenegro, por 26-25, com 13-11 ao intervalo.
 
 De fora do torneio fica também a Rússia, quatro vezes campeã do mundo, derrotada por 21-20 pela
forte Polónia, que reforça o seu estatuto de grande candidata.
 
 A quarta e última semifinalista é a Holanda, claramente superiora à França e vencedora por 28-25
(15-12 ao intervalo) do jogo realizado em Kolding.
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Fabinho: FC Porto até perdeu tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fabinho_fc_porto_ate_perdeu_tempo.html

 
00:56 . Record
 
 O médio Fabinho, de 20 anos, gostou da exibição do Feirense...
 
 Por Record
O médio Fabinho, de 20 anos, gostou da exibição do Feirense e até lembrou que a pressão exercida na
fase decisiva do jogo obrigou os dragões a perder tempo. "Estivemos muito bem. Na primeira parte
não me lembro de o FC Porto ter criado uma oportunidade de golo, só marcou numa bola parada.
Sofrer um golo cedo nunca é bom, mas continuámos a pressionar lá em cima e, nos minutos finais, o
FC Porto até estava a perder algum tempo. Corremos mais do que eles, mas infelizmente não foi
possível vencer", destacou.
A resposta será dada no campeonato: "Queríamos ganhar, como é óbvio, mas corremos muito e no
domingo, contra o Gil Vicente, temos um jogo muito importante e queremos ganhar."
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Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: AlgarLife Online

URL:http://www.algarlife.com/torneio-internacional-de-andebol-cidade-de-lagoa/

 
Home Atualidade Desporto Grandes Eventos Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa
webEditorDez 16, 2015Grandes Eventos Like Numa organização conjunta da Câmara Municipal de
Lagoa, Lagoa Académico Clube, Federação de Andebol de Portugal e União das Freguesias de Lagoa e
Carvoeiro, disputa-se, nos próximos dias 20 a 23, o III Torneio Internacional de Andebol Cidade de
Lagoa, nas categorias de Infantis e Iniciados Femininos e Infantis e Juvenis Masculinos. Para além da
equipa organizadora, marcarão presença Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Ginásio Clube
do Sul, Clube BM Montequinto, C BM Solucar, CA Leça e JAC Alcanena, envolvendo 300 participantes -
entre atletas, técnicos e dirigentes - e 10 árbitros que dirigirão 24 jogos a disputar nos Pavilhões
Desportivo Municipal "Jacinto Correia" e da Escola EB 2, 3 "Jacinto Correia", ambos na cidade de
Lagoa. Vão ser quatro dias em que Lagoa viverá uma dinâmica desportiva que confirmará a excelência
da receção dos Lagoenses a quem nos visita, pois o Torneio, por ser disputado por atletas dos
escalões etários mais baixos, normalmenteacompanhados por familiares e amigos praticantes de
Andebol. A receção das equipas será feita pelas 13.30h do dia 20, no Pavilhão Municipal, havendo,
nesse mesmo dia, pelas 21.00h, na Nave da Fatacil, uma Festa/Convívio. O calendário dos jogos será
o seguinte: Domingo, dia 20, Pavilhão Municipal "Jacinto Correia" 15.30h - Lagoa AC / JAC Alcanena -
Infantis Femininos 17.00h - Ginásio C. Sul / BM Montequino - Infantis Masculinos 18.30h - C. BM
Solúcar / CA Leça - Infantis Femininos 20.00h - Lagoa AC / SL Benfica - Infantis Masculinos Segunda
feira, dia 21, Pavilhão Municipal "Jacinto Correia" 10.00h - JAC Alcanena / C. BM Solucar - Infantis
Femininos 12.00h - Lagoa AC / CA Leça - Infantis Femininos 14.00h - JAC Alcanena / CA Leça -
Iniciados Femininos 16.00h - FC Porto / BM Montequinto - Juvenis Masculinos 18.00h - Lagoa AC / C.
BM Solucar - Iniciados Femininos 20.00h - Lagoa AC / SL Benfica - Juvenis Masculinos Pavilhão da
Escola EB 2,3 "Jacinto Correia" 10.00h - Lagoa AC / Ginásio C. Sul - Infantis Masculinos 12.00h - BM
Montequinto / SL Benfica - Infantis Masculinos Terça feira, dia 22, Pavilhão Municipal "Jacinto Correia"
10.00h - SL Benfica / Ginásio C. Sul - Infantis Masculinos 12.00h - Lagoa AC / BM Montequinto -
Infantis Masculinos 14.00h - CA Leça / C. BM Solucar - Iniciados Femininos 16.00h - BM Montequinto /
SL Benfica - Juvenis Masculinos 18.00h - Lagoa AC / JAC Alcanena - Iniciados Femininos 20.00h -
Lagoa AC / FC Porto - Juvenis Masculinos Pavilhão da Escola EB 2,3 "Jacinto Correia" 10.00h - Lagoa
AC / C. BM Solucar - Infantis Femininos 12.00h - CA Leça / JAC Alcanena - Infantis Femininos Quarta
feira, dia 23, Pavilhão Municipal "Jacinto Correia" 09.30h - C. BM Solucar / JAC Alcanena - Iniciados
Femininos 11.00h - Lagoa AC / CA Leça - Iniciados Femininos 12.30h - Lagoa AC / BM Montequinto -
Juvenis Masculinos 14.00h - SL Benfica / FC Porto - Juvenis Masculinos TAGCidade de Lagoa Andebol
Torneio Internacional Facebook Twitter Google+ Linkedin Tumblr Pinterest Mail
 
 Dez 16, 2015
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Andebol
Ricardo Pesqueira 
e Fábio Antunes
chamados à selecção
A selecção nacional sénior mas-
culina de Portugal está prestes a
regressar ao trabalho, tendo em
vista a continuação da prepara-
ção para o ‘play-off’ do campeo-
nato do mundo de 2017, garan-
tido que foi o triunfo no grupo 4
da fase apuramento, disputada
em regime de concentração em
Israel, juntamente com Estónia e
Geórgia.
Já são conhecidas as escolhas da
equipa técnica liderada por Ro-
lando Freitas, que se concentram
no próximo dia 1 de Janeiro, para
nesse mesmo dia rumar até à
Suíça onde Portugal vai disputar
a 44.ª edição da Yellow Cup, que
decorre em Winterthur, em 2 e 3
de Janeiro, com a participação
das selecções nacionais da Suíça,
Portugal, Áustria e Tunísia. 
Ricardo Pesqueira e Fábio Antu-
nes, do ABC/UMinho, integram a
lista de escolhas do selecciona-
dor nacional.  
Os convocados são os seguintes:
Ricardo Candeias, Alfredo Quin-
tana, Fábio Antunes, Pedro So-
lha, António Areia, Pedro Porte-
la, Ricardo Pesqueira, Bruno
Moreira, Tiago Rocha, Gilberto
Duarte, Fábio Magalhães, Bosko
Bjelanovic, Miguel Martins, Tia-
go Pereira, Rui Silva, João Ferraz
e Cláudio Pedroso.

§modalidades
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Jogos dia 30 de Janeiro
Sporting recebe
ABC/UMinho nos
oitavos-de-final
O Sporting vai receber o
ABC/UMinho nos oitavos-de-fi-
nal da Taça de Portugal de ande-
bol, conforme o sorteio de on-
tem, que apenas ditou dois
encontros entre equipas da pri-
meira divisão.
A outra partida entre primodivi-
sionários será o Madeira SAD –
Belenenses, que acontecerá, tal
como os restantes jogos, a 30 de
Janeiro de 2016. O campeão FC
Porto visita o Colégio Camões,
enquanto o Benfica vai jogar em
casa do Benavente. O outro mi-
nhoto em prova - o Fafe - joga
em casa do São Bernardo.
Jogos dos oitavos-de-final da Ta-
ça de Portugal:
- 30 Jan 2016:
Madeira SAD (I) - Belenenses (I)
Benavente (II) - Benfica (I)
São Bernardo (II) - Fafe (I)
Avanca (I) - S. Paio Oleiros (II)
Boa Hora (II) - Águas Santas (I)
Sporting (I) - ABC/UMinho (I)
Camões (II) - FC Porto (I)
Marienses (II) - Sismaria (II)

§Taça Portugal
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Andebol 
feminino em 
acção solidária 
Esta noite a partir das 22h30 ho-
ras, junto à porta do Mercado 
dos Lavradores no Funchal, a 
equipa feminina do Madeira An-
debol SAD vai estar presente 
numa iniciativa de carácter soli-
dário, nomeadamente junto dos 
sem abrigo. 

Roupas, agasalhos para o in-
verno e alimentos serão entre-
gues às pessoas que neste mo-
mento não têm oportunidade 
que muitos outros têm na vida. 

Um gesto simples mas que 
certamente deixará marca no 
projecto, afinal muito além dos 
jogos e da luta pelos títulos. 

Recorde-se que o Madeira 
Andebol SAD vem de três vitó-
rias conseguidas em três dias no 
continente. Na sexta-feira para a 
Taça de Portugal, diante do o Va-
longo do Vouga, no sábado (Le-
ça) e no domingo (Santa) Joana 
(17h) a contar para o campeona-
to nacional. H. D. P. 
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João Gomes vai reforçar o Madeira SAD até ao final da época. 

João Gomes reforça 
Madeira Andebol SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O internacional português sub-21 
João Gomes, andebolista que esta 
temporada vestia a camisola do Be-
lenenses na condição de empresta-
do pelo Benfica, é jogador do Ma-
deira Andebol SAD até final da pre-
sente temporada. O jogador desvin-
culou-se do emblema da águia ain-
da esta semana e juntou-se à equipa 
de Paulo Fidalgo pelo menos até fi-
nal da época. Um reforço que acaba 
por ser também uma oportunidade 
para a formação da Madeira, que 
relembre-se antes do início da épo-
ca teve este internacional clara-
mente referenciado mas que aca-
bou na altura por rumar por em-
préstimo até ao Belenenses. Altera-
ções recentes no clube do Restelo 
bem como a desvinculação definiti-
va do Benfica ajudaram ao 'negócio' 
claramente favorável aos madei-
renses que assim passam a contar 
com mais uma solução num sector 
importante, ode pivot. 

Madeirenses jogam hoje 
Entretanto o Madeira Andebol 
SAD cumpre hoje, pelas 21 horas, 
(22 horas na Madeira) na Cidade da 
Horta, nos Açores, Ilha do Faial, 
mais uma ronda da fase regular do  

`nacional' da I Divisão. Nunca os 
madeirenses se apresentaram tão 
distantes pontualmente da forma-
ção dos Açores para um jogo onde 
tirando esse facto, deverá constituir 
de novo um desafio complicado 
para os andebolistas do Madeira 
Andebol. Com  34 pontos conquis-
tados os madeirenses seguem na 
quinta posição. Venceram nove jo- 

gos empataram um e sofreram cin-
co derrotas. O Sporting da Horta, é 
oitavo classificado com 22 pontos. 

Belenenses para a Taça 
Entretanto, ontem, realizou-se o 
sorteio dos oitavos-de-final da Taça 
de Portugal, que determinou que o 
Madeira SAD receba a 30 de Janei-
ro o Belenenses. 
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Jogador do Benfica caiu inanimado durante o jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Isaura Almeida

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=34b89730

 
16 DE DEZEMBRO DE 201522:18
 
 Elledy Semedo bateu com a cabeça e seguiu para o hospital da Luz
 
 Elledy Semedo, lateral esquerdo da equipa de andebol do Benfica, bateu com a cabeça no chão e
ficou inanimado, durante o jogo com o Liceu Passos Manuel, esta quarta-feira. A situação gerou o
pânico no pavilhão durante algum tempo, já que, de imediato, se percebeu que a situação era muito
grave, e alguns jogadores do Benfica sentaram-se no chão, de mãos na cabeça. A mulher e a mãe
estavam nas bancadas e ficaram visivelmente perturbadas
 
 Depois de receber assistência durante longos minutos, Elledy foi transportado para o Hospital da Luz,
para ser assistido. Saiu do pavilhão com uma máscara de oxigénio e ainda inanimado. No entanto,
pouco depois, a Benfica TV informou que o jogador tinha recuperado os sentidos, embora continuasse
a ter convulsões.
 
Isaura Almeida
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Taça de Portugal (oitavos de final)

ABC visita Sporting
O ABC/UMinho vai medir forças com o Spor-
ting nos oitavos de final da Taça de Portugal. A 
partida terá lugar no Multiusos de Odivelas (as 
equipas, num espaço de quatro dias, jogam ali 
duas vezes). Eis os outros jogos (aprazados para 
30 de janeiro): Benavente-Benfica, São Bernar-
do-AC Fafe, AA Avanca-São Paio Oleiros, Boa 
Hora-Águas Santas, Sporting-ABC/UMinho, 
CDE Camões-Porto e Marienses-AC Sismaria.

Fábio e Pesqueira na seleção nacional
Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira, são os dois 
atletas do ABC chamados pelo selecionador por-
tuguês de andebol, Rolando Freitas, para o Tor-
neio Yellow Cup, na Suíça, e para os encontros 
particulares com a Islândia, em Reiquiavique.

O Torneio Yellow Cup decorre de 2 a 3 de ja-
neiro de 2016, na Suíça, com a participação das 
seleções de Portugal, Suíça, Áustria e Tunísia, após 
o que a comitiva portuguesa ruma a Reiquiavi-
que, para defrontar a Islândia, a 6 e 7 de janeiro. 
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ABC/UMInho recebe hoje (21h00) fc Porto. Dupla minhota confiante

Imbatível... é para ser batido

Pedro Seabra e Nuno Grilo fizeram antevisão da partida desta noite com o Porto

 Pedro Vieira da Silva

O 
ABC/UMinho re-
cebe, esta noite 
(21h00), o FC Porto, 
em partida relativa à 

16.ª jornada do principal 
campeonato de andebol. 
Os minhotos querem ba-
ter o até agora imbatível 
dragão e acreditam que é 

possível.
Nuno Grilo e Pedro 

Seabra destacam o po-
derio da turma portista, 
uma autêntica sociedade 
das nações, mas garantem 
que os academistas são... 
favoritos.

O Porto, nos últimos 
jogos, venceu com algu-
ma dificuldade, mas Nu-

no Grilo garante que os 
dragões já recuperaram 
do desgaste europeu.

«Jogo difícil e tenho a 
certeza que tudo farão pa-
ra manter a invencibili-
dade. Mas nós queremos 
somar o máximo núme-
ro de pontos para chegar 
ao lugar mais alto. Vamos 
tentar impor o nosso jogo, 

claro. Cansaço? Não sei se 
foi isso. Talvez as outras 
equipas estivessem mais 
motivadas. Já têm uma 
semana de descanso», ati-
ra Nuno Grilo, destacan-
do o «bom momento» do 
ABC/UMinho, que atra-
vessa uma boa fase. «Te-
mos vindo a crescer. O 
Pesqueira está a jogar, fal-
ta o Pedro (Seabra), mas o 
Tomás Albuquerque tem 
estado bem», destacou.

Pedro Seabra, que on-
tem já começou a treinar 
sem limitações, garan-
te que o ABC/UMinho, 
porque joga em casa, é fa-
vorito. «O Porto tem ex-
celentes jogadores, um 
enorme coletivo e fez uma 
boa campanha na Cham-
pions. Coloca na defesa 
a sua base e depois ex-
plora o ataque. Mas nós 

na Supertaça, que ven-
cemos, e no Dragão, re-
velámos argumentos pa-
ra contrariar esses pontos 

fortes. O fator casa, como 
sempre, é importante. Ve-
nham apoiar-nos», finali-
zou Pedro Seabra.

D
M
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III Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL:http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=157307

 
Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Lagoa, Lagoa Académico Clube, Federação de
Andebol de Portugal e União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, disputa-se, nos próximos dias 20 a
23, o III Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa, nas categorias de Infantis e Iniciados
Femininos e Infantis e Juvenis Masculinos. Para além da equipa organizadora, marcarão presença
Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Ginásio Clube do Sul, Clube BM Montequinto, C BM
Solucar, CA Leça e JAC Alcanena, envolvendo 300 participantes - entre atletas, técnicos e dirigentes -
e 10 árbitros que dirigirão 24 jogos a disputar nos Pavilhões Desportivo Municipal "Jacinto Correia" e
da Escola EB 2, 3 "Jacinto Correia", ambos na cidade de Lagoa.
 
 17:37 quarta-feira, 16 dezembro 2015
 
.diariOnline RS
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Madeira SAD recebe
Belenenses para a Taça
A equipa do Madeira SAD vai receber o Belenenses para os oitavos de final da
Taça de Portugal de andebol masculino. O jogo realiza-se a 30 de janeiro. 

A
equipa do Madeira SAD
vai receber o Belenenses
a 30 de janeiro de 2016,
em jogo dos oitavos de
final da Taça de Portugal

masculina, ditou o sorteio rea-
lizado ontem na sede da Fede-
ração Portuguesa de Andebol.
Nos oitavos vai realizar-se mais
uma partida entre equipas da I
divisão, com o Sporting a ser
anfitrião do ABC de Braga, de-
tentor do Troféu. Já o campeão
FC Porto visita o Colégio Camões
(II divisão), enquanto o Benfica
vai jogar em casa do Benavente
(II divisão).

Jogos dos oitavos de final da
Taça de Portugal de andebol
agenados para 30 de janeiro:

Madeira SAD vai ser anfitrião do Belenenses nos oitavos de final da Taça.

ANDEBOL ©
 J

M

Madeira SAD (I) - Belenenses (I);
Benavente (II) - Benfica (I); São
Bernardo (II) - Fafe (I); Avanca
(I) - São Paio Oleiros (II); Boa

Hora (II) - Águas Santas (I); Spor-
ting (I) - ABC (I); Camões (II) -
FC Porto (I) e Marienses (II) -
Sismaria (II). JM
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Jogador de andebol do Benfica Elledy Semedo está "estabilizado e consciente"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4940215

 
O jogador de andebol do Benfica Elledy Semedo, que ficou inconsciente na sequência de uma lesão
sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, "está estabilizado,
consciente e medicado".
 
 "Encontra-se sob observação no Hospital da Luz, onde está a ser acompanhado pelos médicos desta
unidade, em permanente contacto com o Departamento Clínico do clube, e fará todos os exames
necessários para apurar o diagnóstico", informou o Benfica em comunicado.
 
 De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato
Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
 
 publicado a 2015-12-16 às 23:36
 
 

Página 33



A34

Benfica: momento de pânico quando jogador de andebol cai inanimado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d697dd35

 
Elledy Semedo já foi transportado para o hospital
 
 há 11 minutos
 
 Foram momentos de verdadeiro pânico que se viveram no Pavilhão da Luz: Elledy Semedo, lateral
esquerdo da equipa de andebol encarnado, bateu com a cabeça no chão e ficou inanimado, durante o
jogo com o Liceu Passos Manuel.
 
 De imediato se percebeu que a situação era muito grave, o jogo foi de imediato interrompido e os
jogadores do Benfica ficaram com o rosto fechado. Houve até colegas que se sentaram no chão, de
mãos na cabeça.
 
 Depois de receber assistência durante longos minutos, Elledy Semedo foi transportado para o Hospital
da Luz, para ser assistido. Saiu do pavilhão com uma máscara de oxigénio e ainda inanimado. No
entanto, pouco depois, informou a Benfica TV, o lateral esquerdo recuperou os sentidos, embora
continuasse a ter convulsões.
 
 Refira-se que no pavilhão estava a mulher e a mãe do atleta, que ficaram naturalmente perturbadas.
A mãe recebeu o conforto de um colega de equipa. As duas seguiram com o jogador, de 27 anos, para
o hospital.
 
 O jogo foi entretanto reatado.
 
Redação
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Benfica vence na Luz mas o jogo foi de consternação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=421266c3

 
O Benfica recebeu e venceu o Passos Manuel por 33-28 em jogo da 16.ª jornada do campeonato mas
o jogo foi marcado pela consternação na reta final e algumas lágrimas. Elledy Semedo bateu com a
cabeça no chão aos 52 minutos, após marcar, perdeu os sentidos e foi obrigado a receber assistência
em pleno pavilhão durante mais de 10 minutos. O internacional português foi depois colocado numa
maca, já depois de recuperar a consciência, e seguiu para o hospital onde ainda se aguardam
novidades quando à sua situação clínica. O capitão do Benfica, João Pais, destacou no final da partida
à BTV a "dificuldade de lidar fisica e emocionalmente" com a notícia que ninguém gostava de receber.
No que faltou jogar, confirmou-se a vitória dos encarnados onde Belone Moreira se destacou, com
nove golos apontados. Autor: Flávio Miguel Silva
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Elledy Semedo perdeu os sentidos durante o jogo e saiu de maca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=13278b0d

 
Jogador do Benfica sofreu uma pancada na cabeça e esteve mais de 10 minutos a receber assistência
 
O Benfica-Passos Manuel, da 16.ª jornada do campeonato, ficou marcado pela grave lesão de Elledy
Semedo que, aos 52 minutos, perdeu o equilíbrio numa tentativa de remate e bateu com a cabeça no
chão, acabando por perder a consciência. O lateral-esquerdo encarnado esteve mais de 10 minutos a
receber assistência, com jogadores e espectadores visivelmente preocupados com o estado de saúde
do andebolista - na bancada encontrava-se a sua mãe.
 
Semedo acabou por ser transportado de maca, seguindo para o hospital, mas, apesar de ter
recuperado a consciência, sofreu algumas convulsões. Em comunicado, às 22.39, o Benfica esclareceu
que o jogador está "estabilizado, consciente e medicado, encontrando-se sob observação no Hospital
da Luz, onde está a ser acompanhado pelos médicos desta unidade, em permanente contato com o
departamento clínico encarnado."
 
Notícia atualizada às 22.54
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Elledy Semedo perdeu os sentidos durante o jogo e saiu de maca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/elledy_semedo_perdeu_os_sentidos_durante_o_jogo_e_saiu_de_m

aca.html

 
21:44 . Record
 
 Semedo acabou por ser transportado de maca, seguindo para o hospital, mas, apesar de ter
recuperado a consciência, sofreu algumas convulsões
 
 Por Record
O Benfica-Passos Manuel, da 16.ª jornada do campeonato, ficou marcado pela grave lesão de Elledy
Semedo que, aos 52 minutos, perdeu o equilíbrio numa tentativa de remate e bateu com a cabeça no
chão, acabando por perder a consciência. O lateral-esquerdo encarnado esteve mais de 10 minutos a
receber assistência, com jogadores e espectadores visivelmente preocupados com o estado de saúde
do andebolista - na bancada encontrava-se a sua mãe.
Semedo acabou por ser transportado de maca, seguindo para o hospital, mas, apesar de ter
recuperado a consciência, sofreu algumas convulsões, estando ainda por apurar a real extensão do
problema.
Às 21.40, o Benfica afirmou que "não existem ainda dados relativos à lesão de Elledy Semedo" que
"toda a informação oficial será prontamente comunicada."
(em atualização)
 
 

Página 37



A38

FC Porto vence ABC e bate recorde de triunfos consecutivos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_vence_abc_e_bate_recorde_de_triunfos_consecutivos.html

 
23:41 . Record
 
 Dragões venceram por 30-27...
 
 Por Record
O FC Porto venceu esta quarta-feira o ABC, por 30-27, em Braga, e somou o 16.º triunfo consecutivo
noutras tantas jornadas do campeonato nacional de andebol, registo que assina como o melhor
arranque de sempre na competição.
Os dragões lograram bater a equipa que os travou na temporada anterior, quando seguiam com 15
vitórias seguidas, e esta quarta-feira tiveram em Gilberto Duarte, uma vez mais, o seu melhor
marcador, com seis golos.
A equipa azul e branca é líder da prova Andebol 1, com 48 pontos, mais quatro do que o Sporting, que
recebeu e venceu o Águas Santas por 29-23, e do que o Benfica, que derrotou, em casa, o Passos
Manuel, por 33-28.
Com a derrota frente aos dragões, o ABC viu aumentar o fosso para os mais diretos adversário,
estando agora no quarto posto, com 37 pontos, mais três que o Madeira SAD e quatro acima do Águas
Santas.
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Benfica vence na Luz mas o jogo foi de consternação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_vence_na_luz_mas_o_jogo_foi_de_consternacao.html

 
21:58 . Record
 
 Fim de jogo com o Passos Manuel entre lágrimas...
 
 Por Record
O Benfica recebeu e venceu o Passos Manuel por 33-28 em jogo da 16.ª jornada do campeonato mas
o jogo foi marcado pela consternação na reta final e algumas lágrimas. Elledy Semedo bateu com a
cabeça no chão aos 52 minutos, após marcar, perdeu os sentidos e foi obrigado a receber assistência
em pleno pavilhão durante mais de 10 minutos. O internacional português foi depois colocado numa
maca, já depois de recuperar a consciência, e seguiu para o hospital onde ainda se aguardam
novidades quando à sua situação clínica.
O capitão do Benfica, João Pais, destacou no final da partida à BTV a "dificuldade de lidar fisica e
emocionalmente" com a notícia que ninguém gostava de receber.
No que faltou jogar, confirmou-se a vitória dos encarnados onde Belone Moreira se destacou, com
nove golos apontados.
 
 

Página 39



A40

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,51 x 12,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62288786 10-12-2015
Campeonato Nacional 
de Juvenis masculinos

de regreSSo àS 
VitóriaS

sanjoanEnsE, 41
ÁguEDa, 28

Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas, 
António Silva, Miguel Pinho, Daniel An-
drade, Xavier Moreira, Gonçalo Fernandes, 
Guilherme Novo, Paulo Reis, Rodolfo 
Silva, Alexandre Tavares, Orlando Correia, 
Guilherme Guerreiro.
Treinador: Miguel Sousa.

A Sanjoanense redimiu-se 
da derrota da jornada anterior e 
no último fim de semana somou 
uma vitória confortável frente à 
formação de Águeda, batendo 
os visitantes por 13 golos de 
vantagem.

E foram os alvinegros que 
entraram melhor no encontro 
e ao intervalo já venciam com 
alguma tranquilidade (23-12). 
Na segunda parte o encontro foi 
mais equilibrado, ainda assim foi 
a Sanjoanense que esteve mais 
eficaz na marcação.
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ANDEBOL 

Sporting da Horta volta à derrotas em casa 
a segundos do final do jogo 

N a noite do passado sábado, o Spor-
ting Club da Horta (SCH) recebeu o 
Águas Santas no Pavilhão da Horta a 
fim de disputar um jogo a contar para 
a décima quarta jornada do Cam peo-
nato Fidelidade Andebol 1. 

A equipa da casa entrou com o 
pé direito na partida já que foi quem 
inaugurou o marcador ao segundo 
minuto do jogo. A resposta doAguas 

mas não tardou em chegare,a par-
tirdai,aJsNistênciadopavilhãopode 
assistir a um jogo renhido já que as 
equipas tiveram um desempenho 
muito equilibrado, sobretudo na 
primeira metade do jogo. 

Na primeira parte, o SCH conse-
guiu colocar-se em vantagem muito 
devido à sua defesa que esteve à altu-
ra do desafio e ao ataque que se mos- 

trou eficaz. Com  esta performance, 
a formação sob o comando de Filipe 
Duque foi para intervalo a vencer os 
visitantes por 13-10, uma vantagem 
que lhe poderia ter ajudado a vencer 
a partida. 

Contudo, a vantagem de três go-
los que a equipa da Eduardo Bul-
cão trazia da primeira parte acabou 
por mostrar-se insuficiente já que o 
Aguas Santas veio com as forças re-
novadas do intervalo, sendo o pri-
meiro a marcar na segunda parte do 
jogo. O SCH respondeu poucodepois 
mas o desempenho equilibrado das 
eq ui pas co ntinuou, o que não deixou 
nenhuma delas ter grande vantagem 
de golos sobre a outra. 

As equipas em campo chegaram 
mesmo ao empate a 20 golos aos 25  

minutos da segunda parte e, nova-
mente, aos 26minutos.A um minuto 
de terminar o encontro, as duas equi-
pas continuavam a empatadas a 21 
golos. Como relógio a marcar 29:50, 
o Águas Santas consegue marcar um 
golo e, ao apito final, vence a partida 
por 21-22. 

Terminada a décima quarta jorna-
da, o SCH ocupa a oitava posição da 
tabela ao somar 21 pontos. O Porto 
está na liderança com 42 pontos, se-
guido do Sporting com 38 e oBenfica 
em terceiro também com 38 pontos. 

De relembrar que, para quinta-
-feira, 10 de dezembro às 21h00, es-
tá agendado o encontro entre o SCH 
e o Porto no Pavilhão da Horta, um 
jogo a contar para a décima quinta 
jornada. ■ s.s. 
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ANDEBOL 

Sporting da Horta 
em oitavo lugar 
A equipa faialense perdeu frente ao 
Águas Santas a poucos segundos de 
terminar a partida. > 4 
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CASA DO POVO DE S. BARTOLOMEU DE MESSINES, SILVES 

Prioridade à sustentabilidade financeira 
"O maior projeto da instituição é a sus-

tentabilidade financeira", afirma José Carlos 
Araújo, presidente da Casa do Povo de S. 
Bartolomeu de Messines, que explica ser 
esse "o projeto diário" de quem dirige uma 
instituição que "corre contra o tempo". 

"A nossa preocupação constante é con-
seguirmos um bom equilibrio entre a receita 
e o custo da instituição, pois a saúde finan-
ceira da instituição não é apenas má, é muito 
má", sustenta, ressalvando: "Obviamente, 
temos sempre um pensamento positivo e a 
sensação de que vamos resolvendo os nos-
sos problemas, a questão é que cada vez va-
mos tendo menos margem de manobra para 
resolver os problemas. Todos os dias enfren-
tamos diversos problemas, sejam laborais ou 
outros, mas o financeiro é sempre o maior". 

Desde que José Carlos Araújo é presi-
dente a instituição do concelho de Silves já 
viu serem-lhe injetadas duas verbas signifi-
cativas, o que tem ajudado a resolver a dificil 
situação financeira 

"Ao longo destes seis anos e meio. em 
termos financeiros, houve dois momentos 
marcantes. Um foi em 7 de dezembro de 
2011, quando recebemos uma verba de 300 
mil euros para reequilibrio financeiro Foi 
muito bom, porque quando chegámos em 
2009 havia muitos problemas na instituição. 
Outro momento foi em 2014 com a atribuição 
de 112 mil euros do Fundo de Reestruturação 
do Setor Solidário. Uma verba igualmente 
importante para o nosso reequilibrio finan-
ceiro". justifica, aproveitando para enquadrar 
a situação da instituição: "Esta IPSS, como 
as outras, tem tido muitos problemas nos úl-
timos quatro anos, uma vez que tem havido 
uma diminuição de receita e os custos man-
têm-se iguais ou têm crescido_ O Governo 
tem que olhar com cuidado para preservar 
estas instituições e nós caminhamos por um 
caminho em que é preciso ter muito cuidado, 
porque não é fácil gerir uma instituição social 
Esta é uma instituição onde trabalham deze-
nas de pessoas e que todos os dias enfrenta 
problemas. Financeiramente, e em termos 
de tesouraria, esta, como as outras institui-
ções, está diariamente numa corrida contra 
o tempo" 

Para José Carlos Araújo as contas são fá-
ceis de fazer .  "Se temos um custo mensal de 
70 mil euros e uma receita de 60 mil, temos 
por mês um prejuizo de 10 mil euros. o que 
ao fim do ano são 120 mil! Isto é o que acon-
tece nas instituições, porque não podemos 
ter uma economia lucrativa, ou não devemos 
ter, lamenta, recordando já ter a instituição 
sido penalizada por tentar arranjar receitas: 
"Aliás, já fomos multados pelas Finanças por 
termos atividades lucrativas, como aconte-
ceu com alguns eventos que promovemos 
para colmatar as dificuldades financeiras. 
Isto foi manifestamente prejudicial para nós, 
pois conseguimos cerca de 90 mil euros de  

lucro com eventos, todos feitos por voluntá-
rios e sempre com o objetivo de angariar re-
ceitas para a instituição, mas depois vieram 
as Finanças e levaram tudo. Só ai foram 12 
mil euros à vida. Por vezes o voluntarismo e 
o amadorismo tem destas coisas". 

Por outro lado, o presidente da Casa do 
Povo de Messines identifica o Estado como 
um dos grandes culpados na situação das 
instituições: "Não se consegue fazer ome-
letes sem ovos e não conseguimos propor-
cionar melhor qualidade de serviços e esta-
bilidade financeira se não tivermos recursos. 
Se recebemos 21.700 euros de compartici-
pações estatais, mas mandamos, por via da 
TSU, 15 mil euros todos os meses para a 
Segurança Social, algo não está bem". 

Por isso, e apelando a um maior empenho 
da CNIS, o lider da Casa do Povo lamenta "a 
falta de alguma proteção ás instituições". "Há 
que fazer um alerta, nomeadamente á nossa 
Confederação, para que as instituições se-
jam olhadas de outra forma, porque senão, 
mais ano menos anos, vai tomar-se insus-
tentável. Em termos financeiros. a situação 
das instituições não está nada fácil e é tempo 
de meditarmos seriamente sobre isto", alerta, 
afirmando não ter dúvida que "as IPSS têm 
pela frente um caminho muito difícil, porque 
desta forma é muito complicado" 

Abrangendo um vasto conjunto de valên-
cias, a Casa do Povo de Messines trabalha. 
essencialmente, a área da infância, apoiando 
ainda algumas famílias a nivel alimentar e 
dando os primeiros passos na área da defi-
ciência, especialmente, através do Desporto 
Adaptado. 

Atualmente, a instituição acolhe 46 
crianças em creche, 75 em pré-escolar, 
113 em ATL e 18 em CAF (Componente de 
Apoio à Família). É responsável pelas AEC 
(Atividades Extra Curriculares) de 1.600 
alunos dos concelhos de Silves e Albufeira 
e ministra ainda aulas de Português a cerca 
de 20 estrangeiros. Depois, faz ainda acom-
panhamento familiar junto de 90 familias, ás 
quais distribui também alimentos, via FEAC 
e Banco Alimentar Contra a Fome. A fechar o 
leque de respostas, uma Cantina Social que 
serve 100 refeições/dia. O corpo de funcioná-
rios é de 54, a que se juntam 70 prestadores 
de serviços. 

Para além desta variedade de respostas 
sociais, a Casa do Povo desenvolve ainda 
uma série de atividades de âmbito desporti-
vo, cultural e de lazer, o que no passado tinha 
primazia na ação da instituição. 

Nascida em 1934, a Casa do Povo de 
Messines sofreu um grande impulso 40 anos 
depois, com a construção do pavilhão, onde 
toda a freguesia, escolas incluidas, até há 
bem pouco tempo desenvolviam as suas ati-
vidades desportivas, por falta de outro equi-
pamento do género. Já em meados da déca-
da de 1990, e depois com a transformação 

em IPSS, a vertente social ganhou terreno, 
sendo hoje o principal motor da instituição. 

"A Casa do Povo já tinha atividades co-
munitárias que tiveram seguimento quando  

passou a Associação e, depois em 1998, 
passou a IPSS, como o rancho folclórico, 
o teatro, as atividades desportivas. Já ha-
via um grande envolvimento associativo na 
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comunidade", explica Patrícia Francisco, téc-
nica de Ação Social da instituição. 

Aquando da transformação em 
Associação deu-se o início de um traba-
lho mais social, com o ATL a surgir lo-
go em 1994 e depois a prosseguir com o 
jardim-de-infância. 

"A área social é, sem dúvida, a que tem 
mais peso na instituição. As outras áreas são 
a resposta às necessidades da população", 
explica José Carlos Araújo, ao que Patrícia 
Francisco acrescenta: "Somos uma referên-
cia, porque para além de nós só há futebol. É 
a Casa do Povo que fomenta outras ativida-
des, como o Desporto Adaptado". 

O Desporto Adaptado surgiu há dois 
anos e está a ganhar importância no seio da 
instituição. 

"Queremos potenciar esta vertente do 
Desporto Adaptado, porque no Algarve, 
como nas outras regiões do Pais, há uma 
grande necessidade de equipamentos e de 
entidades que promovam esse desporto. É 
um projeto muito aliciante ver jovens que por 
fatalidades várias perdem a mobilidade e, de-
pois, se refugiam em casa e ver como o des-
porto os transforma profundamente", garante 
o presidente, acrescentando: "Esta é uma 
área que tem um custo financeiro bastante 
elevado, mas simultaneamente também é 
mais fácil angariar fundos e, neste momen-
to, com o Andebol Adaptado abrangemos o 
Algarve todo". 

Para além do Desporto Adaptado, a Casa 
do Povo promove outras modalidades como 
a Ginástica, "com mais de 100 atletas", a na-
tação, a capoeira e o Muay Thai, entre outras 
modalidades. 

"Apesar de ser desporto não deixa de 
ser também uma resposta social, porque o 
nosso papel é proporcionar á comunidade 
as respostas sociais, mas também a práti-
ca do desporto, da cultura e de tudo o que a 
população necessite", sustenta José Carlos 
Araújo. 

Fundamental para o crescimento da 
Casa do Povo e da oferta da instituição à 
comunidade foi a ampliação das instalações. 

"A candidatura para a construção des-
te edifício em 1998 foi para um Centro 
Comunitário e tudo o que temos feito é dentro  

dessa visão. Ou seja, desenvolvemos um 
conjunto de atividades que vão ao encontro 
da comunidade e, ao longo dos anos, as ati-
vidades vão variando conforme a solicitação 
da comunidade. Dai, o desporto existir sem-
pre e se manter, até porque de certa forma é 
complementar às respostas sociais e refor-
ça o sentido comunitário", sublinha Patrícia 
Francisco 

Para o presidente da instituição este 
olhar global, este trabalhar holisticamente as 
pessoas é o caminho a seguir. 

"A necessidade que temos de estar pre-
sentes para comunidade num todo e para a 
pessoa toda é o que nos faz mover diaria-
mente. Não podemos ter apenas olhos pa-
ra a pessoa que hoje precisa de uma sopa, 
mas temos que ter olhos para a família que 
precisa de uma creche, de um ATL, de ativi-
dades desportivas para os filhos. Tudo isto 
são necessidades das comunidades e é para 
isto que considero que as IPSS estão melhor 
habilitadas a dar resposta. Termos a capaci-
dade de responder às necessidades da co-
munidade é uma responsabilidade diária de 
todos os que aqui trabalham". 

E se a sustentabilidade financeira da ins-
tituição é o "grande projeto", os responsáveis 
da instituição revelam que o futuro passa 
"também pela área da deficiência". 

"Já o iniciámos como Desporto Adaptado, 
mas queremos estendê-lo a uma respos-
ta social a curto prazo", revela José Carlos 
Araújo, que lembra o facto de o concelho de 
Silves ter cerca de 40 mil habitantes e não 
ter nenhuma resposta na área da deficiência. 

"Inicialmente será no âmbito do Centro 
Comunitário, mas queremos chegar a um 
CAO. Queremos fazer um ano piloto, identi-
ficar as necessidades e, então depois, avan-
çarmos para, possivelmente, um CAO", diz 
Patrícia Francisco, destacando: "Esta é uma 
necessidade do concelho e da freguesia, pe-
lo que nos vieram bater à porta. A instituição 
tem crescido porque nos vêm bater à porta e 
a instituição vai criando as respostas... Esta 
é mais uma". 

Neste sentido, o presidente lembra que 
"a Casa do Povo está completamente aber-
ta" e justifica: "Só conseguimos vencer neste 
mundo se não vivermos numa ilha, se formos  

de facto parceiros. Não somos nós que in-
ventamos as respostas, são as necessidades 
da comunidade que nos fazem andar para a 
frente". 

Neste caminho de abertura à comunida-
de, a instituição criou a Messines TV, com 
transmissão no MEO, através da qual dá a 
conhecer a instituição e as atividades que 
desenvolve. 

"Viver em comunidade é fundamental, 
porque não vivemos numa ilha e, por isso, 
a instituição partilha muito com outras insti-
tuições. Entendo que devemos comunicar 
o que temos e o que fazemos para que as 
pessoas também saibam o que podem en-
contrar. Isto facilita o nosso crescimento, por-
que, através da TV online, apresentamo-nos 
a mais pessoas, a mais entidades e de uma 
melhor maneira", sustenta o presidente, que 
confia que o próximo ano será de viragem: 
"Temos muitas dificuldades para alcançar o 
ambiente certo para que possamos criar al-
go sem que seja sempre em sobressalto. O 
grande problema é que a gestão financeira 
sem dinheiro provoca muitos sobressaltos 
e até alguns ódios... Na Casa do Povo de 
Messines corremos o risco de num curto 
prazo de tempo não conseguirmos melhorar. 
Acredito que o ano de 2016 será um ano de 
melhoria para a Casa do Povo, porque estes 
últimos três anos, devido a investimentos que  

não surtiram efeito, como o sorteio de três 
automóveis, têm sido muito dificeis. Penso 
que 2016 pode ser o princípio de uma nova 
vida. Não podemos é pensar que tudo está 
bem, porque não está. Há muito défice finan-
ceiro nestas instituições e, por vezes, não ve-
mos como resolver este problema. O futuro 
não vai ser fácil, mas com o nosso querer, 
a nossa vontade e o nosso espírito de equi-
pa podemos atingir mais facilmente o nosso 
objetivo". 

PEDRO VASCO OLIVEIRA (TEXTO E FOTOS) 
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CASA DO POVO DE MESSINES, SILVES 

Desporto Adaptado 

é aposta ganha 
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