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Federação de Andebol abdica da participação nos Jogos Africanos

Tipo Meio:

Internet
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Bola Online (A)
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28-08-2015

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=567834

A Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) abdicou da participação nos Jogos Africanos da
modalidade, que se realizam entre os dias 4 e 19 do próximo mês de setembro, em Brazzaville, no
Congo, para poder garantir a presença no Mundial IHF Trophy e no Campeonato de África das Nações
(CAN). Um comunicado de imprensa da FCA, divulgado esta quinta-feira, anuncia que a abdicação
deve-se ao facto de ainda não estarem criadas as condições financeiras para a participação das
seleções nesses eventos e por a prova decorrer praticamente na mesma altura em que se realiza o
mundial do IHF Trophy. A FCA considera muito importante a participação na fase mundial do IHF
Trophy e no Campeonato de África, pelo que as seleções devem usufruir de melhores condições de
estágio e preparação para os eventos. O mundial IHF Trophy realiza-se em outubro e o Campeonato
de África das Nações (CAN) em janeiro de 2016 no Egipto.
28-08-2015
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Andebol

Arsenal da Devesa realiza
treinos de captação
Tendo em vista o reforços das suas equipas
jovens para a temporada 2015/2016, o Arsenal Andebol vai realizar, no próximo dia 1 de
Setembro, treinos de captação.
As sessões de trabalho estão abertas aos jovens atletas nascidos nos anos de 2003, 2004
e 2005 e decorrem, a partir das 19 horas, no
pavilhão André Soares.
Entretanto, no que diz respeito à equipa sénior do clube, o plantel dá o arranque oficial
para a nova temporada na terça-feira, a partir
das 19.25 horas.
Até ao momento, o clube bracarense, para
além das nove renovações garantidas, assegurou mais dois reforços que se juntam aos
oito já anunciados anteriormente. Mário Peixoto, ponta ex-Xico Andebol, e José Ferreira
‘Lelo’, pivot ex-Águas Santas, são os mais recentes reforços assegurados pela equipa de
Braga, mas há ainda a possibilidade de haver
mais novidades muito em breve.
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Confira os jogos que irão envolver as equipas da região na jornada desportiva do fim-de-semana.
Depois de três derrotas consecutivas, o Sporting da Covilhã vai jogar no domingo no terreno do Clube
Desportivo Feirense para a 5ª jornada da II Liga. As duas equipas já se defrontaram esta época para a
Taça da Liga, com o Sporting da Covilhã a perder em Santa Maria da Feira (2-1). O treinador Francisco
Chaló afirma que "será mais um adversário complicado mas ao alcance do Sporting da Covilhã". O
encontro realiza-se no domingo ás 16h00, no Estádio Marcolino de Castro, com arbitragem de João
Capela (AF Lisboa).
No domingo (17h00) joga-se para a 2ª jornada do Campeonato Nacional de Seniores. Os jogos que
irão envolver as cincos equipas da região serão os seguintes:
Sporting Sabugal - Nogueirense
UD Leiria - Sertanense
Benfica Castelo Branco - Águias Moradal
Crato - Vitória Sernache
Arranca amanhã o Campeonato Nacional de Juniores (2ª divisão). O Desportivo de Castelo Branco e a
Associação Desportiva da Estação da Covilhã integram a série C do campeonato. Na jornada inaugural
haverá derby distrital com a turma da AD Estação a receber (17h00) o Desportivo de Castelo Branco.
Também nesta série, o Clube Desportivo de Gouveia recebe a Naval 1º Maio.
No domingo arranca o Campeonato Nacional de Iniciados. As quatro equipas do distrito, bem como o
Sporting do Sabugal representante do distrito da Guarda, integram a série D do campeonato. Na
jornada inaugural do Campeonato nacional de Iniciados (série D), marcada para domingo ás 11 horas,
os jogos serão os seguintes:
Académico Fundão - Naval 1º Maio
Académica - Sertanense
Benfica Castelo Branco - AD Estação
Sporting Sabugal - Pinguinzinhos (Santa Comba Dão)
Vigor Mocidade - UD Leiria
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No futebol distrital, a União Desportiva de Belmonte joga amanhã ás 17 horas no terreno do Clube
Desportivo de Mangualde, o segundo jogo de preparação desta pré-época.
No futsal. Oliveira de Azeméis foi a localidade escolhida para a realização da Supertaça de Futsal que
irá opor o Benfica, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, á Associação Desportiva do
Fundão, finalista vencido da Taça de Portugal. A Desportiva do Fundão regressa assim a uma cidade,
onde já foi muito feliz. No dia 4 de Maio de 2014, a turma beirã conquistou no pavilhão Dr. Salvador
Machado, em Oliveira de Azeméis, a Taça de Portugal, precisamente frente ao Benfica.
A Supertaça de Futsal realiza-se no domingo ás 16h30 com transmissão televisiva na RTP2. Recordolhe que na época passada, a Associação Desportiva do Fundão também esteve na discussão da
Supertaça onde foi goleada (7-0) pelo Sporting.
Ainda no futsal, decorre amanhã na cidade de Castelo Branco, um jogo de preparação com a equipa
da Boa Esperança a receber (17h00) o Grupo Desportivo das Lameirinhas da Guarda.
No andebol. Castelo Branco vai ser a capital da modalidade com a realização da Gala do andebol e da
supertaça masculina e feminina que marcam o arranque de uma nova época desportiva. Augusto
Silva, vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, manifestou a sua enorme satisfação pelo
acolhimento da autarquia nesta iniciativa que "pretende sobretudo descentralizar acontecimentos
desta natureza para o Interior do País".
A quinta edição da Gala do Andebol realiza-se amanhã ás 21 horas no Cine Teatro Avenida. No
domingo, o Pavilhão Municipal de Castelo Branco recebe as equipas do Alavarium de Aveiro e Madeira
SAD para disputarem a Supertaça Feminina (12h00). Também no domingo, FC Porto e ABC Braga
disputam a Supertaça Masculina (15h00). Os adeptos terão aqui um bom momento para
acompanharem o início oficial da temporada nesta modalidade do andebol.
No desporto motorizado, realiza-se durante o fim-de-semana a Rampa da Cerveira, sexta prova do
Campeonato Nacional de Montanha. O piloto da Covilhã, João Fonseca, soma três vitórias e um
segundo lugar nas provas que disputou, ocupa actualmente o segundo lugar do campeonato a 16
pontos da liderança ocupada pelo piloto Rui Ramalho. Faltam apenas três provas para o fecho da
competição e o piloto da Covilhã está na luta pelo título nacional.
Escrito por Nelson Fernandes
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ABC/UMinho apresenta-se com vitória
ACADEMISTAS realizaram ontem o jogo de apresentação oficial aos seus associados e conquistaram um triunfo por 29-26 sobre
o Cangas. Único reforço dos bracarenses até ao momento é Miguel Sarmento. Clube continua a apostar forte na prata da casa.
ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago,
Hugo Rocha, Pedro Seabra, Diogo Branquinho, Emanuel Ribeiro, Miguel Sarmento, João Gonçalves, Carlos Martins,
Nuno Grilo, Nuno Rebelo, Oleksandr
Nekrushets, André Gomes, Tomás
Albuquer-que e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

CANGAS 26

Eduardo Salazar, Moises Otero, Serafin
Pousada, Ruben Soliño, Fernando Eijo,
Alejandro Pombo, Eloy Castaño, Paulo
Costa, Daniel Cerqueira, Adrian Pousada,
Alen Muratovic, DAvid Garcia, Yeray
Lamariano, Pablo Castro, Xasares e Dani.
Treinador: Vitor Garcia.
Árbitros Daniel Freitas e Alberto Alves.
Intervalo 16-13.

+ reforços
FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho versão 2015/2016 apresentou-se ontem aos seus associados com um triunfo sobre os espanhóis do Cangas

ÉPOCA 2015/2016

| Carlos Costinha Sousa |

O ABC/UMinho apresentou, ontem, aos seus associados, a equipa sénior para a nova época desportiva. Frente ao Cangas, que
apadrinhou a apresentação, os
academistas brindaram o público com uma vitória por 29-26,
que permitiu abrilhantar mais a
apresentação.
Num jogo que acabava por ser
para demonstração apenas, pelo
menos no que diz respeito à vertente competitiva, os sócios,
adeptos e simpatizantes do
ABC/UMinho puderam ver em
acção praticamente todo o plantel com que o clube vai disputar,

na temporada 2015/2016, as várias competições em que está
inscrito.
Novidades no plantel, para
além dos três jovens que subiram ao escalão sénior [ver caixa], apenas a entrada do ponta
Miguel Sarmento, atleta que regressa a uma casa que conhece
muito bem, e onde cumpriu a
sua formação, depois de ter passado pelo FC Porto e, na última
temporada, ISMAI, por empréstimo dos dragões.
Perante cerca de 300 adeptos
nas bancadas do Pavilhão Flávio
Sá Leite, os jogadores academistas foram apresentados um a um
e partiram para o jogo-treino
frente à formação galega do

Cangas, equipa que veio amudar
a abrilhantar a apresentação oficial do ABC/UMinho.
Quanto ao jogo em si, desde o
início que os academistas tomaram conta do ritmo da partida e
se colocaram na frente do marcador para não mais saírem desse lugar. O ABC/UMinho mostrava-se superior ao adversário e
com capacidade para assegurar
um triunfo, único resultado que
ajudaria a abrilhantar ainda mais
a festa academista.
Apesar da superioridade demonstrada pelos academistas, o
Cangas nunca foi um adversário
facil, como o próprio resultado
final demonstra. Os galegos procuraram dificultar ao máximo a

tarefa dos bracarenses e conseguiram-nos, mantendo-se sempre com uma curta diferença
pontual no marcador.
De fora da partida ficou apenas
o pivot Ricardo Pesqueira, que
foi apresentado conjuntamente
com os seus companheiros, mas
não pode ainda dar o contributo
à equipa por se encontrar a recuperar de uma lesão e, ao que tudo indica, estará apenas recuperado e disponível a cem por
cento no mês de Novembro. Para o seu lugar, neste momento o
ABC/UMinho tem apenas João
Gonçalves, mas foi possível ver
que Carlos Resende se encontra
a tentar adaptar o experiente Hugo Rocha para a posição.

“É sempre bom ganhar, mas mais importante
é quando fazemos as coisas bem feitas e hoje
houve a possibilidade de ver algumas coisas
bem feitas, mas ainda é preciso trabalhar.
Apesar de todo o respeito que temos pelo
adversário, vamos tentar conquistar a vitória
no jogo, utilizando todos os nossos pontos
fortes para vencer. É importante começar
bem, muito importante desenvolver a época
bem e ainda mais terminar bem. Jovens têm
dado resposta simpática.”
Carlos Resende (treinador ABC/UMinho)

Na apresentação oficial
aos associados, adeptos e
simpatizantes, Miguel Sarmento foi o único reforço
apresentado pelos academistas para a temporada
2015/2016. Único reforço
vindo de fora do clube
porque a ele juntaram-se
os ainda juniores André
Gomes, Oleksandr Nekrushets e Cláudio Silva, jogadores que têm cumprido a
sua formação no ABC/UMinho e que, no seguimento
da política do clube de
apostar na prata da casa,
reforçam os seniores.

“Objectivo do ABC é ganhar os jogos todos em
que estamos envolvidos e conquistar títulos.
Mesmo com apenas um reforço de fora do clube, temos os jovens que subiram da nossa formação que também são os nossos reforços.
Vamos contar com eles e fazer jus ao trabalho que o ABC/UMinho desenvolve na formação. Não entramos em loucuras e dentro do
que estabelecemos a nível financeiro, neste
momento estes reforços são os possíveis. Mas
a porta está sempre aberta para mais-valias.”
João Carlos Taveira (vice-presidente ABC/UMinho)
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“O Fórum do Desporto” em Santa Maria

Prelectores de luxo
em acção de qualidade
“I Fórum do Desporto” acontece entre hoje e Domingo e reúne vasto leque
de prelectores. Organização aponta para elevado número de participantes.
A formosa ilha de Santa Maria acolhe, entre hoje e Domingo, o
denominado “I Fórum do Desporto”, evento que, conforme demos
conta em edições anteriores, foi apresentado oﬁcialmente ao público e comunicação social no passado dia 5 de Agosto.
Trata-se de uma iniciativa que tem como principal objectivo a
formação formal dos agentes desportivos não praticantes, nomeadamente treinadores e dirigentes, formação esta obrigatória e assídua,
tendo em conta as novas exigências do Estado Português no que diz
respeito aos responsáveis técnicos para o desporto.
A formação é uma parceria directa entre a Associação de Basquetebol e a Associação de Andebol da ilha de Santa Maria.
Esta acção, para além da formação especíﬁca para as modalidades de andebol e basquetebol, terá ainda como aliciante a vertente do
“Tronco Comum”, direccionada para todos os agentes desportivos
de todas as modalidades e interessados nas temáticas.
Prelectores
O tema “O Treino de Minis”, especíﬁco da modalidade de
andebol, terá como palestrante convidado o professor Rui Santos.
No que toca ao quadro “O papel do treinador na formação do
jovem atleta”, estará presente em Santa Maria um prelector enviado
pela Federação Portuguesa de Andebol (nome ainda por deﬁnir).
Para além dos temas especíﬁcos no andebol e basquetebol, irão
ser abordados temas comuns a todas as modalidades desportivas, a
saber:
“Medicina Desportiva” - Formador Raul Pacheco; “A pedagogia no Desporto” - João Ribeiro; “O papel do Dirigente” - Rui Santos; “A Especialização de Atletas” - Maurizio Mondoni.
San Payo Araújo, presidente do Comité Nacional de Minibasquete, irá abordar o tema “O Papel dos Pais no Desporto”.
Vão estar nos Açores vários palestrantes credenciados, como
seja um dos nomes mais cotados da Federação Italiana de Basquetebol na área do minibasquetebol, o professor Maurizio Mondoni.
Registe-se, também, a presença de um dos seleccionadores das
Selecções Jovens da Federação de Andebol de Portugal, professor

Ilha de Santa Maria está no centro do debate desportivo nos
próximos dias
João Ribeiro, que é, igualmente, membro do Corpo Nacional de
Treinadores de Basquetebol.
O Professor Rui Santos, ex-Director Regional do Desporto e
actual coordenador técnico da secção de andebol do Sporting Clube
da Horta, é também um dos convidados de excelência do “I Fórum
do Desporto”, evento que, recorde-se, decorre na ilha de Santa Maria, entre 27 e 30 de Agosto.
Qualidade
Atendendo à reconhecida qualidade dos prelectores e temas em
debate, o acontecimento está a ser aguardado com natural expectativa e interesse, colocando, ao mesmo tempo, a primeira ilha do
arquipélago na linha da frente no que concerne ao cada vez mais
decisivo (em todos os aspectos) debate desportivo.
Segundo conseguimos apurar, a organização aponta para um
elevado número de participantes, o que, naturalmente, reforça a importância e pertinência da acção.
Texto e foto DI
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Leirienses nomeados
para Gala do Andebol
Andebol
Castelo Branco

José Roque
Concluída a votação online, a
Federação de Andebol de Portugal divulgou os nomeados
para cada uma das nove categorias. Pelo quinto ano conse-

Árbitros Eurico Nicolau e Ivan Caçador estão nomeados

cutivo, a Gala do Andebol volta
a reconhecer os melhor da
modalidade num evento a realizar em Castelo branco, no dia
29 de Agosto.
Do lote de nomeados para a
Gala do Andebol, o destaque
vai para a presença de três leirienses, nomeadamente Ana
Carolina Silva, atleta da Juventude Desportiva do Lis, nomeada para atleta revelação
feminino, e para Eurico Nicolau e Ivan Caçador, nomeados
para a melhor dupla de árbitros.|
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ABC/UMinho apresentou-se ontem aos adeptos ante o Cangas

DM

Festa com ensaio geral positivo

Nuno Grilo em ação frente aos galegos do Cangas

José Costa Lima

o último particular
antes do embate de
domingo, com o FC
Porto, para a Supertaça de Portugal, o ABC/
/UMinho apresentou-se
aos adeptos com uma vitória frente aos galegos
do Cangas.
Este ensaio geral para a partida com os azuis
e brancos foi favorável
aos academistas, que entraram melhor no teste frente ao adversário
da I Divisão espanhola
e, na hora de regressar
aos balneários, ia vencendo por três golos de diferença (16-13). Para trás
ficava o descanso, mas o

N

domínio do ABC/UMinho continuava pela segunda parte, controlando
uma vantagem que foi de
confortável a curta, ainda
que suficiente para assegurar o triunfo no apito
final do árbitro.
Com Ricardo Pesqueira de fora por lesão (apenas volta à competição em
novembro), o técnico Carlos Resende utilizou ontem todo o plantel que
tem à disposição, incluindo os juniores Cláudio Silva, André Gomes e Oleksandr, e tirou as devidas
conclusões – entre defeitos e virtudes nesta fase precoce da temporada
- para o primeiro embate oficial, logo com um

André Gomes, um dos jovens lançados por Carlos Resende

troféu em disputa e perante o campeão nacional. Quanto à festa, cerca
de 300 adeptos aplaudiram os jogadores do ABC/
UMinho, que foram chamados individualmente
pelo animador de serviço,
passaram pelas bancadas
do Sá Leite até ao ringue
e receberam os habituais
aplausos dos presentes.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho

Árbitro: Daniel Freitas e Alberto Alves

«Já fizemos
coisas engraçadas»

ABC/UMinho 29
Humberto Gomes; Fábio Vidrago, Hugo
Rocha, Pedro Seabra, Carlos Martins, Nuno Grilo e André Gomes. Jogaram ainda:
Diogo Branquinho, Emanuel Ribeiro, Miguel Sarmento, João Gonçalves, Oleksandr, Nuno Rebelo, Tomás Albuquerque e
Cláudio Silva

Para Carlos Resende «é sempre bom ganhar»,
num jogo ante o Cangas em que o ABC/UMinho fez «coisas engraças». O técnico dos bracarenses realçou ainda a integração dos juniores,
embora o «andamento» seja «distinto» dos colegas. «Ainda é preciso trabalhar, mas vamos para a Supertaça com o objetivo de vencer, como
é óbvio. Não estamos na máxima força, mas estamos no bom caminho. É importante começar
bem, desenvolver bem a época e terminar bem.
Os nossos objetivos são claros: queremos vencer todas as competições em que estamos inseridos», resumiu o treinador.

Treinador: Carlos Resende

Miguel Sarmento
como único reforço
Entre os andebolitas dos
bracarenses, apenas uma
cara nova: Miguel Sarmento está de volta ao clube depois de uma passagem pelo FC Porto…
próximo adversário do
ABC/UMinho.

Cangas

26

Eduardo Salazar; Moises Otero, Serafin
Magdaleno, Fernando Diaz, Alejandro
Pombo, Eloy Castaño, Daniel Rodriguez.
Jogaram ainda: Casares, Dani, Ruben Garcia, Suso Garcia, Paulo da Costa, Adrian
Pousada, Muratovic, David Barreiro, Lamariano e Pablo Castro
Treinador: Victor Garcia

DM

José Carlos Taveira, vice-presidente

«ABC não vai entrar
em loucuras»
José Carlos Tavareira, vice-presidente do ABC/
/UMinho, garante que o clube «não entra em
loucuras» e acredita que os grandes reforços estão dentro de portas, mais concretamente na
«nossa grande formação». Porém, se «existir essa oportunidade de reforçar a equipa, veremos
se há possibilidade».
«O objetivo do ABC é ganhar os jogos todos
e conquistar títulos. Penso que temos mais que
um reforço, mas também temos os jovens que
subiram da nossa formação. Contamos com eles
e vão ser os nossos grandes reforços. Fazemos
jus ao trabalho da formação», disse o dirigente.

Plantel do ABC para a nova temporada
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ABC
VENCEU JOGO
DE APRESENTAÇÃO
AOS ASSOCIADOS
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Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

ABC/UMinho
apresenta-se
aos sócios
com triunfo
DESPORTO P.25
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A16

27-08-2015

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,60 x 28,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD quer título
ALBINO ENCARNAÇÃO

ID: 60726412

Tiragem: 11000

O plantel do Madeira Andebol SAD para época 2015/16. Este domingo, disputa a Supertaça com o Alavarium.

O Madeira Andebol SAD apresentou ontem a sua equipa sénior que vai disputar o Campeonato da 1.ª Divisão de andebol
feminino 2015/16. Esta temporada a SAD madeirense tem
como treinadora principal a exselecionadora nacional Sandra
Fernandes. O objetivo principal
passa fundamentalmente pela
reconquista do título nacional
que foge há três épocas para as
aveirenses do Alavarium. Mas a
Taça de Portugal e a Supertaça
são outras competições em que
a equipa madeirense também
ambiciona vencer.
Sandra Fernandes está satisfeita com o plantel com que está
a trabalhar há duas semanas,

apesar de ser “um plantel curto”.
O plantel é composto por 13 jogadoras, tendo como reforços a
guarda-redes Diana Roque (JACAlcanena) e a madeirense ponta
esquerda Mariana Sousa (Alavarium).
A treinadora do Madeira SAD
adianta que quando assumiu o
compromisso para orientar a
equipa o que administração pediu-lhe para esta temporada foi
“a conquista do título nacional,
porque o Madeira SAD não é
campeão há três épocas consecutivas”. “O objetivo principal é
reconquistar o título para a Madeira, porque foge há três anos”,
reafirma Sandra Fernandes, lembrando que nas outras competi-

ções o Madeira SAD vai entrar
para vencer, até porque é esse o
projeto do clube.

SUPERTAÇA JÁ ESTE DOMINGO
Aliás, a Supertaça 2015 disputase já este domingo, pelas 12 horas,
em Castelo Branco, com as madeirenses a terem pela frente o tricampeã Alavarium, equipa que se
reforçou com muitas atletas internacionais e que também tem um
novo técnico. Sandra Fernandes
diz que o Alavarium é favorito, mas
a SAD vai disputar a Supertaça
com ambição de vencer e manter a hegemonia nesta competição.
Carlos Silva

Plantel curto com apenas 13 atletas
O plantel do Madeira Andebol SAD
para a temporada 2015/16 é constituído por 13 atletas, tendo para já
dois reforços. O plantel é formado
pelas guardas-redes Monica Correira
(SAD) e Diana Roque (JAC-Alacanena), as pontas/laterais direito Érica
Tavares, Filipa Correia, Patrícia Fernandes e Anais Gouveia (SAD), as
ponta/laterais esquerdo Mariana

Sousa (Alavarium), Ana Andrade e
Cláudia Aguiar (SAD), as centrais Frederica Jesus e Márcia Abreu (SAD) e
as pivot Carlota Correia e Renata Tavares (SAD).
Sandra Fernandes é a treinadora,
Marco Willy é o diretor desporto, José
António Franco e Cristina Gomes (dirigentes) e Adriana Freitas (fisioterapeuta).
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A17

ID: 60730065

27-08-2015

Tiragem: 15100

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 5,54 x 5,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A18

ID: 60728740

26-08-2015

Tiragem: 6000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,83 x 25,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol – Troféu Cidade de Lamego

Handball C. Permiskie Medvedi
vence o torneio

Handball Club Permiskie Medvedi – Russia
Handball Club
Permiskie Medvedi 32
Futebol C. do Porto 27
No passado dia 20 de
Agosto de 2015, na cidade
de Lamego, disputou-se no
Centro Multiusos de Lamego o troféu Cidade de Lamego, inserido nas comemorações dos 25 anos do
Andebol Club de Lamego.
Para estas comemorações o Andebol Club de Lamego convidou a equipa
portuguesa hepta campeã
nacional, Futebol Clube do
Porto para defrontar o Hand
ball Club Permiskie Medvedi.
Duas equipas que acima de
tudo procuraram cimentar os
seus processos defensivos e
ofensivos, assim como melhorar os índices físicos para
o arranque da nova época.
Com uma assistência
considerável (aproximadamente 2.000 pessoas), no
novo Centro Multiusos de Lamego, ambas as equipas iniciaram o jogo com sistemas
defensivos fechados (6:0) e
bastante agressivos, o que
levou a que nos primeiros
15 minutos de jogo se assistisse a poucos golos, mas
claramente com modelos de
jogo de ataque distintos. A
equipa do Porto tentava de
forma organizada trabalhar

o seu ataque, e a equipa do
Permiskie tentava acima de
tudo concretizar através de
contra ataques ou ataques
rápidos, mas ambas a utilizar passagens de sistemas
ofensivos de 3:3 para 2:4, em
ataque organizado. A equipa
do Porto ia-se superiorizando, mas após os 20 minutos
iniciais, começou a fadiga a
instalar-se e com as alterações em ambas as equipas,
assistiu-se a muitos erros
defensivos de parte a parte,
chegando o intervalo com o
marcador favorável ao Porto
por 16-13.
Após o intervalo, a equipa
Russa veio decidida a equilibrar o jogo, e com um parcial
de 3-0, empatou novamente
a partida, nesta fase devido
a duas exclusões de 2’ consecutivas voltaram a colocar
o Porto novamente em vantagem no marcador. Nesta segunda parte ambas as equipas privilegiaram no ataque a
circulação de jogadores na 1ª
linha, tirando maior vantagem
desse fator a equipa russa,
devido ao facto do Porto ter
alterado o seu sistema defensivo (tornou-o mais aberto –
permitiu mais espaço), mas
também ao facto da equipa
Portuguesa ser composta por
muitos jogadores jovens (pagando a fatura da inexperiência a este nível), terminando
o encontro com 32-27 para

Futebol Clube do Porto

Família Manso fundadores do Andebol Clube de Lamego

Diretores do Andebol Club de Lamego, no staff da mesa
o Handball Club PermiskieMedvedi.
Uma palavra de agradecimento aos parceiros do
Andebol Club de Lamego
- Município de Lamego (representado pela vereadora
Andrea Santiago), Federação Portuguesa de Ande-

bol, Associação de Andebol
de Viseu (representado pelo
presidente Joaquim Escada),
Super Mercado Compra Bem
e Farmácia Parente, que se
juntaram nesta celebração do
Clube e da Modalidade.
Prof. João Araújo
Carlos Magalhães
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