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A5 ABC/UMinho entra na nova época com títulos no horizonte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2015

Meio: ComUM Online Autores: Ricardo Castro

URL:http://www.comumonline.com/?p=8301

 
O ABC/UMinho começou este sábado a luta pelo título de campeão nacional de andebol com uma
vitória ante o Belenenses (24-33), depois de ter conquistado a Supertaça, no fim-de-semana passado.
Os minhotos têm ainda como grande objetivo vencer as restantes competições em que estão
envolvidos - a Taça de Portugal e a Taça Challenge. Ao longo da pré-época, os minhotos foram sempre
afirmando que o grande objetivo é vencer as quatro grandes provas em que marcam presença. Com o
primeiro título já conquistado, frente ao FC Porto, os homens de Carlos Resende apontam agora as
baterias ao campeonato, que foge ao clube desde 2007. Os bracarenses procuram ainda vencer a
segunda Taça de Portugal consecutiva e ganhar a Taça Challenge, depois de terem sido derrotados na
final pelos romenos do Odorhei. Na sequência de toda esta confiança da equipa em melhorar estes
resultados, nomeadamente o 4.º lugar obtido na temporada transata, foram registadas algumas
mexidas no plantel durante o defeso. Na apresentação do plantel aos adeptos, que iluminou o pavilhão
Flávio Sá Leite no passado dia 27 de agosto, foram apresentadas três caras novas: Miguel Sarmento
(ex-ISMAI), André Gomes e Aleksandr Nekrushets (ambos subiram dos juniores à equipa principal). As
entradas no plantel serviram para colmatar as saídas de João Pinto (para o Sporting), Gabriel Teca
(fim do empréstimo do 1.º de Agosto) David Tavares (que terminou a carreira) e Bruno Dias (para o
Andebol Clube de Fafe).
 
 Setembro 6, 2015
 
Ricardo Castro
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O melhor início possível para o
ABC/UMinho no Campeonato
Nacional de Andebol da I Divi-
são. Os academistas viajaram até
Lisboa e conquistaram o triunfo,
por claros 24-33, num jogo em
que demonstaram a sua qualida-
de e em que foi possível também
observar as diferenças de anda-
mento e qualidade entre as duas
formações. O resultado permite
aos academistas começarem da
melhor forma a luta pela con-
quista de mais uma competição,
o campeonato nacional.

Depois da vitória sobre o FC
Porto que permitiu conquistar a
Supertaça, os pupilos de Carlos
Resende demonstraram que ou-
viram as palavras e avisos do
treinador relativamente a qual-
quer possível relaxamento que
poderia ter acontecido nesta par-
tida. Os academistas não fizeram
a coisa por menos e tomaram
conta da partida desde o início,
colocando-se na frente do mar-
cador para não mais saírem e,
com naturalidade, no final dos
primeiros 30 minutos, venciam
já por seis golos (10-16).

No segundo tempo, mais do
mesmo e os bracarenses foram
mantendo a sua supremacia na
partida, nunca permitindo a uma
esforçada equipa do Belenenses
uma verdadeira aproximação no
resultado.

Por isso mesmo, foi novamente

com naturalidade que o ABC/
UMinho chegou ao final da par-
tida assegurando o início de
campeonato ideal, com um
triunfo por claros 24-33. Nove
golos de diferença que demons-
tram bem todas as desigualdades
que existem a nível das duas

equipas, a nível qualitativo
quanto aos jogadores dos res-
pectivos plantéis e também à ca-
pacidade e qualidade táctica.

De registar apenas que no total
dos 60 minutos da partida, ape-
nas durante mais de 28 minutos
estiveram 14 jogadores em cam-

po, face ao elevado número de
exclusões registadas, nada mais,
nada menos do que 16.

Com este resultado, no final da
primeira jornada os academistas
ocupam o segundo lugar, logo
atrás do Sporting, com os mes-
mos pontos.

ABC/UMinho entra a vencer no campeonato
ACADEMISTAS deram o melhor início ao campeonato, ao vencer em casa do Belenenses por 24-33. Jogo foi uma amostra clara
da diferença de andamento e qualidade das duas equipas. Miguel Sarmento esteve em destaque ao apontar seis golos.

DR

Depois da vitória na Supertaça, o ABC/UMinho entrou da melhor forma no campeonato, ao vencer o Belenenses por 24-33

BELENENSES 24
Jorge Pinto (8), Ricardo Pereira, Pedro
Soares, Carlos Siqueira (2), Filipe Pinho,
Rúben Pereira (2), Vladimiro Bonaparte
(1), Pedro Pinto, João Gomes (2), João
Pinto (4), André Alves, Henrique Carlota,
Ivo Santos (5), Fábio Semedo, Miguel
Reinaldo e Miguel Ferreira.
Treinador: Nuno Soares.

ABC/UMINHO 33
Humberto Gomes, Fábio Antunes (3),
Hugo Rocha (3), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho (4), Emanuel Ribeiro, Miguel
Sarmento (6), João Gonçalves, Carlos
Martins (1), Nuno Grilo (5), Nuno Rebelo
(4), Oleksandr Nekrushets, André Gomes
(2), Tomás Albuquerque (3) e Cláudio
Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.

Intervalo: 10-16

AC FAFE 25
Bruno Dias, Sérgio Ribeiro (2), Paulo Silva (8), Manuel Martinho, César Gonçalves, Nuno Fer-
nandes (1), Nuno Pinheiro, Hugo Fernandes, José Sampaio (3), Vladimiro Pires (1), João Freitas,
Mário Pereira (2), Diogo Gomes (8), Luís Pereira, Vítor Ribeiro e João Fernandes.
Treinador: José António Silva.

SPORTING 36
Luís Oliveira, Pedro Portela (9), Bruno Moreira (2), Sérgio Barros (3), Frankis Carol (5), Pedro
Solha (6), Aljosa Cudic, Carlos Carneiro (2), João Antunes (2), Francisco Tavares (1), Diogo Do-
mingos, João Paulo Pinto (3) e Fábio Magalhães (3).
Treinador: Equisoain Azanza.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto Martins. Intervalo: 13-19
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ABC/UMinho 
entra a vencer 
no campeonato 
com Miguel 
Sarmento 
em destaque
Pág. 24
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Sem grandes surpresas, ao con-
trário do que se esperava em ter-
ras fafenses. O AC Fafe não teve
grandes hipóteses para fazer
frente ao favorito Sporting e
acabou por averbar uma derrota
pesada, por 25-36, frente aos
sportinguistas.

Foi uma partida em que os
leões não tiveram grandes difi-
culdades para assegurar o triun-
fo já que, ao intervalo, já ven-
ciam por seis golos de diferença
(13-19) e parecia não haver, do
lado contrário, capacidade para
dar um rumo diferente à partida.

No segundo tempo aconteceu
mais do mesmo, com os leões a
conseguirem, até ao final da par-
tida, construir um resultado ain-

da mais avolumado, asseguran-
do a primeira vitória no campeo-
nato com nove golos de diferen-
ça no marcador.

Para a construção deste resulta-
do muito contou o acerto na fi-
nalização de Pedro Portela, que

foi o melhor marcador do encon-
tro com um total de nove golos
apontados. Também Pedro Solha
esteve em destaque no conjunto
leonino, ao assegurar a concreti-
zação com sucesso de seis rema-
tes. Destaque no Sporting tam-
bém para a exibição de João
Paulo Pinto, reforço dos leões
que representava o ABC/UMi-
nho na temporada passada e que
apontou três golos na estreia.

Do lado do AC Fafe, destaque
para a pontaria demonstrada por
Paulo Silva e Diogo Gomes que
conseguiram chegar aos oito go-
los cada um, marcando, desta
forma, bem mais de metade dos
golos da sua equipa.

Com este resultado, o Sporting
é o primeiro líder da edição de
2015/2016 do Campeonato Na-
cional de Andebol da I Divisão.

Estreia dos fafenses na I Divisão na temporada 2015/2016

AC Fafe sem argumentos
para fazer frente ao favorito Sporting

DR

José António Silva, treinador do AC Fafe
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rui ferreira fala sobre as razões da saída do comando técnico da equipa de andebol do arsenal da devesa  

«Cansei-me de não ter atletas para treinar»
 JOsé costa lima 

A 
experiência de Rui 
Ferreira como téc-
nico da equipa sé-
nior do Arsenal da 

Devesa prolongou-se por 
duas temporadas, a pri-
meira com a conquista do 
título de campeão da III 
Divisão nacional e a se-
gunda, em 2014/15, a lutar 
até à penúltima jornada 
da fase final pelo acesso 
ao principal patamar do 
andebol português. 

Em entrevista ao Diá-
rio do Minho, o técnico 
explica as razões da sua 
saída do clube bracarense 
em junho passado, justi-
ficada essencialmente na 
«falta de condições para 
treinar», desde a ausên-
cia de jogadores nos trei-
nos, a «andar sempre com 
a casa às costas». 

«Pensei abandonar a 
meio da época, mas de-
pois decidi ficar, apesar 
das más condições de tra-
balho. Além disso, os atle-
tas e treinador tiveram de 
comparticipar os almo-
ços para as deslocações 
ao sul do país na fase fi-
nal. Fiquei cansado... ha-
via falta de condições de 
trabalho! Às vezes só apa-
reciam oito jogadores e 
houve algumas quezílias 
internas, que prefiro não 
estar a comentar. O gru-
po também se desuniu, é 
verdade, mas decidi con-
tinuar e esquecer as mui-
tas coisas más para bem 
do clube», começa por 
testemunhar, recordan-
do que, na época tran-

sata, a subida «não era, 
nem podia ser, um obje-
tivo traçado por mim».

«Era muito difí-
cil subir de divisão, 
porque o AC Fafe e 
o Avanca tinham es-
truturas muito sóli-
das. Agora, nós não tí-
nhamos era de jogar sob 
a pressão que a Direção 
do Arsenal da Devesa de-
positou em nós; só tínha-
mos de jogar por prazer 
e nada mais, o objetivo 
[manutenção] estava mais 
que cumprido», destaca 
o treinador de 48 anos. 

Pese embora «algumas 
situações menos boas», a 
passagem pelo Arsenal 
da Devesa foi «tremen-
damente positiva». 

em terceiro lugar [a um 
da subida à I Divisão]. 
Consegui ser campeão 

nacional da III Divi-
são sem derrotas, fei-
to que acho ser iné-
dito, e na época que 
acabou conseguimos 

ir à fase final, depois 
de no início o objetivo 
era não descer de divi-
são», fez notar.

Após esta etapa de dois 
anos no Arsenal da De-
vesa, Rui Ferreira garan-
te estar «mais capacitado 
para lidar com egos» e de 
treinar ao mais alto nível.  

«Quando era atleta, 
sempre achei que era 
mais complicado jogar 
na II Divisão do que na 
I. As pessoas podem es-

«Não se deu grande 
significado aqui no clu-
be, mas muitas pessoas, 
de norte a sul do país, 
davam-me os parabéns 
porque estávamos a lu-
tar com equipas que ti-
nham objetivo de subida 
e que pagam aos atletas. 
Mesmo assim, ficámos 

tranhar isto, mas, com 
melhores condições, es-
tou mais preparado. Com 
menos condições e sem 
jogadores a treinar, até à 
penúltima jornada estive-

mos na luta pela subida 
à I Divisão. Depois, achei 
que era o momento cer-
to para sair, sempre com 
a consciência que dei tu-
do», atirou.

Rui Ferreira esteve duas épocas no Arsenal da Devesa e conquistou uma subida de divisão 

«Fui 
convidado a 

renovar, mas 
senti que o meu 

ciclo no clube 
tinha-se 

fechado». «Merecia 
um agradecimento!»
Sem guardar «mágoa a ninguém», Rui Ferreira 
não esconde alguma tristeza por «alguma falta 
de agradecimento». 

«Não senti uma palavra de agradecimento 
por parte de alguns jogadores e diretores. Acho 
que merecia uma palavra de agradecimento da 
Direção... Têm que me dar mérito também!», 
desabafa, revelando que houve uma propos-
ta para continuar. «Não aceitei renovar: fala-
ram comigo, mas decidi não continuar devido 
ao que se tinha passado durante a época. Sim-
plesmente, achei que era a altura certa de fina-
lizar esta relação».

admite pausa na carreira

«Os pequenos ouvem-nos... 
ao contrário dos grandes»
Quanto ao futuro, o técnico admite uma pausa, 
mas lembra que o que mais gosta de fazer é de 
trabalhar com atletas mais jovens. 

«Para já quero descansar. O que me dá prazer 
é treinar na formação, porque os pequenos ou-
vem-nos... ao contrário dos grandes», resumiu.

Técnico sem mágoa mas esperava... um agradecimento
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S
ortes diferentes tive-
ram as equipas mi-
nhotas no arranque 
do campeonato na-

cional de andebol da I Di-
visão. O ABC/UMinho 
deslocou-se ao Pavilhão 
Acácio Rosa, em Belém, 
e venceu o Belenenses, 
por 33-24, dando assim 
o melhor seguimento 
à conquista da Supertaça 
na semana passada fren-
te ao FC Porto.

Os academistas contro-
laram sempre a partida 
e teve em Miguel Perei-
ra o seu finalizador mais 

bém esteve em plano de 
destaque.

A outra formação mi-
nhota em ação, o Ande-
bol Clube de Fafe, saiu 
derrotada em casa pelo 
Sporting, por 36-25, num 
jogo que espelhou a supe-
rioridade leonina ao lon-
go da partida.

Paulo Silva e Diogo Go-
mes, com oito tentos ca-
da um, assumiram grande 
parte dos 25 golos marca-
dos pelos fafenses, ao pas-
so que do lado do Spor-
ting Pedro Portela, com 
nove tentos, foi o golea-

andebol: 1.ª divisão

ABC/UMinho vence fora 
e AC Fafe perde em casa

ABC/UMinho está com bom início de temporada

afinado com seis tentos 
na partida. O jogador foi 
bem secundado por Dio-
go Branquinho que apon-
tou quatro tentos, assim 
como Nuno Rebelo.

Destaque ainda para 
o jovem André Gomes, 
ainda juvenil, e que on-
tem marcou dois tentos 
ao Belenenses.

Do lado dos de Belém 
Jorge Pinto, com oito go-
los, manteve os do Res-
telo ligados ao jogo, bem 
apoiado por Ivo Santos 
que com cinco tentos na 
sua conta pessoal tam-

dor de serviço.
Nos outros jogos não 

houve surpresas. O Ben-
fica venceu o Maia ISMAI 
por 29-22, e o FC Porto 
venceu em Águas Santas 
por 30-25.

Em Lisboa, o Passos 
Manuel foi derrotado pelo 
Madeira SAD, por 30-27.

Avanca-Sp. Horta 
adiado
O jogo entre o Avanca e 
Sp. Horta foi adiado para 
o dia 31 de outubro, altu-
ra em que a primeira ron-
da ficará completa.

D
M
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entra a vencer 

DESPORTO P.25
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ABC/UMinho vence fora e AC Fafe perde em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2015

Meio: Diário do Minho Online

URL:http://diariodominho.pt/conteudos/59815

 
Sortes diferentes tiveram as equipas minhotas no arranque do campeonato nacional de andebol da I
Divisão. O ABC/UMinho deslocou-se ao Pavilhão Acácio Rosa, em Belém, e venceu o Belenenses, por
33-24, enquanto que o Andebol Clube de Fafe, saiu derrotado em casa pelo Sporting, por 36-25.
 
 Desporto | 5 de Setembro de 2015
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Andebol 1: Imperou a lei do mais forte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2015

Meio: iPressGlobal Online Autores: Mário Tavares

URL:http://ipressglobal.com/andebol-1-imperou-a-lei-do-mais-forte/

 
Adicionar aos meus favoritos O heptacampeão FC Porto iniciou da melhor maneira o Campeonato, ao
bater o Águas Santas por 25-30. Velocidade, disputa e intensidade, assim foi o arranque inaugural do
Campeonato Fidelidade Andebol 1! As deslocações ao recinto da equipa maiata nunca são fáceis e isso
ficou patente logo no início, com o FC Porto a entrar menos bem do que seria esperado. O Águas
Santas destemido e sem tremer, assumiu o jogo, liderando o marcador e obrigando os Dragões a
correrem atrás do prejuízo. Com uma defesa sempre subida, muitas das vezes a jogar em 5-1, e com
cuidados redobrados com os "pontas" portistas, a equipa do Águas Santas obrigou o FC Porto a jogar
muito pela zona central, algo que dificultava as manobras ofensivas dos dragões. Intensidade foi a
palavra de ordem nesta partida Ainda assim, a resistência do Águas Santas acabou por durar apenas
20 minutos, altura em que o jogo virou. Já com as marcações defensivas acertadas e perante o
desgaste da equipa maiata, os azuis-e-brancos deram a volta ao marcador e passaram a liderar, ainda
que quase sempre pela margem mínima. Com certeza que o novo técnico portista, Ricardo Costa,
respirou de alívio nesta altura, afastando os fantasmas da semana anterior (derrota diante do ABC na
Supertaça). Até ao intervalo a inegável qualidade dos seus jogadores veio ao de cima, dilatando a
diferença para 3 golos (14-17). Na segunda parte o FC Porto deixou de ter defesa de cimento e passou
a ter uma defesa de betão O FC Porto entrou na etapa complementar da mesma maneira com que
terminou a primeira, forte e objectivo, embora tenha tido pela frente um adversário que nunca baixou
os braços e tentou constantemente reagir, mesmo estando praticamente sempre com uma
desvantagem de 5 golos. No final, o FC Porto acabou por conquistar uma vitória suada na primeira
parte e justificada na segunda. Nota final para a excelente moldura humana presente no pavilhão,
abrilhantando assim o início da nova temporada. Nas restantes partidas, o Madeira SAD venceu fora o
Passos Manuel por 27-30, o ABC bateu no Restelo o Belenenses por 24-33, por sua vez o Benfica
recebeu e venceu o ISMAI por 29-22 e finalmente o Sporting triunfou em Fafe por 25-36.
 
 Set 06, 2015
 
Mário Tavares
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SAD começa com vitória

Paulo Fidalgo entra a vencer

No arranque do Campeonato
nacional da I Divisão de an-
debol masculino, o Madeira

SAD venceu, ontem em Lisboa,
o Passos Manuel, por 30-27, re-
colhendo aos balneários, para o
intervalo, já na frente do marca-
dor (16-13). No Pavilhão da Escola

Quinta Marrocos, pela equipa de
Paulo Fidalgo esteve em parti-
cular destaque Cláudio Pedroso,
o lateral direito que é reforço
esta temporada, tendo chegado
proveniente do Benfica. Pedroso
foi o melhor marcado da forma-
ção insular, apontando sete golos,

logo seguido de Daniel Santos e
Nélson Pina, cada qual com seis
tentos. Nuno Silva (5), David Pin-
to (4) e Elias António (2), mar-
caram os restantes golos dos
madeirenses. Nos locais, sobres-
saíram, Pedro Sequeira e Ricardo
Barrão, com seis golos cada. JM
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Município de Ílhavo antecipa verbas para associações desportivas locais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2015

Meio: Notícias de Aveiro.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d3fb451f

 
O executivo municipal deliberou aprovar a antecipação de atribuição de duas verbas do Programa
Municipal de Apoio a Associações, a descontar nos futuros contratos-programa.
 
 O Ílhavo Andebol Clube irá receber 4.500 euros e a Associação Cultural e Desportiva "Os Ílhavos":
3.000 euros
 
 As candidaturas ao apoio à atividade regular decorreram até 31 de agosto, mas a edilidade teve em
conta o arranque da época desportiva que imploica custos acrescidos de inscrição dos atletas, clubes,
equipamentos, manutenção de instalação, entre outros.
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Andebol: Campeonato arranca sem surpresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:http://www.modalidades.com.pt/noticias/andebol-campeonato-arranca-sem-surpresas

 
O campeonato nacional de andebol começou neste sábado, 5 de Setembro, e o rescaldo a fazer, dita
vitórias dos principais candidatos à vitória final. FC Porto, Sporting, Benfica e ABC de Braga
arrancaram com vitórias confortáveis, apesar de terem jogado os quatro fora de portas. O FC Porto
iniciou a procura do octo-campeonato com uma vitória na deslocação aos vizinhos de Águas Santas.
Depois da derrota na Supertaça, frente ao ABC de Braga, os campeões nacionais conseguiram dar a
volta a mais um adversário perigoso. Vitória da equipa de Ricardo Costa por 25-30 (14-17 ao
intervalo). O Sporting assume-se, teoricamente, como o mais forte adversário do FC Porto, na luta
pelo título. A equipa quer largar a vice-liderança e arrancou com uma goleada. Na deslocação a Fafe,
vitória muito confortável por 25-36 (13-19 ao intervalo). O Benfica é a equipa que se apresenta como
maior incógnita, depois de uma enorme remodelação. Para já, venceu o Maia-Ismai por 29-22 (17-6
ao intervalo) e adia as dúvidas para encontros mais apetecíveis. O ABC de Braga iniciou o campeonato
da melhor maneira. Depois de conquistar a Supertaça, no fim-de-semana anterior, a equipa de Carlos
Resende foi a Belém muito moralizada. Vitória contundente por 24-33 (10-16 ao intervalo) sobre o
Belenenses. No outro jogo da primeira jornada, o Madeira SAD arrancou uma importante vitória em
Lisboa, frente ao Passos Manuel. Vitória dos insulares por 27-30 (13-16 ao intervalo) e juntou-se ao
grupo da frente do campeonato. Esta primeira jornada fica incompleta, uma vez que o SC Horta não
conseguiu viagem para o continente, onde deveria enfrentar a Artística de Avanca. O encontro foi
adiado para Outubro.
 
 6 Setembro, 2015
 
Anabela Macedo
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Andebol

Os favoritos 
entraram a ganhar 
no campeonato
FC Porto, Sporting, ABC 
e Benfica estrearam-se 
ontem na Liga de andebol 
2015-16 com triunfos. O 
heptacampeão nacional 
venceu no pavilhão do Águas 
Santas por 30-25 (com 11 
golos de Gilberto Duarte), 
os “leões” impuseram-se, 
fora de portas, ao Fafe, por 
36-25 (impulsionados por 
nove golos de Pedro Portela), 
os minhotos visitaram e 
derrotaram o Belenenses por 
33-24, enquanto as “águias” 
receberam e superaram o 
ISMAI por 29-22 (André Rei, 
com sete golos, foi o melhor 
marcador dos visitantes e da 
partida). Já o Passos Manuel 
não foi capaz de travar o 
Madeira SAD e perdeu por 
27-30. A 1.ª jornada só ficará 
completa quando se disputar 
o Avanca-Sp. Horta, jogo que 
foi adiado para 31 de Outubro.
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FC Porto estreia-se com vitória em Aguas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-09-2015

Meio: Relvado Online Autores: Rodrigo Ramalho

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=32939a36

 
Começou a defesa do campeonato dos azuis e brancos.
 
 06 de Setembro de 2015, às 11:58
 
 O FC Porto, atual heptacampeão em título, entrou da melhor forma no campeonato de Andebol , ao
vencer no recinto do Águas Santas, por 30-25.
 
 A equipa da Maia ainda esteve na frente do marcador, mas logo os azuis e brancos reagiram e
vincaram o favoritismo, terminando com uma vitória por cinco golos.
 
 Também fora de casa venceu o Sporting, sem dificuldades para se impor ao Fafe, por 36-25. O
Benfica impôs-se na Luz ao ISMAI por 29-22, enquanto o ABC venceu no Restelo o Belenenses por 33-
24.
 
Rodrigo Ramalho
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