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PROMOÇÃO A Direcção do
Alavarium firmou, no sábado
passado, um protocolo com a
Direcção do Agrupamento de
Escolas de Aveiro, no sentido de
“dinamizar o desporto nas Es-

colas do 1.º Ciclo e, naturalmen -
te, cativar os jovens para a prá-
tica do Andebol”, referiu Paulo
Elísio, presidente do clube avei-
rense. A partir deste ano lectivo,
o Alavarium irá ao encontro dos
jovens estudantes duas vezes
por semana, com a particulari-
dade de criar duas equipas de

bambis para participarem em
encontros distritais.

“O nosso objectivo passa por
promover o desporto, mas ob-
viamente que também tentare-
mos lançar a semente do An-
debol. Seja para trazer novos
praticantes, seja para trazer
mais público, ou outro tipo de

agentes para a modalidade. O
importante é divulgar o Ande-
bol. Para além disso, o proto-
colo implica a criação de duas
equipas, uma masculina e outra
feminina, de bambis, que irão
participar em encontros de An-
debol de 5 a nível distrital. Um
pouco à semelhança de um

projecto nacional denominado
‘Andebol 4 All’”.

As declarações de Paulo Elí-
sio foram proferidas à margem
de um dia inteiro dedicado ao
Andebol, ainda no âmbito do
20.º aniversário do clube, que
levou muita gente ao pavilhão
desde as 9 às 21 horas do pas-
sado sábado. “Neste dia, reali-
zaram-se jogos em todos os es-
calões, dos bambis aos vetera-
nos, sempre com o pavilhão
cheio de público”, referiu o di-
rigente.SL

Alavarium vai levar a modalidade
às escolas do 1.º Ciclo de Aveiro
Andebol
Formação
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Sérgio Loureiro

Um projecto iniciado há três
anos tem, para esta época, o seu
epílogo: devolver o clube à elite
nacional. Treinador e presidente
alinham pelo mesmo discurso,
pelo que o São Ber nar do é can-
didato declarado a regressar
ao convívio dos “gran  des”. “Esse
é o objectivo possível”, afirmou
Ulisses Pereira, treinador da
equi pa. “Este projecto de três
anos tinha  co mo objectivo re-
gressar à 1.ª Di visão. Vamos en-
trar no últi mo ano e acho que
se ria medroso não ambicionar
a subi da”, vincou o técni co.

No passado sábado, o em-
blema aveirense apresentou-se
aos sócios e adeptos. O pon to
alto foi um amigável fren te ao
Gondomar Cultural, com o São
Bernardo a vencer por 36-31,
tendo, no final, Ulisses Pereira
afirmado estar “satisfeito” com
o plantel que dispõe, registando,
contudo, que “não é um plantel
perfeito” e explica porquê: “Nós
temos algumas limitações, co -
mo o facto de não pagarmos
or denados, ao contrário de ou-
tras equipas, também elas can-
didatas à subida, que o fazem.
Mas, ainda assim, temos um
grupo de jovens que nos dão
ga rantias de lutarmos pelo nos -
so principal objectivo”, garante.

“Houve jogadores
que não quiseram vir”

Para uma ambição máxima,
todos os recursos humanos de-
vem obedecer a uma escolha
criteriosa no sentido de contra-
tar os melhores. “Houve joga-
dores que foram contactados
por nós, mas como não paga-
mos a ninguém não quiseram
vir. Mas, como já disse, os que
temos têm valor e estamos sa-
tisfeitos com todos eles”, subli-
nhou Ulisses Pereira.

Pela amostra, neste amigável
de apresentação, o São Bernar -
do ameaça, mesmo, ser um sé-
rio candidato à subida. Há uma
nova vida instalada num em-
blema com forte tradição na
modalidade e que quer voltar a
ocupar um dos lugares de topo
do Andebol nacional e que em
tempos já lhe pertenceu. |

São Bernardo apresenta-se
com subida na mente
Meta O São Bernardo deu-se a conhecer para a temporada 2016/2017,
com um único objectivo declarado: subir à maior divisão nacional
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Paulo Ferro, presidente da
Junta Directiva do São Ber-
nardo, assume, sem rodeios,
que a subida de divisão “é o
objectivo único”. “Já tínha-
mos delineado que nestes
três anos queríamos regres-
sar à 1.ª Divisão. Ora, como
estamos no último ano desta
caminhada, obviamente que
somos candidatos”, afirma o
responsável.
Sem mexer no orçamento
relativamente à temporada

transacta, e sem querer
avançar com números,
Paulo Ferro prefere valorizar
“a recuperação” do clube, em
todo o sentido, depois de ver
o São Bernardo “nas ruas da
amargura”. “O São Bernardo
estava com má imagem na
praça pública. Ao fim destes
três anos, apagámos essa
imagem e hoje temos sete
escalões em competição,
desde os bambis aos senio-
res, e ainda mais duas equi-

pas, de veteranos masculi-
nos e femininos”, elucida
Paulo Ferro.
Hoje, o São Bernardo come-
mora o seu 42.º aniversário.
Altura ideal para mostrar o
seu melhor lado, a fase em
que o clube “normalizou a
sua relação com a autar-
quia”, conforme confiden-
ciou Paulo Ferro, e mostra-
se aos adeptos com a ambi-
ção de jogar sempre para
ganhar. |

Orçamento igual para objectivo ambicioso

PLANTEL 2016/2017
Guarda-redes
Filipe Silva
José Portela
Centrais
Augusto Pereira
Jorge Justino
Albano Lopes
Laterais direitos
Diogo Taboada
Fábio Lemos
Georgui Petkov
Laterais esquerdos
João Pedro Oliveira
Leandro Rodrigues
João Vilar
Nuno Ferreira
Pontas direitos
Luís Santos
João Valente
João Almeida
Pontas esquerdos
Hélder Carlos
João Esteves
Ulisses Ribeiro
Pivots
Diogo Batalha
Tiago Portas
João Massa

Ulisses Pereira assume a subida de divisão como objectivo

RICARDO CARVALHAL
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S. Bernardo apostado
em lutar pela subida 
Andebol | P23
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••• Ricardo Candeias foi o 
melhor guarda-redes dos 16 
avos de final da Taça da Liga 
francesa, com uma eficácia de 
50% - 20 defesas em 40 rema-
tes. "Jogamos como equipa", 
disse Candeias, com modéstia, 
depois de ter sido decisivo no 
triunfo por 24-21 do Pontault 
contra o Cesson. 

NaAlemanha3oãoFettazviu 
o Wetzlar perder em Hanover,  

por 26-23. Na Hungria, o Csur-
goi, de Álvaro Rodrigues,bateu 
o Vaci, por 22-21, enquanto na 
Beneleague, o Lions, deJoãoJa-
cob (cinco golos) bateu o Bevo, 
por 29-34. Já o Sasja, de Sérgio 
Rola (seis) perdeu com o Has-
selt, por 24-29. Na Macedónia, 
o Rabotnik-Pelister terminou 
com um 24-21 e Sérgio Barros 
também perdeu, mesmo fa-
zendo quatro golos. —A.F. Ricardo Candeias defendeu 20 remates 

O ABC abre 
a fase de 
grupos da 
Liga dos 
Campeões 
já na quarta-
feira, 
visitando o 
Besiktas, 
que este fim 
de semana 
venceu o 
Ankaraspor 
nocampeo-
nato turco 
(31-26) 

ANIME:SOL 

Ricardo Candeias foi 
o melhor guardião 
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Rio quer colaborar de outras formas 

Município vai 
vender ações 
que detém 
do S. C. Braga 
e do ABC 
BRAGA A Maioria do Município de 
Braga deverá aprovar, hoje, na reu-
nião quinzenal do Executivo, a ven-
da das ações que detém na Socie-
dade Anónima Desportiva (SAD) do 
S. C. Braga e do ABC Andebol. O ne-
gócio, nomeadamente relativo ao 
clube de futebol, poderá represen-
tar uma perda de 800 mil euros 
para os cofres da Autarquia. já que 
as 200 mil ações foram compradas. 
ainda na gestão socialista, por um 
milhão de euros (cinco euros cada 
ação) e agora propõe-se que sejam 
vendidas por um euro cada (o que 
dará uma receita de 200 mil euros), 
na Bolsa de Valores. 

"Mesmo assim, um valor supe-
rior àquele a que têm sido cotadas" 
adianta ao IN o presidente da Cã-
mara, Ricardo Rio. 

A participação do Município no 
S. C. Braga Futebol SAD representa 
17.14% do capital social. e a partici-
pação no ABC Andebol SAD, num 
total de 20 mil ações. representa 
40% do respetivo capital social, 
com preço de aquisição de 500 mil 
euros. Neste caso, como não estão 
cotadas na Bolsa de Valores, a tota-
lidade das participações sociais se-
rão submetidas a oferta pública de 
venda, depois da Assembleia Mu-
nicipal deliberar sobre a alienação 
das mesmas. 

De acordo com Ricardo Rio, 
além da Autarquia não poder ter 
participações em empresas que 
não adotaram os seus estatutos ao 
"Regime Jurídico da Atividade Em-
presarial local e das Participações 
locais', esta é uma "questão estra-
tégica, porque a relação entre o 
Município e os clubes faz-se por 
outras formas de colaboração". 
SANDRA FREITAS 
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12 
Alfredo Quintana (GR) 
Hugo Laurentino (GR) 
Vidor iturriza  
Leandro Semedo (1) 
Nikola Spelic (4) 
Voei Morales  (4)  
Gustavo Rodrigues (3) 
Miguel Martins (3) 
Patrick Lemos  
Rui Silva (3) 
Daymaro Salina (2) 
Jose Carrillo (1) 
Ricardo Moreira 
Alexis Hernández (3) 
Hugo Santos (1) 
António Areia (1) 

INTÉRVOALO 9 
Hugo Figueira (GR) 
Mola Mitrevskl (GR) 
Davide Carvalho (2) 
Hugo Uma (2) 
llago Pereira 
João  Pais 
Stefan Terzic 
Bélone Moreira (5) 
Paulo Moreno (2) 

mARIAND DR1EGA 

ÁRBITROS 

Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira 

por 

HUGO COSTA Têm a palavra 

ANDEBOL — CAMP. NACIONAL — 3.' JORNADA 

Pavilhào Dragão Caixa, 

no Porto 

FC PORTO • BERRA 

  

18 

Gustavo Rodrigues tenta lurar' por entre Uelington da Silva e Alexandre Cavalcanti 

Uelington  da Silva (2) 
Augusto Manda 
David Pinto 
Alexandre Cavalcanti 
Elledy Semedo (5) 
Fábio Vidrago 
Ales Silva 

Dragão embala e asfixia Benfica 
FC Porto superior aos encarnados (26-18) no primeiro clássico da época o Inícios convincentes 

ajudaram ao desfecho o Azuis e brancos dividem liderança com Sporting após três jornadas 

FC Porto não deu hipó-
teses ao Benfica no pri-
meiro clássico da tem-
porada no Andebol 1, 
embalando para uma vi-

tória clara por 26-18, onde os iní-
cios de parte foram fundamentais 
para o sucesso. Se a defesa portis-
ta já tinha dado mostras de dinâmi-
ca e eficácia, o treinador Ricardo 
Costa introduziu ainda mais mo-
vimentação com os laterais a con-
dicionarem a circulação na primei - 

INQUESTIONÁVEL 

Aquilo que eu pedi aos meus 
jogadores foi que mantivessem a 
imagem que deram nos dois jogos 
anteriores, que não baixassem a 
intensidade. Uma vitória contra o Benfica 
tem de ser assente na defesa e essa foi a 
chave do sucesso. Temos duas defesas 
que podemos modificar e a equipa sai 
beneficiada. A vitória é inquestionável 

RICARDO COSTA 
Treinador do pe porto 

NÃO ESTIVEMOS BEM 

Obviamente que contra uma boa 
equipa como o FC Porto, se não 
estamos concentrados, dificilmente 
podemos lutar. Não estivemos bem e 
não tivemos cabeça. O FC Porto é 
muito forte defensivamente, com o 
5x1 e com o 6x0, não estivemos ao 
nosso nível e assim não nos 
superamos 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do ~fica 

ra linha encarnada, tirando-lhes 
tempo e espaço e obrigando a so-
luções alternativas e, para pesade-
lo do adversário, falhas técnicas. 

Uni parcial de 5 -1 onde Spelic foi 
fundamental, aos sete minutos, 
obrigou o técnico do Benfica, Ma - 
riano Ortega, a parar o jogo peran-
te a eficácia do ataque azul e bran-
co que, nos seis primeiros remates, 
fez igual número de golos em con-
traponto com as águias, que conse-
guiram um nos cinco tiros iniciais. 

Mas só a partir dos 8-4 é que a 
equipa lisboeta reentrou na dis-
cussão do resultado com três go-
los seguidos, contudo anulados nos 
últimos 6.40 minutos da primeira 
parte, pois os portistas chegaram 
aos 12 -- 9. 

E no reinicio de jogo deu-se a 
sentença final, com seis golos dos da 
casa contra um do Benfica em 10 
minutos (18 10), novamente com a 
defesa a roubar bolas, para deses-
pero de Ortega que bem foi rodan - 
do a equipa em busca de soluções. 
Em oposto, Ricardo Costa ia inter-
vindo a cada ataque do adversário, 
corrigindo posicionamentos e aler-
tando a sua defesa. O público local 
ia-se galvanizando e nem quando 
o Benfica teve superioridade mo-
mentânea de três jogadores conse-
guiu tirar partido neste período. 

FC Porto e Sporting lideram com 
três vitórias em outros tantos en-
contros e são, a par do ABC (menos 
um jogo), as únicas equipas que só 
somam sucessos no Andebol 1. 

Página 6



A7

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,49 x 29,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66121311 18-09-2016

Francesas sem 
contemplações 
4  Madeira SAI) eliminada por gi-
gante francês logo na 1.° elimina - 
tória da Taça EHF feminina 

ANDEBOL - TAÇA EHF - V RONDA / 2.• MÃO 

Pavilhão do Funchal, no Funchal 

MADEIRA, SAD • BREST 
• 

31 1 
8 wyEARZAL0 14 

Monica Correia (GR) Deborah Dangueuger (a4) 
Valedia Gorelova (GR) Cléopatre Darleux (GR) 
Anais Gouvela (4) Alicia Toublanc (5) 
Mariana Sousa (4) Amandine llssier (2) 
Esma Muratovic (2) Melinda Geiger 
Márcia Abreu Alice Durand (3) 
Mim Correia (1) Galle Le Hk (3) 
Mariana Faleiro Maud Copy (3) 
Erica Tavares (4) Astride N'Gouan (1) 
Renata Tavares Allison Pineau 
Sorala Lopes (3) Marie Prouvensier 
Carlota Correia Nabila Sadki (1) 

Stéphanie Ntsama (1) 
Marion Limai (6)  
Marine Desgrolard (6) 

L'AIJEWR~ 

:1RBITROS 

Alain Rauchs e Philippe Linster (Luxemburgo) 

Se a derrota por 30-16 na 1,' mâo tornava a 
missão da Madeira SAD quase impossível, 
dada a diferença enorme de valores, a 
segunda partida no Funchal confirmou a 
inquestionável superioridade do Brest, que 
voltou a vencer, agora por 31-18. 
As insulares caem assim nesta 1' 
eliminatória da Taça EHF no regresso ás 
provas europeias, onde as madeirenses 
tinham estado pela última vez em 2011/12 
na Taça das Taças. Destaque para as 
extremos Anaís Gouveia e Mariana Sousa, 
com quatro golos cada, e uma vez mais 
para Soraia Lopes, que depois dos seis 
tentos marcados em França, logrou agora 
três no Funchal. As campeãs nacionais 
concentram-se agora no campeonato 
feminino, que começa no próximo 
sábado e no qual defrontam as vizinhas do 
Sports Madeira, H. C. 

CLASSIFICAÇÃO 
->Andebol 1 -)lomada 3 

Madeira SAD-Avaro (14 set) 23-Z  
Belenemes-ISMAI 1/9-7/ .... 
FC Porto-Benflca 211-16 
Ac. São Marnede-Eloa Hora 23-31 
Sporting-AC Fafe 34-22 
Arsenal Devesa-Aguas Santas 28-36  
Sporting Horta-ABC 9 nov. 

 JV El) 6 P 
1 SPORTING 3 3 O O 99-61 9 
2  FC Porto 3 3 O O 98-62 9 
3  Madeira SAD 3 2 O 1 73-76 7 
4  Bentica 3 2 O 1 75-75 7 
S Avanca   3 2 O 1 81-73 7 
6  Águas Santas 3 2 O 1 74-73 7 
7 ABC 2 1 O O 75-60  6  

Belenenses 3 1 1 1 80-94 6  
9  Boa Hora 3 1 O 2 77-106 5 

10Arsenal Devesa 3 O O 3 80-89 3 
11  Ac São Mamede 3 O O 3 69-79 3 
125MAI 3 O O 3 78-94 3  
13Sporting Horta 1 O 1 O 29-29 2 
14AC Fafe 2 O 0 2 48-65__ 2.  

4.' Jornada, 21 setembro - ISMAI-Sp.Horta,Benfka-Be-
lenenses, Avanca-FC Porto, Boa Hora-Arsenal Devesa, 
AC Fafe-Ac. São Mamede, Aguas Santas-Madeira SAD; 
28 set ABC-Sportirg 
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CAMPEONATO DE ANDE. 

FC PORTO CILINDRA BENFICA NO DRAGÃO 
O FC Porto recebeu e venceu, de forma clara (26-18), o Benfica 
no primeiro clássico da temporada no campeonato nacional 
de andebol. Com  este resultado, os dragões somam agora três 
vitórias, enquanto o Benfica registou a sua primeira derrota, 
depois de dois triunfos nas duas primeiras partidas. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Ainda não foi à terceira que o
Arsenal Andebol conseguiu so-
mar o primeiro triunfo na I Divi-
são Nacional. Na recepção ao
Águas Santas, equipa com ou-
tros argumentos e muita expe-
riência na divisão maior do an-
debol português, os bracarenses
lutaram muito, conseguiram
equilibrar o jogo e nunca cede-
ram granes vantagens ao adver-
sário, mas perderam por 28-30.

A primeira parte da partida de-
correu sempre de forma muito
equilibrada, com o Ág. Santas a
colocar-se em vantagem no mar-
cador, que conseguiu ir manten-
do até aos nove minutos, altura
em que o Arsenal, que não tinha
permitido a fuga dos maiatos no
marcador, conseguiu inverter o
resultado e passar para a frente
do jogo pela primeira vez (6-5).

Mas foi um vantagem que du-
rou pouco tempo. Mais expe-
riente e com argumentos de peso
- António Campos esteve muito

bem na baliza e Elias António
tremendamente eficaz no ataque
- o Águas Santas voltou ao co-
mando do marcador que conse-
guiu manter até ao final do pri-
meiro período, que terminou
com a diferença de um golo para
os forasteiros (16-17).

Na segunda parte esperava-se
uma reacção do Arsenal e acon-
teceu, mas a toada do jogo man-
teve-se igual, com o equilíbrio a
ser a nota mais predominante,
apesar de, a espaços, o Águas
Santas conseguir criar algumas

vantagens no marcador mais su-
periores, mas apenas de quatro
ou cinco golos.

Apesar da boa resposta do Ar-
senal Andebol, que se queixou
ainda de algumas decisões da ar-
bitragem que, por exemplo, vali-
dou um golo ao Águas Santas
num lance em que a bola parece
não ter entrado, os argumentos
dos bracarenses para dar a volta
a este resultado não foram sufi-
cientes e os maiatos conquista-
ram mesmo o triunfo no final,
com o resultado de 28-30.

Garra do Arsenal não chegou
para vergar corrente maiata
TERCEIRA JORNADA e ainda não foi desta que o Arsenal Andebol conseguiu somar o primeiro triunfo.
Na recepção ao Águas Santas, alguns erros cometidos não permitiram aos bracarenses pensar em mais.

FLÁVIO FREITAS

Arsenal Andebol lutou muito, mas não conseguiu contrariar a maior experiência e argumentos do Águas Santas

Gabriel Oliveira
(treinador do Arsenal)
“Acredito que vamos
chegar aos objectivos”
“Esta é uma equipa que vem da
II Divisão e os erros continuam a
aparecer. Claro que nesta divisão
pagam-se muito caros. Mais
uma vez, em nossa casa uma
derrota tangencial. Da outra vez
perdemos por um, neste jogo foi
por dois... Continuam a aconte-
cer alguns erros que a este nível
podem trazer alguma influência
ao resultado. Temos que apren-
der com eles e continuar a traba-
lhar e a acreditar que com estas
aprendizagens e com o trabalho
que fazemos semanalmente va-
mos conseguir chegar lá.”
“Estou satisfeito com a resposta
da equipa. Hoje [ontem] frente a
uma equipa que tem os argu-
mentos e a valia que tem o
Águas Santas, notou-se que
houve evolução da nossa equipa
em comparação ao último jogo.”

Paulo Faria
(treinador do Ág. Santas)
“Sabíamos que ia ser
difícil, mas cumprimos”
“O Arsenal está altamente moti-
vado pela subida de divisão. Fez
um excelente jogo com o Benfi-
ca. Tem uma equipa com jogado-
res que sabem jogar andebol.
Muitos deles da formação do
ABC, ou seja, com cultura des-
portiva e sabíamos que ia ser di-
fícil. Queremos disputar jogo-a-
-jogo, sabemos que para ganhar
a qualquer equipa teremos que
trabalhar bastante. Hoje [ontem]
tivemos alguns períodos de van-
tagem de quatro ou cinco golos
que poderíamos ter aumentado,
mas por um ou outro factor não
o conseguimos fazer. Mas foi po-
sitivo.”

§cabinas

ANDEBOL 1
JORNADA 3

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Sporting 9 3 3 0 0 99 61 2 0 0 60 44 1 0 0 39 17
2. FC Porto 9 3 3 0 0 98 62 2 0 0 64 39 1 0 0 34 23
3. Avanca 7 3 2 0 1 81 73 1 0 0 29 23 1 0 1 52 50
4. Ág. Santas 7 3 2 0 1 74 73 1 0 0 22 19 1 0 1 52 54
5. Benfica 7 3 2 0 1 75 75 1 0 0 27 20 1 0 1 48 55
6. Madeira SAD 7 3 2 0 1 73 76 2 0 0 53 49 0 0 1 20 27
7. Belenenses 6 3 1 1 1 80 94 1 1 0 59 56 0 0 1 21 38
8. Boa Hora 4 2 1 0 1 43 62 0 0 1 17 39 1 0 0 26 23
9. ABC/UMINHO 3 1 1 0 0 31 26 0 0 0 0 0 1 0 0 31 26

10. Arsenal 3 3 0 0 3 80 89 0 0 2 57 60 0 0 1 23 29
11. São Mamede 3 3 0 0 3 69 79 0 0 2 50 57 0 0 1 19 22
12. ISMAI 3 3 0 0 3 78 94 0 0 1 23 34 0 0 2 55 60
13. SC Horta 2 1 0 1 0 29 29 0 0 0 0 0 0 1 0 29 29
14. AC Fafe 2 2 0 0 2 48 65 0 0 1 26 31 0 0 1 22 34

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Belenenses, 30; ISMAI, 27
FC Porto, 26; Benfica, 18
Madeira SAD, 23; Avanca, 21
S. Mamede, 23; Boa Hora, 26
Sporting, 34; AC Fafe, 22
SC Horta-ABC/UMINHO (adiado)
Arsenal, 28; Ág. Santas, 30

ISMAI - SC Horta
Benfica - Belenenses
Avanca - FC Porto
Boa Hora - Arsenal
AC Fafe - S. Mamede
ABC/UMINHO - Sporting
Ág. Santas - Madeira SAD

ARSENAL, 28
Ricardo Castro (GR) (2), Vasco Areias (4),
André Caldas (2), João Ferreira (2), Elias
Vilela, Sérgio Caniço (8) e André Azevedo
(2). Jogaram ainda Bruno Silva, David
Cunha, Rui Lourenço, Ricardo Saraiva,
Virgílio Pereira, Filipe Caniço (3), Carlos
Osório, Manuel Sousa (2), Mário Peixoto
(2) e Oleksandr Nekrushets (1).
Treinador: Gabriel Oliveira.

ÁG. SANTAS, 30
António Campos (GR), Pedro Cruz (7), Má-
rio Oliveira (4), Elias António (8), Rúben
Sousa, Nuno Rebelo (2) e André Rei. Joga-
ram ainda Gustavo Carneiro (1), Pedro
Carneiro (1), Nuno Carvalhais (1), Gonçalo
Vieira, Pedro Pacheco, Pedro Sousa, Juan
Couto, Luís Frade (6) e Diogo Santos.
Treinador: Paulo Faria.

Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira.

Ao intervalo: 16-17.
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Madeira SAD e Brest deram espectáculo no Funchal. FOTO JOANA SOUSNASPRESS 

Andebol madeirense 
com tarde memorável 
HERBERTO D. PEREIRA 
de.sporto@dnotícia.s.pt  

Não saíram defraudadas as expecta-
tivas que rodearam a jornada euro-
peia que ontem teve lugar no lotado 
Pavilhão do Funchal e que teve 
como principais protagonistas as 
formações do Madeira Andebol 
SAD e do Brest de França. 

Nova vitória das francesas ago-
ra por 31-18, num parcial total de 
61-34, seguindo o Brest assim para 
a segunda ronda da taça EHF, onde 
vai encontrar o Volvogrado da 
Rússia. 

Ainda assim, registe-se uma tar-
de memorável para o desporto 
madeirense com o andebol de 
novo a assumir um particular pro-
tagonismo com as cores do Madei-
ra Andebol SAD. 

BREST BRETAGNE 
DEU-SE AO LUXO DE 
DEIXAR NO BANCO 
ALLISON PINEAU E A 
ROMENA GEIDER 

Perante um quadro de realida-
des bem distintas, o Brest ontem 
deu-se ao luxo até de deixar no 
banco Allison Pineau, uma das es-
trelas do andebol mundial a par da 
romena Geider, facto que acabou, 
diga-se, por defraudar os muitos 
adeptos, o jogo acabou, no entan-
to, por ser um grande espectáculo 
de promoção da modalidade. 

Com a eliminatória já resolvida 
na França, vitória por 30-16, era  

natural com o Brest fizesse um en-
contro em gestão dos seus recur-
sos, ainda assim acima da realida-
de madeirense. 

Note-se no entanto e com toda a 
justiça a postura da formação co-
mandada pela técnica Sandra Fer-
nandes. Para além de um colectivo 
empenhado e dar o seu melhor pe-
rante um adversário superior, fi-
cam alguns registos individuais, de 
Mariana Sousa, Valeria, Soraia e a 
experiência de Renata como notas 
mais altas para uma equipa que 
mereceu os aplausos no final da 
partida do público que lotou o Pavi-
lhão do Funchal, num tarde memo-
rável, entre os quais estava o direc-
tor Regional de Juventude e Des-
porto, David Gomes, Paulo Cafôfo 
presidente da Câmara do Funchal e 
Miguel Gouveia seu vereador. 
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Andebol 1 

AC Fafe derrotado pelo Sporting

O AC Fafe não resistiu ao maior poderio do Sporting  
derrotado de Lisboa por 34-22, num encontro referen-
te à 3.ª jornada do campeonato Andebol 1.

No clássico disputado ontem entre FC Porto e Ben-
fica, os Dragões levaram a melhor, por 26-18.

Os resultados dos jogos disputados ontem relativos 
à 3.ª jornada:
Belenenses-Maia ISMAI ............................................30-27 
FC Porto-Benfica ......................................................... 26-18 
Madeira SAD-AA Avanca ........................................... 23-21
S. Mamede-Boa Hora .................................................23-26
Sp. Horta-ABC ............................................................adiado
Arsenal-Águas Santas ................................................ 28-30
Sporting-AC Fafe .........................................................34-22
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andebol feminino

Madeira SAD afastado da Taça EHF

O Madeira SAD foi ontem eliminado pelo Brest Bre-
tagne (França) da Taça EHF de andebol feminino, ao 
perder na segunda mão da primeira ronda por 31-18, 
em jogo disputado no Funchal.
As madeirenses já haviam sido derrotadas, na primeira 
mão, com um resultado idêntico em França.
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 Luís Filipe Silva

a
inda não foi desta 
que o Arsenal da 
Devesa celebrou 
um triunfo na Di-

visão A1 de andebol.
Apesar de ter dado 

ontem uma boa réplica à 
equipa do Águas Santas, 
faltou alguma experiência 
para gerir certos momen-
tos do jogo, sobretudo na 
segunda metade, onde os 
nervos acabaram por falar 
mais alto e impedir uma 
recuperação que até es-
teve ao alcance da equi-
pa arsenalista.

O Arsenal da Devesa 
chegou à primeira vanta-
gem aos nove minutos  e 
depois até conseguiu equi-

librar o jogo, conforme 
atesta o 16-17 com que se 
atingiu o intervalo.

No segundo tempo ain-
da chegou a pairar a hi-
pótese de o Águas Santas 
conseguir dilatar a van-
tagem, mas os arsenalis-
tas conseguiram dispu-
tar o jogo até bem perto 
do final.

Inspirados pelo índice 
concretizador de Sérgio 
Caniço, o melhor marca-
dor dos bracarenses, com 
8 golos, e com as defesas 
do guarda-redes Ricardo 
Castro, a equipa de Ga-
briel Oliveira conseguiu  
manter a expetativa até 
bem perto do fim, altu-
ra em que um lance que 
está rodeado de polémi-

Arsenal da devesa derrotado pelo águas santas no sá leite  
Faltou maturidade 
nos momentos decisivos do jogo

António Campos opôs-se a mais um ataque do Arsenal da Devesa

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro:  Fernando Costa e Diogo 
Teixeira

Arsenal 28
Ricardo Castro (2) (Bruno Silva); Vasco 
Areias (4), André Caldas (2), David Cunha, 
João Ferreira (2), Ricardo Saraiva, Vrigílio 
Pereira, Filipe Caniço (3), Carlos Osório, 
Elias Vilela, Manuel Sousa (2), Sérgio Ca-
niço (8), Mário Peixoto (2), Oleksandr (1) 
e André Azevedo (2)

Treinador: Gabriel Oliveira

Águas Santas 30
António Campos (Diogo Santos); Gusta-
vo Carneiro (1), Pedro Carneiro (1), Nu-
no Carvalhais (1), Pedro Cruz (7), Gonçalo 
Vieira, Pedro Pacheco, Pedro Sousa, Juan 
Couto, Mário Oliveira (4), Elias António 
(8), Rúben Sousa, Nuno Rebelo (2), An-
dré Rei e Luís Frade (6) 

Treinador: Paulo Faria

intervalo : 16-17
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Gabriel Oliveira, técnico do Arsenal da Devesa

«Cometemos ainda alguns erros»
«Esta é uma equipa que vem da II Divisão e é natural 
acontecer erros. Estamos ainda a tentar entrar no jo-
go desta divisão. 

Mais uma vez uma derrota tangencial em nossa ca-
sa. Cometemos alguns erros que a este nível trazem 
influência no resultado e temos que aprender com 
eles e continuar a trabalhar. Com esta aprendizagem e 
com a vontade de trabalhar deste grupo, vamos con-
seguir chegar lá.

Gostei da resposta da equipa e em relação ao jogo 
de Avanca, a resposta que demos hoje [ontem] frente a 
uma equipa bem apetrechada foi positiva».

ca, arredou os da casa da 
discussão do resultado.

Faltavam três minutos 
para o final, e com una di-
ferença de três golos no 
marcador, quando Ricar-
do Castro defendeu uma 
bola sobre o risco e o ár-
bitro, bem posicionado, 
sancionou golo. Ficam 
as dúvidas se a bola terá 
transposto a linha de ba-
liza dos bracarenses. O 
certo é que os maiatos ga-
nharam aqui uma vanta-
gem de quatro golos que 
foi vital para a gestão do 
jogo nos momentos finais, 
fazendo uso da qualidade 
dos seus jogadores, sobre-
tudo Elias António que es-
teve soberbo no ataque 
maiato.

Paulo Faria, técnico do Águas santas

«Sabíamos que seria difícil»
«O Arsenal está altamente motivado por ter subido de 
divisão e já tinha feito aqui um excelente jogo com o 
Benfica. Tem jogadores que sabem jogar andebol, gran-
de parte deles da formação do ABC, ou seja, jogadores 
com cultura desportiva. Sabíamos que iria ser difícil e 
para vencer qualquer equipa teremos que nos empe-
nhar a fundo.

 Tivemos em campo seis jogadores da formação do 
Águas Santas, éramos favoritos e conseguimos vencer. 
Ao Arsenal, é desejar que continuem a lutar com es-
te empenho porque os resultados vão surgir de certe-
za absoluta». Página 13
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Brioso Madeira SAD
A equipa de Sandra Fernandes perdeu por 18-31, perante uma equipa do Brent
que é claramente uma das mais forte equipas na EHF Cup.

O
Madeira SAD terminou a
sua presença na EHF Cup
de 2016, em femininos,
depois de averbar mais
uma derrota ontem, em

jogo disputado no pavilhão do
Funchal, completamente esgota-
do.
No final da partida, a equipa

francesa do Brest repetiu o triunfo
que trazia da 1.ª mão (30-16),
desta feita por 18-31. Ao intervalo,
a equipa de Sandra Fernandes
perdia por seis bolas de diferença
(8-14), o que não deixa de ser re-
levante para o Madeira, pois existe
claramente uma forte categoria
das adversárias.
Erica Correia e Ana Gouveia

foram as melhores atletas da
equipa da casa, marcando as
duas oito golos, enquanto Ale-
xandra Lopes chegou aos três.
O Brest apresentou-se pratica-

mente com a mesma equipa da
primeira mão, com o destaque a
ir novamente para Marion Limal
e Marine Desgroland, duas das
jogadoras mais influentes e cre-
denciadas da equipa francesa. 
Um vitória que não merece

qualquer contestação por parte
da equipa de Laurent Bezeau,
que a jogar desta forma será,

Equipa do Madeira SAD não teve argumentos para ganhar ao Brent

EHF CUP
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt

certamente, uma das candidatas
ao triunfo nesta competição. No
final da partida, o público acabou
o ovacionar a equipa da casa,
por ser muito brioso o desem-
penho das “meninas do madeira
SAD”. Um aplauso que merece
ser resgistado, não só pelo tra-
balho das atletas, como ainda
do desempenho da equipa pe-
rante um adversário de outro
calibre.

SAD MASCULINA
O Madeira SAD na vertente

masculina continua a sua pre-

paração para o campeonato Na-
cional de Andebol, treinos que
conteceram durante o fim de se-
mana. A preparação para o difícil
jogo com o Águas Santas, da 4.º
jornada na próxima quarta-feira,
dia 21, numa partida em que a
equipa de Paulo fidalgo espera
alcançar mais uma vitória. Se-
guindo as premissas do projecto
de MArítimo e Académico, o trei-
nador da equipa chamou vários
jovens atletas, casos de Bernardo,
Guilherme e Rodrigo, do CS Ma-
rítimo, que treinaram com a
equipa principal. JM
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Miguel Martins, que Cavalcanti tenta segurar, esteve em destaque em todo o jogo ofensivo do FC Porto 

o Benfica, nos cinco primei-
ros minutos, falhou outros 
tantos remates. 
A partida decidiu-se, de-

pois, nos cinco minutos ini-
ciais da parte complementar. 
O FC Porto rematou quatro 

vezes e fez quatro golos, fi-
cando com sete de vantagem 
(16-9), enquanto o Benfica 
só fez mexer o marcador por 
duas vezes nos 12 primeiros 
minutos desse período. 

Para além da defesa, a pri- 

E'L 

      

     

ES 

     

     

     

Ricardo 
Costa 
Treinador 
do FC Porto 

"Fomos claramente 
superiores ao 

"Pedi aos meus atletas para 
não baixarem a intensidade, 
apesar de ser este adversá-
rio. Uma vitória perante o 
Benfica tem sempre de 
assentar na defesa. Por isso é 
que o Benfica só conseguiu 
marcar 18 golos. Fomos 
claramente superiores ao 
Benfica." 

Mariano 
Ortega 
Treinador 
do Benfica 

Distinção no 
primeiro teste 

No primeiro clássico em 
que foi colocado a prova, 

Croata que o FC Porto 
tratou para o lugar de 

Cl rto Duarte, o melhor 
andebdista do clube nos 
últimos anos, passou com 
distinção. Marcou nos três 
primeiros remates e 

eve sempre bem. 

"`"1301 No primeiro clássico da época, o FC Porto foi superior e 
acertou contas com a equipa que na época passada o arredou do título 

DRAGA() CILINDROU 
BENFICA DESINSPIRADO 
PC PORTO 

BENVICA 
Dragáo Caixa 
Árbitros: Duarte Santos e Ricardo 
Fonseca (AA Madeira) 

H 
FC PORTO 
Alfredo Quintana Gr 
Hugo Laurendno Gr 
Nikola Soe& 4 
Curil Morales 4 
Rui Silva 3 
DayrnaoSalina 2 
José Carrilo 1 
Ricardo Moreira 
Akods Borges 3 
Miguel Martins 3 
Gustavo Rodrigues 3 
Leandro Semedo 1 
AntónioArela 1 
Rogo Santos 1 
Victor tilinta • 
Patrick Lemos • 

Treinador: 
Ricardo Costa 

Ao Intervalo 12-9. 
Marcha.05' 
2910-8,30' 12-9, 35 15.9,40' 18-11, 
49 20.12, 50'22-14, 55'24-15,60'26.18 

AUGUISTOFERRO 
••• Inicios arrasadores em 
ambas as partes valeram uma 
vitória clara e sem contesta-
ção do FC Porto sobre o Ben-
fica, no primeiro clássico do 
campeonato nacional de an-
debol. Os dragões estiveram 
sempre no comando, num 
jogo em que a sua capacidade 
defensiva, assente num di-
nâmico 5:1, fez toda a dife-
rença e nem a única fase em 
que os encarnados equilibra-
ram o jogo, recuperando até 
ficarem a perder por um úni-
co golo (8-7 e 9-8), perto do 
final do primeiro tempo, os 
abalou. Com  este desfecho, 
Sporting e FC Porto isola-
ram-se na frente, podendo 
ser alcançados pelo ABC, que 
tem menos um jogo. 

De começo, os portistasga-
nharam vantagem e confor-
to psicológico. Não só pelos 
golos que foram marcando -
numa fase em que Rui Silva e 
Nikola Spelic estiveram com 
a mão quente -, mas funda-
mentalmente por tudo aqui-
lo que inviabilizaram aos en-
camados.Além de o esquema 
defensivo funcionar, Alfredo 
Quintana com pletou o servi-
ço com uma baliza fechada e  

meira linha, com rotação 
constante de elementos, es-
teve em bom plano nos por-
tistas, valendo 18 dos 26 go-
los. No Benfica, só Elledy Se-
medo e Belone Moreira tive-
ram desempenhos positivo. 

"Não tivemos 
cabeca e há que 

"Tivemos pela frente urna 
boa equipa e, quando não se 
inicia o jogo de forma 
suficiente para o equilibrar, 
dificilmente se consegue 
lutar. Não tivemos cabeça e 
isso foi fatal. Não estivemos 
no nível que queremos e 
podemos estar. Há que 
melhorar muitas coisas." 

BENIFICA 
Hugo Figuen Gr 
Niltiala~ Gr 

DavideCarvalho 2 

Tiago Pereira 
Belone Moreira 5 
Elledy Semeia° 5 
Uelington Ferreira 2 
Fábio V)drago 
AlesSliva 
PaioMcrmo 2 
Hugo Uma 2 
A. Cavairanti 
StefanTerzk 
Augusto Aranda 
lobo Pais 
David Pinto 

Treinador: 
Manano °nega 
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26-18 

Andebol: dragão 
acertou contas 

P56 
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FEMININO MADEIRA 
DIZ ADEUS?' EHF 
Ao perder, como Brest, no 
jogo da segunda mão da 
primeira ronda da fase de 
qualificação da Taça EHF, 
como sucedera na semana 
passada, em França, o 
Madeira SAJD despediu-se da 
Taça El-1F. Chega, assim, ao 
fim a presença europeia 
desta época do campeão 
português feminino, fruto 
deste desaire por 18-31, no 
Funchal, e da derrota no 
primeiro encontro (30-16). 
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Sporting resolveu 
antes do intervalo 
sPORTING 
FAFE 
Pavilhão Mun. Casal Vistoso 

ArWtros:Ruben Maia e André Nunes 

SPORTING. Matei Asanln e Aljosa Cudic 
(Gr); Igor Zabic (6), Pedro Portela (2). 
Bosko Blelanovk, Carlos Ruesga (3), 
Frankh Carol (1), Pedro Solha (4), Carlos 
Carneiro (1), Francisco Tavares (3), 
Edmilson Araújo (3), Man Nlkcevlc (2), 
João Pinto (6). Janko Bozovic (3), 
Manuel Gaspar e Bruno Gaspar. 
Treinador: Zupo Equisoaln 
FAFE. Miguel Marinho, João Carvalho e 
Bruno Dias (Gr); Tiago Gonçalves (5). 
Vasco Santos (2), Mário Lourenço (1), 
Nuno Pimenta (2), Nuno Pinheiro (1). 
Eduardo Sampaio (5). Vladimiro Pires, 
Mário Pereira (1), Paulo Silva (5) e João 
Fernandes. 
Treinador: José António Silva 

AO INTERVALO 1710. 

••• O Sporting mantém-se 
firme na liderança do Nacio-
nal, depois de receber e ven-
cer, na terceira jornada, o Fa-
fe, por 34-22. Os leões parti- 

lham o primeiro lugar com o 
FC Porto, sabendo que o ABC 
tem um jogo em atraso. 

A equipa leonina tentou re-
solver cedo e aos oito minu-
tos já vencia por 5-1, altura 
em que os fafenses, liderados 
por José António Silva, pedi-
ram o primeiro time-out e 
reduziram (5-4). Contudo, 
os sportinguistas voltaram a 
aumentar a vantagem e até 
ao intervalo praticamente 
resolveram o jogo (17-10). Na 
segunda parte, o Sporting 
acelerou de novo e aos 10 mi-
nutos já vencia por 24-12, o 
que permitiu ao técnico ro-
dar o plantei, poiso Fafe não 
tinha soluções para respon-
der. Igor Zabic e João Pinto do 
Sporting, com seis golos cada 
e elevada eficácia, foram os 
melhores. —ALF. 
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Madeira SAD 
eliminado da Taça 
EHF feminina 

Após perder a primei-
ra mão em França, por 

• 30-16, o Madeira SAD 
voltou a ser derrotado  

pelo pelo Brest Bretag-
ne, desta vez no Fun-
chal, por 31-18, e foi eli-
minado da Taça EHF. 
Erica Tavares, Anais 
Gouveia e Mariana Sousa 
destacaram-se na for-
mação madeirense, com 
quatro golos cada. 
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Andeboi E C. Porto vence primeiro clássico e lidera o campeonato, a par do Sporting • • Dragão autoritário 
arrasa águia apática 
Arnaldo Martins 

desporto@jn.pt  

Quintana desvia, com o pé, a bola rematada por Davide Carvalho 

l> Com uma exibição segura, 
o F. C. Porto venceu, ontem, 
o primeiro clássico da época, 
diante do Benfica, e já lidera 
a prova, com os mesmos 
nove pontos do Sporting. No 
Dragão Caixa, o Benfica en-
trou a falhar um livre de sete 
metros, por Belone Moreira, 
e o F. C. Porto respondeu 
com dois golos. Foi o pre-
núncio do que iria acontecer. 
Com  muito apoio nas banca-
das, o F. C. Porto dominou o 
jogo por completo e, ao in-
tervalo, já vencia, por 12-9. 

Na segunda parte, os dra-
gões chegaram a ter uma 
vantagem de nove golos (20-
11). O Benfica, com muitas 
dificuldades no ataque, nun-
ca conseguiu alterar o rumo 
do encontro, tendo o F. C. 
Porto gerido o marcador 
com confiança, fechando o 
triunfo em 26-18. 

Belone Moreira e Elledy 
Semedo, com cinco golos 
cada, foram os melhores 
marcadores do encontro. 
Spelic, reforço dos dragões, 
e Yoel Morales, com quatro 
golos cada, foram os mais 
certeiros na equipa da casa. 

Em Lisboa, o Sporting 
cumpriu a sua missão, ba-
tendo o Fafe, por 34-22. Igor  

Zabic e João Pinto (Spor-
ting), com seis golos cada, 
foram os melhores marca-
dores do jogo. 

No duelo mais equilibra-
do, o Águas Santas ganhou 
ao Arsenal (30-28). • 

F. C. Porto K  
Bonn« 
Local Oragào Caba no Porto 
Árbitros Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
F. C. Pana Alfredo Quintana (gr.), Spelic (4), Rui 
Silva (3). Daymaro Salina (2), Carriao (1), Ricardo 
Magra e Nazis Borges (3), Jogaram ainda Ycel 
Morales (4), Anilina.) Araa (1), Miguel Martins (3). 
Gustavo Fabriques (3), Leandro Semedo (1), Hugo 
LaurenUno (g.r), Hugo Santos (1). Victor Iturriza 
e Patrkk Lemos Treinador Ricardo Costa 
~les Hugo Figueira (g.r.), Davide Carvalho (2), 
Tiago Pereira, Beione Moreira (5), Eiledy Seroado 
(5). Fábio Vichacja e Ales Lielington SitVa (2). 
Paulo Moreno (2), Alcandre Cavalcand, Hugo 
Lana (2), João Pan. Augusto Aranda, Stefan Terás, 
Ni ora Mitrersid (gr.) e David Reto 
Treinador Marrano Ortega. Ao intenodo 12-9 

RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 
Ac. S Mamede 23-23 Boa Hora  
Arsenal Devesas 28 - 30 Águas  Santas 
Belenenses 30-27 Mala-ISKAI  
P. C. Pato At - III Benfica  
Madeira SAD 23- 21 Avanca 
Sporting Sal - É* Fafe  
Sp Horta %da earroarrilaro) ABC  

Echos 3 9842 
2 501892 3 9362 
3 Madeira SAI 3 73-78 
Tio 3 75-75 
5 Meca 3 E0-73 
6 Mus Saias 3 74-73 

hIC 2 25.92 
8 Neusa 3 8044 
9 Bulha 3 72-106 

10 Amei Densas 3 90-99 
kS Nade 3 139-79 

12 Mia-151411 3 18-94 
13 5a. Bata 29-29 
14 Fale 2 54-85 

PRÓXIMA JORNADA 21-09-2016 
ABC  
Avanca F. C. Pano"n  

8elenenses Benfica 
Arsenal Devesas Boa Hora 

Ac. S. Mamede Fale 
Faia -ISMAI SP. 14orta 

Madeira SAD Aguas Santas 

Era importante fazer 
um jogo consistente. 
Os jogadores foram inex- 
cedíveis e o resultado 
é consequência disso" 
Ricardo Costa 
Treinador do E C. Porto 

"Não estivemos concen-
trados na defesa e quan-
do é assim fica tudo mais 
complicado. O F. C. Porto 
fez um grande jogo" 
Mariano Ortaga 
Treinador do Benfica 
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semáforo 

Por ~harta Vasconcelos Sousa 

!lama 

•
Início de época ar-
rasador de Marega 
no Vitória de Gui-

marães. O maliano marcou ao 
Belenenses (1-1), já leva qua-
tro golos, é o melhor goleador 
da Liga, e começa a calar os 
críticos, que não o pouparam 
aquando da passagem pelo 
Dragão. Em pouco tempo, já 
conquistou a exigente massa 
adepta vitoriana. 

José Com:eivo 
O Vitória de Setúbal 
caiu, com estrondo, 
em casa. A equipa 

de José Couceiro está a reali-
zar um bom início de época, 
mas ontem esteve irreco-
nhecível e foi goleada (4-1) 
pelo Paços de Ferreira, que 
lhe tirou a invencibilidade na 
liga. Um resultado pesado, 
que castiga os muitos erros 
cometidos pelos sadinos. 

Nadamo Ortega 

•

O Benfica deu uma 
pálida imagem no 
Dragão e foi golea-

do pelo F. C. Porto (26-18). 
As águias estiveram apáti-
cas, desconcentradas e fo-
ram engolidas pelos azuis e 
brancos, que passearam su-
perioridade ao longo do en-
contro. Mariano Ortega, trei-
nador dos encarnados, tem 
muito trabalho pela frente. 
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A22Braga pondera alienar participações sociais no SC Braga SAD e ABC SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Carolina Rico

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f481c5dc

 
Município de Braga detém 40 mil ações do SC Braga SAD e do ABC SAD.
 
O município de Braga pondera alienar as ações do SC Braga Futebol SAD e ABC Andebol SAD.
 
PUB
 
Segundo um comunicado enviado às redações, a proposta será analisada esta segunda-feira em
reunião descentralizada do Executivo Municipal.
 
De acordo com o comunicado, a participação do município no S.C. Braga Futebol SAD representa
17.14% do capital social, num total de 20 mil ações com preço de aquisição de um milhão de euros.
 
Já a participação no ABC Andebol SAD, num total de 20 mil acções, representa 40% do respetivo
capital social, com preço de aquisição de 500 mil euros.
 
"As entidades desportivas devem pautar-se por critérios de interesse público, de base institucional,
que não se compadece com a detenção de participações sociais", pode ler-se na nota câmara.
 
A alienação da totalidade das participações sociais que o Município detém na SC Braga Futebol SAD
deverão ser negociadas, nos moldes legais, na Bolsa de Valores com um prazo de 30 dias para a
operação de venda e o valor mínimo de venda por ação de um euro.
 
A alienação da totalidade das participações sociais que a Autarquia detém na ABC Andebol SAD, será
feita por oferta pública de venda.
 
Sun, 18 Sep 2016 18:00:00 +0200
 
POR Carolina Rico
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AO INTERVALO: 16-17 ; LOCAL: Pavilhão 
Flávio Sá Leite, em Braga; 

ARBITROS:Fernando Costa e Diogo Teixeira 

__31~111~111•11~1  

SÃO MAMEDE  23 26  BOA HORA 

NanoSilvaO °Luis Santana 
CXS EXC C45 EA 

TIAGO AMORNO O O H. CARLOTA. 1 O 
JOÃO BALTAZAR 3 1 PEDRO SEQUEIRA 6 O 
RICARDO AVIL4 3 1 NUNO SANTOS 7 O 
FILIPE LOPES 6 O RUI BARRETO 3 1 
GUSTAVO ALMEIDA 4 O IGOR STOIANOVIC 1 3 
DIOGO RODRIGUES 3 O tUiS NUNES 3 O 
VÍTOR PEREIRA 2 O IVAN DIAS 2 1 

RUI PEREIRA O O 
B. MARINH O o 
VASCO MARQUES 1 O 
R. MODENES 1 1 
JOÃO MAGALHÃES O 1 
JOSE XAVIER O O 
JOÃO0 PIMENTEL O O 
ALEXANDRE MOTA O O 

A. RIBEIRO* O 
TIAGO MOREIRA* O O 
UROS MARKOVIC 3 1 
RICARDO FERREIRA O 2 
RICARDO SILVA O O 
RICARDO BARRA° O O 
TIAGO PRAIA O O 
I GUIMARÃES O O 
BRUNO FERREIRA O O 

AO INTERVALO: 13.16, LOCAL: Pavilhão 
Eduardo Soares, em São Mamede de Infesta; 

ARBITROS:André Rodrigues e Nuno Gomes 

ANDEBOL
N

DRAGAO DEU LICii  SÉ iam 34 22  AC FAFE 

Zupo Equisoain O Q José Silva 

MAIEJ ASANING 
IGOR ZABIC 6 
PEDRO PORTELA 
BOSKO EUELANOvICO 
CARLOS RUESGA 3 
FRANKIS MARZO 1 
PEDRO SOLHA 4 

ALJOSA CUDICO O 
CARLOS CARNEIRO 1 
F TAVARES 3 
FOMIISON ARAUJO 3 
MANUEL GASPAR O 
BRUNO GASPAR O 
IVAN NIKCEVIC 2 
JOÃO PINTO 6 
JANKO 8070VIC 3 

o 
2 

1 
O 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

JOÃO CARVALHOE 
BRUNO DIAS. o o 
VLAOIMIRO PIRES O O 
MARIO PEREIRA 1 O 
PAULO SILVA 5 2 
JOÃO FERNANDES O O 

411 LXI. 

M. MARINHO O O 
TIAGO GONÇAIVES .5 1 
VASCO SANTOS 2 O 
MARIO LOURENÇO 1 O 
NUNO PIMENTA 2 1 
NUNO PINHEIRO 1 1 
E. SAMPAIO 5 o 

AO INTERVALO: 17-10 ; LOCAL: Pavilhão 
Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa; 
ARBITROS:Rúben Mala e André Nunes 

PAIrt,„ , e W  ANDEBOL 
z-J jornada 

•  

ARSENAL 28-30 AGUAS SANTAS  
SÃO MAMEDE 23-26 BOA HORA 

g 

ATAQUE. Spelic tenta passar pela defesa dos encarnados 

Entrada forte na etapa 
complementar permitiu 
gerir vantagem 
de forma confortável 

Ja~1~1~1~.. 

26 18 
FC PORTO 

Ricardo Costa.) OMarianoOrtega 
(.15EXC 

A QUINTANA 410 O 1 H FILLJEIRA • O O 

NIKOLA SPEUC 4 1 D. CARVALHO 2 1 

RUI SILVA 3 O TIAGO PEREIRA O O 

D. SAUNA 2 1 B. MOREIRA 5 O 

1 CARRILLO 1 O E. SEMEDO 5 1 
R. MOREIRA O 1 FABIO SANTOS O O 

ALEXIS BORGES 3 1 ALES SILVA O 1 

H. LAURENTIN0411110 O N. MITREVSKIIII O O 
V ITURRIZA O 1 HUGO UMA 2 O 
1. SEMEDO 1 O JOÃO PAIS O O 

YOEI MORALES 4 O STEFAN TERZIC O O 

G. RODRIGUES 3 O PAULO MORENO 2 O 

M. MARTINS 3 2 U. FERREIRA 2 O 
PATRICK LEMOS O 1 A. ARANDA O O 

HUGO SANTOS 1 O DAVID PINTO O O 

ANTÓNIO AREIA 1 O A, CAVALCANTI O 1 

AO INTERVALO: 12-9 

LOCAL: Dragão Caixa, no Porto 

ÁRBITROS:Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

SPORTING 34-22 AC FAFE 

MADEIRA SAD 23-21 AVANCA 

SP. HORTA 9 nov. ABC 

CLASSIFICAÇÃO 
J V E D GMLS 

OQ SPORTING 9 3 3 O O 99-61 

FC PORTO 9 3 3 O O 98-62 

& MADEIRA SAD 7 3 2 O 1 73.76 

02  BENFICA 7 3 2 O 1 75-75 

Ill AVANCA 7 3 2 O 1 81-73 

OQ Á. SANTAS 7 3 2 O 1 74-73 

02  ABC 6 2 2 O O 75-60 

O BELENENSES 6 3 1 1 1 80-94 

02  BOA HORA 5 3 1 O 2 77-106 

09  ARSENAL 3 3 O O 3 80-89 

OQ A. S. MAMEDE3 3 O O 3 69-79 

& MAIA ISMAI 3 3 O O 3 78.94 

oto SP. HORTA 2 1 O 1 O 29-29 

S e AC FAFE 2 2 O O 2 48.65 

Próxima jornada. 21 de setembro 

MAIA ISMAI - SP. HORTA; BENFICA- BELENENSES; 
AVANCA - FC PORTO; BOA HORA • ARSENAL; AC FAFE - A. 
S. MAMEDE; A. SANTAS - MADEIRA SAD. 
ABC • SPORTING (A REALIZAR NO DIA 28/09)  

BELENENSES  30 
João FloréndoO  

515 Exr 
JOÃO MONIZ O  O O 
JOÃO RAQUEL 2 O 
TIAGO FERRO 4 1 
DIOGO SIMÃO 1 O 
CARLOS SIQUEIRA 2 1 
FILIPE PINHO 3 1 
NUNO ROQUE 5 1 

M. FERREIRA. O O 
NONO PINTO 2 O 
isi0 SANTOS 2 O 
16810 SEMEDO 2 o 
GONÇALO RIBEIRO 3 O 
PEDRO PINTO 4 O 
GONÇALO VALEMO O O 
DIOGO DOMINGOS O O 

ARSENAL  28 
G. Oliveira 

CES rxc 

RICARDO CASTRO.2 o 
MANUEL SOUSA 2 1 
SÉRGIO CANIÇO 8 1 
FILIPE CANIÇO 3 O 
VASCO AREIAS 4 o 
ANDRÉ CALDAS 2 O 
MÁRIO PEIXOTO 2 O 

DAVID CUNHAI, O O 
O. NEKRUSHETS 1 O 
ANDRÉ AZEVEDO 2 O 
JOÃO FERREIRA 2 1 
ELIAS VILELA O 1 
RICARDO SARAIVA O O 
VIRGÍLIO PEREIRA O O 
BRUNO SILVA O O 
CARLOS OSÓRIO O O 

BENFICA 

BELENENSES 30-27 MAIA ISMAI 

FC PORTO 26-18 BENFICA 

27  MATA ISMAI 

ORui Silva 

LES (XC 

REYNIEL NELSON ("0 

BRUNO
A N 6 E L Z 

B
o
O
L I

R
I E

G
T
E
A
S 2

8 

0

1 

MIGUEL ALVES 2 O 

ATINATGOONMAIO ACLAMIHEÃEIDA5  25  02  
LUÍS CARVALHO 2 O 

M. BORGES* O O 
HUGO GLÓRIA 1 1 
YOAN BLANCO 1 O 
FRANCISCO LEITÃO O O 
FRANCISCO FONTES 3 O 
DIOGO COELHO O O 
PEDRO VIEIRA 1 2 
JOÃO VALENTE O O 

30 A. SANTAS 

OPaulo Faria 
C45 DK 

A. CAMPOS. O O 
MÁRIO OLIVEIRA 4 O 
LEIAS ANTÓNIO 8 1 
LUÍS FRADE 6 2 
PEDRO CRUZ 7 O 
G. CARNEIRO 1 O 
PEDRO CARNEIRO 1 O 

PEDRO PACHECO. O 
DIOGO SANTOS. O O 
JUAN COUTO O 1 
NUNO REBELO 2 O 
NUNO CARVALHAIS 1 1 
ANDRÉ REI O O 
GONÇALO VIEIRA O O 
RÜBEN SOUSA O O 
PEDRO SOUSA O O 

AO INTERVALO: 16-16, LOCAL: Pavilhão 
Acácio Rosa, em Lisboa; ARBITROS:Nuno 

Marques e João Correia 

1111fflffil l11111111EMIIIIII  

TIAGO RIBEIRO 

rº Incontestável o triunfo do FC 
Porto sobre o Benfica (26-18), on-
tem, no Dragão Caixa. Se a derrota 

jia temporada transata custou à 
equipa portista a revalidação do tí-
tulo de campeão nacional, agora a 
equipa orientada por Ricardo Cos-
ta foi oportuna e redimiu -se, so-
mando a terceira vitória consecu - 
tiva na nova temporada e deixan -
doo rival a dois pontos. 

A entrada intensa dos azuis e 
brancos, aliada à circulação eficaz 

k rápida da posse de bola permitiu 
ao FC Porto começar na frente. Os 
encarnados tentavam sair rápido  

no ataque, mas nem sempre con-
seguiram transpor a muralha de 
Quintana. Ainda assim, aprovei-
taram um momento de superiori-
dade numérica para reduzirem a 

ORGANIZACAO DEFENSIVA 
DOS PORTISTAS CONTRASTOU 
COM ALGUMAS DEBILIDADES 
DOS ENCARNADOS NO ATAQUE 

desvantagem e acabaram por 
chegar ao intervalo com menos 
três golos (12-9). 

Mas o verdadeiro poderio dos  

portistas surgiu já na etapa com-
plementar. A boa organização de-
fensiva foi o impulso para os dra-
gões aproveitarem as debilidades 
das águias e colocarem-se na 
frente de forma mais confortável. 
Em determinadas alturas, com 
uma vantagem de nove golos, a 
equipa da casa teve capacidade 
para gerir o resultado a seu favor e, 
assim, vencer o primeiro grande 
clássico do campeonato 2016/17. 

O treinador do FC Porto, Ricar-
do Costa, ficou satisfeito: "Pedi aos 
jogadores que se exibissem à ima-
gem dos dois últimos jogos e que 
nunca baixassem a intensidade. A  

chave foi a defesa e permitiu - nos 
falhar algumas vezes. Fomos da - 
ramente superiores e acho que a 
vitória é inquestionável." 

Mariano Ortega, treinador do 
Benfica, lamentou o desaire: "De-
fensivamente não estivemos bem 
e cometemos muitas falhas técni-
cas. Não estivemos como quería-
mos, o que complicou." 

Sporting na frente 
O Sporting também está impará-
vel e venceu (34 - 22) o AC Fafe, 
assumindo o comando do Cam-
peonato, em igualdade pontual 
com o FC Porto. o 
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Conversa de Faca e Garfo 

"TENHO 'GANAS' 
DA CHAMPIONS" 

O treinador de andebol do Sporting dotou-se de uma equipa de luxo, 
à sua imagem, apostada em ganhar todas as provas. O objetivo 
é colocar a formação leonina no mais alto patamar internacional 

C
omer é com ele, não 
só no que diz respei-
to aos prazeres do 
prato, mas também 
por ser um treinador 
com fome de títulos. 
Conquistou-os no 
Portland San Anto-

nio, de Espanha, e, agora, quer reeditar 
mais momentos altos na carreira, mas 
ao serviço do Sporting. Zupo Equi-
soain, navarro de nascença (7 de maio 
de 1962, em Pamplona), tem o sangue 
na guelra, apostando, desta vez, toda a 
sua ambição numa equipa de luxo, 
criada à sua imagem e com a confian-
ça do presidente dos leões, Bruno de 
Carvalho. O céu ficou mais perto... 
"Só posso agradecer a confiança depo-
sitada em mim e os recursos que foram 
disponibilizados para esta época. O pre-
sidente chegou ao pé de mim e disse-
me que o Sporting queria ser campeão, 
pois não ganhava o título há 15 anos. 
Esta temporada tem de ser", disse um 
crente Zupo Equisoain, acariciado com 
um dos pratos da sua preferência: baca-
lhau assado na brasa, servido ao sabor 
de urna agradável conversa no Restau-
rante Carvoeiro de Palma, em Lisboa. 
O técnico dos leões foi buscar de uma 
assentada jogadores de grande nível in-
ternacional, que, com apenas quatro se-
manas de trabalho, integraram-se 

"BRUNO DE CARVALHO CHEGOU 
AO PÉ DE MIM E DISSE-ME 
QUE O SPORTING QUERIA SER 
CAMPEÃO. AGRADEÇO A SUA 
CONFIANÇA EM MIM" 

numa equipa que vulgarizou FC Porto 
e Benfica no Torneio de Viseu, estando 
agora à frente do Campeonato. 
"São jogadores de Liga dos Campeões, 
com experiência, grande qualidade e 
boas pessoas. Muitos são da escola iu-
goslava, mas as escolhas nada têm a ver 
com isso. Tenho dois mandamentos 
para um jogador assinar contrato — que  

seja boa pessoa, sem grandes conflitos, 
e que tenha qualidade. Quanto melhor 
a qualidade dos jogadores, mais fácil é 
criar uma equipa. E acertámos. Na ba-
liza com o croata Matei Asanin, nos pi-
vôs com o esloveno Igor Zabic e o es-
lovaco Michal Kopco, com o central es-
panhol Carlos Ruesga, com o ponta 
montenegrino Ivan Nikcevic ou com 
o lateral austríaco Janko Bonzovic. Es-
tou felicíssimo, pois há muitos recur-
sos para trabalhar e construir, num pro-
jeto com futuro, pois todos assinaram 
por duas ou três épocas, exceto Nikce-
vic, que se ficou por uma. Com  os re-
forços que o FC Porto foi bugrar e a ma- Página 25



  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 19,40 x 27,98 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 66121730 18-09-2016 | Revista R

Conversa de Faca e Garfo 

"O SPORTING TEM EQUIPA 
PARA GANHAR TUDO. MAS 
PARA SUBIR AO SEGUNDO 
ANDAR, TEMOS DE PASSAR 
PELO PRIMEIRO" 

nutenção dos efetivos de Benfica e 
ABC, o campeonato está muito mais 
forte", sustentou Equisoain. 
O grande objetivo é a conquista do 
Campeonato, mas o espanhol quer ir 
mais longe. "O Sporting tem equipa 
para ganhar tudo e eu tenho 'ganas' da 
Champions, como objetivo pessoal. 
Mas para subir ao segundo andar, te-
mos de passar pelo primeiro. E o pri-
meiro andar é conquistar o campeona-
to português", explica. 
A revolução no plantel do Sporting não 
foi fácil, ao ponto de haver dispensas 
polémicas, como a de Pedro Spínola, a 
meio da época, que foi campeão no 
ABC, ou a dos internacionais Fábio 
Magalhães, João Antunes ou Bruno 
Moreira, por exemplo. 
Zupo Equisoain referiu que não teve ra- 

zões pessoais. "Queria melhorar a qua-
lidade das posições respetivas", disse, 
assumindo as frustrações da tempora-
da transata: "Perdemos por um golo a 
Taça, a meia-final do playoff e na EHF." 
O técnico dos leões deu também algu-
mas dicas de como encara a paixão de 
ser treinador de andebol: "Conquistei 
tudo pelo Portland San Antonio, entre 
1997 e 2007, designadamente a Cham- 

pions, a Taça EHF, a Taça dos Vence-
dores das Taças, duas ligas Asobal, 
duas Supertaças e duas Taças de Espa-
nha. E continuo interessado, vivendo 
a modalidade 24 horas por dia. Levan-
to-me às 6 ou 7 horas para ver um ví-
deo, ler as partidas, etc. Um treinador 
que não estuda, não acompanha, fica 
pelo caminho, porque o jogo está sem-
pre a evoluir." 

CARREIRA 

MOMENTOS 
PARA A 

HISTÓRIA 
CAVALGADA NO PORTLAND 
Iniciou-se como treinador nas camadas 
jovens e depois de subir ao escalão 
principal conquistou, entre outros títulos, 
a Champions 

TREINADOR DE IVANO BAIJC 
Zupo teve o privilégio de treinar o central 
croata lvano Balic, MVP da IHF (2003 
e 2006), e eleito melhor andebolista 
de sempre, em 2010 Página 26
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O  RESTAURANTE  ELEITO 

 

O Restaurante Carvoeiro de Palma, ge-
rido por Rogério Rocha, foi uma agra-
dável experiência para a nossa repor-
tagem. E para Zupo Equisoain, fre-
quentador habitual: "Venho de vez em 
quando. Sou um todo-o-terreno, que 
gosta de carne e peixe, sendo aqui de 
qualidade. Há sempre muita gente, é 
um restaurante bem localizado e a re-
lação preço qualidade é boa. Tanto em 
Navarra, como no País Basco, come-se 
bem. Mas Portugal tem o seu encanto 
e todos os estrangeiros falam bem da 
gastronomia portuguesa, com muita 
variedade e bem confecionada. Não há 
muitas diferenças com Espanha, mas 
aqui é tudo mais rico. É um dos praze-
res da vida, boa comida, bom vinho e 
um bom lugar. É a melhor receita para 
estar com os amigos." 

 

  
 

Zupo Equisoain lembrou, ainda, a sua 
primeira passagem pelo andebol por-
tuguês: "Consegui a qualificação de 
Portugal para o Europeu da Croá-
cia'2000 e foi uma boa experiência. A 
Federação tinha um bom grupo de di-
rigentes, com Luís Santos, Henrique 
Torrinha e Carlos Cruz, e excelentes 
jogadores, como Carlos Resende (atual 
treinador do ABC), Ricardo A.nclori- 

nho, Filipe Cruz, Vladimir Bolotski, 
Ricardo Costa (atual treinador do FC 
Porto), os irmãos Morgado ou Carlos 
Galambas. Foi criado um bom am-
biente de trabalho. A Portugal falta-
lhe uma qualificação como essa, mas 
para consegui-la não pode olhar aos 
adversários do sorteio. Tem qualidade 
para ganhar os jogos." 

Alexandre Reis (textos) e Pago Calado (fotos) 

CARVOEIRO DE PALMA 
R. Antonino e Sá, n.° 9 
1600-009 Lisboa 
Telefone: 217264018 
Encerra aos sábados 
Especialidades: peixe e carne grelha- 
das; polvo à lagareiro, posta mirande- 
sa, açorda de gambas, massada de 
tamboril com gambas, cozido à portu- 
guesa, filetes de polvo com arroz de 
tomate, bacalhau à lagareiro 

ANDORINHO ESCOLHIDO 
Depois de uma tentativa frustrada três 
anos antes, acabou por ir buscar o pon-
ta Andorinho ao Sporting, que assinou 
pelo Portland em 2004 

MÁRIO PATRÍCIO AO ATAQUE 
Em 2010, Mário Patrício, 'vice' do Spor-
ting, tentou trazer Zupo para os leões, 
mas o espanhol estava comprometido 
com o Cuenca 

SUCESSO NO  QATAR 
Antes de chegar aos leões, Zupo Equi-
soain trabalhou com a equipa técnica da 
seleção do Catar, vice-campeã mundial 
em 2015 
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SENHOR 
ANDEBOL 

Zupo quer ganhar 

tudo no Sporting 
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Zupo Equisoain: Tenho ´ganas´ da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1e1a554f

 
Comer é com ele, não só no que diz respeito aos prazeres do prato, mas também por ser um treinador
com fome de títulos. Conquistou-os no Portland San Antonio, de Espanha, e, agora, quer reeditar mais
momentos altos na carreira, mas ao serviço do Sporting. Zupo Equisoain, navarro de nascença (7 de
maio de 1962, em Pamplona), tem o sangue na guelra, apostando, desta vez, toda a sua ambição
numa equipa de luxo, criada à sua imagem e com a confiança do presidente dos leões, Bruno de
Carvalho. O céu ficou mais perto...
"Só posso agradecer a confiança depositada em mim e os recursos que foram disponibilizados para
esta época. O presidente chegou ao pé de mim e disse-me que o Sporting queria ser campeão, pois
não ganhava o título há 15 anos. Esta temporada tem de ser", disse um crente Zupo Equisoain,
acariciado com um dos pratos da sua preferência: bacalhau assado na brasa, servido ao sabor de uma
agradável conversa no Restaurante Carvoeiro de Palma, em Lisboa.
 
O técnico dos leões foi buscar de uma assentada jogadores de grande nível internacional, que, com
apenas quatro semanas de trabalho, integraram-se numa equipa que vulgarizou FC Porto e Benfica no
Torneio de Viseu, estando agora à frente do Campeonato.
 
Continuar a ler
 
"São jogadores de Liga dos Campeões, com experiência, grande qualidade e boas pessoas. Muitos são
da escola jugoslava, mas as escolhas nada têm a ver com isso. Tenho dois mandamentos para um
jogador assinar contrato - que seja boa pessoa, sem grandes conflitos, e que tenha qualidade. Quanto
melhor a qualidade dos jogadores, mais fácil é criar uma equipa. E acertámos. Na baliza com o croata
Matej Asanin, nos pivôs com o esloveno Igor Zabic e o eslovaco Michal Kopco, com o central espanhol
Carlos Ruesga, com o ponta montenegrino Ivan Nikcevic ou com o lateral austríaco Janko Bonzovic.
Estou felicíssimo, pois há muitos recursos para trabalhar e construir, num projeto com futuro, pois
todos assinaram por duas ou três épocas, exceto Nikcevic, que se ficou por uma. Com os reforços que
o FC Porto foi buscar e a manutenção dos efetivos de Benfica e ABC, o campeonato está muito mais
forte", sustentou Equisoain.
 
O grande objetivo é a conquista do Campeonato, mas o espanhol quer ir mais longe. "O Sporting tem
equipa para ganhar tudo e eu tenho 'ganas' da Champions, como objetivo pessoal. Mas para subir ao
segundo andar, temos de passar pelo primeiro. E o primeiro andar é conquistar o campeonato
português", explica.
 
A revolução no plantel do Sporting não foi fácil, ao ponto de haver dispensas polémicas, como a de
Pedro Spínola, a meio da época, que foi campeão no ABC, ou a dos internacionais Fábio Magalhães,
João Antunes ou Bruno Moreira, por exemplo.
 
Zupo Equisoain referiu que não teve razões pessoais. "Queria melhorar a qualidade das posições
respetivas", disse, assumindo as frustrações da temporada transata: "Perdemos por um golo a Taça, a
meia-final do playoff e na EHF."
 
O técnico dos leões deu também algumas dicas de como encara a paixão de ser treinador de andebol:
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"Conquistei tudo pelo Portland San Antonio, entre 1997 e 2007, designadamente a Champions, a Taça
EHF, a Taça dos Vencedores das Taças, duas ligas Asobal, duas Supertaças e duas Taças de Espanha.
E continuo interessado, vivendo a modalidade 24 horas por dia. Levanto-me às 6 ou 7 horas para ver
um vídeo, ler as partidas, etc. Um treinador que não estuda, não acompanha, fica pelo caminho,
porque o jogo está sempre a evoluir."
 
Zupo Equisoain lembrou, ainda, a sua primeira passagem pelo andebol português: "Consegui a
qualificação de Portugal para o Europeu da Croácia'2000 e foi uma boa experiência. A Federação tinha
um bom grupo de dirigentes, com Luís Santos, Henrique Torrinha e Carlos Cruz, e excelentes
jogadores, como Carlos Resende (atual treinador do ABC), Ricardo Andorinho, Filipe Cruz, Vladimir
Bolotski, Ricardo Costa (atual treinador do FC Porto), os irmãos Morgado ou Carlos Galambas. Foi
criado um bom ambiente de trabalho. A Portugal falta-lhe uma qualificação como essa, mas para
consegui-la não pode olhar aos adversários do sorteio. Tem qualidade para ganhar os jogos."
 
O restaurante eleito
 
O Restaurante Carvoeiro de Palma, gerido por Rogério Rocha, foi uma agradável experiência para a
nossa reportagem. E para Zupo Equisoain, frequentador habitual: "Venho de vez em quando. Sou um
todo-o-terreno, que gosta de carne e peixe, sendo aqui de qualidade. Há sempre muita gente, é um
restaurante bem localizado e a relação preço qualidade é boa. Tanto em Navarra, como no País Basco,
come-se bem. Mas Portugal tem o seu encanto e todos os estrangeiros falam bem da gastronomia
portuguesa, com muita variedade e bem confecionada. Não há muitas diferenças com Espanha, mas
aqui é tudo mais rico. É um dos prazeres da vida, boa comida, bom vinho e um bom lugar. É a melhor
receita para estar com os amigos."
 
Carvoeiro de palma
 
R. Antonino e Sá, n.º 9
 
1600-009 Lisboa
 
Telefone: 217264018
 
Encerra aos sábados
 
Especialidades: peixe e carne grelhadas; polvo à lagareiro, posta mirandesa, açorda de gambas,
massada de tamboril com gambas, cozido à portuguesa, filetes de polvo com arroz de tomate,
bacalhau à lagareiro.
 
Autor: Alexandre Reis
 
15h52
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Madeira SAD eliminado da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ebc6fdf

 
As madeirenses já haviam sido derrotadas, na primeira mão, com um resultado idêntico (30-16), na
passada semana, em França
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O Madeira SAD foi hoje eliminado pelo Brest Bretagne (França) da Taça EHF de andebol feminino, ao
perder na segunda mão da primeira ronda por 31-18, em jogo disputado no Funchal.
 
Erica Tavares, Anais Gouveia e Mariana Sousa destacaram-se com quatro golos cada, enquanto Marine
Desgrolard e Marion Limal, ambas com seis, foram as melhores marcadores da equipa gaulesa.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
17-09-2016 23:55  As madeirenses já haviam sido derrotadas, na primeira mão, com um resultado
idêntico (30-16), na passada semana, em França.
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Zupo Equisoain: Tenho ´ganas´ da Champions
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O treinador de andebol do Sporting dotou-se de uma equipa de luxo, à sua imagem, apostada em
ganhar todas as provas. O objetivo é colocar a formação leonina no mais alto patamar internacional
18-09-2016 . Record Por Record Comer é com ele, não só no que diz respeito aos prazeres do prato,
mas também por ser um treinador com fome de títulos. Conquistou-os no Portland San Antonio, de
Espanha, e, agora, quer reeditar mais momentos altos na carreira, mas ao serviço do Sporting. Zupo
Equisoain, navarro de nascença (7 de maio de 1962, em Pamplona), tem o sangue na guelra,
apostando, desta vez, toda a sua ambição numa equipa de luxo, criada à sua imagem e com a
confiança do presidente dos leões, Bruno de Carvalho. O céu ficou mais perto..."Só posso agradecer a
confiança depositada em mim e os recursos que foram disponibilizados para esta época. O presidente
chegou ao pé de mim e disse-me que o Sporting queria ser campeão, pois não ganhava o título há 15
anos. Esta temporada tem de ser", disse um crente Zupo Equisoain, acariciado com um dos pratos da
sua preferência: bacalhau assado na brasa, servido ao sabor de uma agradável conversa no
Restaurante Carvoeiro de Palma, em Lisboa.O técnico dos leões foi buscar de uma assentada
jogadores de grande nível internacional, que, com apenas quatro semanas de trabalho, integraram-se
numa equipa que vulgarizou FC Porto e Benfica no Torneio de Viseu, estando agora à frente do
Campeonato."São jogadores de Liga dos Campeões, com experiência, grande qualidade e boas
pessoas. Muitos são da escola jugoslava, mas as escolhas nada têm a ver com isso. Tenho dois
mandamentos para um jogador assinar contrato - que seja boa pessoa, sem grandes conflitos, e que
tenha qualidade. Quanto melhor a qualidade dos jogadores, mais fácil é criar uma equipa. E
acertámos. Na baliza com o croata Matej Asanin, nos pivôs com o esloveno Igor Zabic e o eslovaco
Michal Kopco, com o central espanhol Carlos Ruesga, com o ponta montenegrino Ivan Nikcevic ou com
o lateral austríaco Janko Bonzovic. Estou felicíssimo, pois há muitos recursos para trabalhar e
construir, num projeto com futuro, pois todos assinaram por duas ou três épocas, exceto Nikcevic, que
se ficou por uma. Com os reforços que o FC Porto foi buscar e a manutenção dos efetivos de Benfica e
ABC, o campeonato está muito mais forte", sustentou Equisoain.O grande objetivo é a conquista do
Campeonato, mas o espanhol quer ir mais longe. "O Sporting tem equipa para ganhar tudo e eu tenho
'ganas' da Champions, como objetivo pessoal. Mas para subir ao segundo andar, temos de passar pelo
primeiro. E o primeiro andar é conquistar o campeonato português", explica.A revolução no plantel do
Sporting não foi fácil, ao ponto de haver dispensas polémicas, como a de Pedro Spínola, a meio da
época, que foi campeão no ABC, ou a dos internacionais Fábio Magalhães, João Antunes ou Bruno
Moreira, por exemplo.Zupo Equisoain referiu que não teve razões pessoais. "Queria melhorar a
qualidade das posições respetivas", disse, assumindo as frustrações da temporada transata:
"Perdemos por um golo a Taça, a meia-final do playoff e na EHF."O técnico dos leões deu também
algumas dicas de como encara a paixão de ser treinador de andebol: "Conquistei tudo pelo Portland
San Antonio, entre 1997 e 2007, designadamente a Champions, a Taça EHF, a Taça dos Vencedores
das Taças, duas ligas Asobal, duas Supertaças e duas Taças de Espanha. E continuo interessado,
vivendo a modalidade 24 horas por dia. Levanto-me às 6 ou 7 horas para ver um vídeo, ler as
partidas, etc. Um treinador que não estuda, não acompanha, fica pelo caminho, porque o jogo está
sempre a evoluir."Zupo Equisoain lembrou, ainda, a sua primeira passagem pelo andebol português:
"Consegui a qualificação de Portugal para o Europeu da Croácia'2000 e foi uma boa experiência. A
Federação tinha um bom grupo de dirigentes, com Luís Santos, Henrique Torrinha e Carlos Cruz, e
excelentes jogadores, como Carlos Resende (atual treinador do ABC), Ricardo Andorinho, Filipe Cruz,
Vladimir Bolotski, Ricardo Costa (atual treinador do FC Porto), os irmãos Morgado ou Carlos Galambas.
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Foi criado um bom ambiente de trabalho. A Portugal falta-lhe uma qualificação como essa, mas para
consegui-la não pode olhar aos adversários do sorteio. Tem qualidade para ganhar os jogos." O
restaurante eleitoO Restaurante Carvoeiro de Palma, gerido por Rogério Rocha, foi uma agradável
experiência para a nossa reportagem. E para Zupo Equisoain, frequentador habitual: "Venho de vez
em quando. Sou um todo-o-terreno, que gosta de carne e peixe, sendo aqui de qualidade. Há sempre
muita gente, é um restaurante bem localizado e a relação preço qualidade é boa. Tanto em Navarra,
como no País Basco, come-se bem. Mas Portugal tem o seu encanto e todos os estrangeiros falam
bem da gastronomia portuguesa, com muita variedade e bem confecionada. Não há muitas diferenças
com Espanha, mas aqui é tudo mais rico. É um dos prazeres da vida, boa comida, bom vinho e um
bom lugar. É a melhor receita para estar com os amigos."Carvoeiro de palmaR. Antonino e Sá, n.º
91600-009 LisboaTelefone: 217264018Encerra aos sábadosEspecialidades: peixe e carne grelhadas;
polvo à lagareiro, posta mirandesa, açorda de gambas, massada de tamboril com gambas, cozido à
portuguesa, filetes de polvo com arroz de tomate, bacalhau à lagareiro.
 
18-09-2016 . Record
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ANDEBOL 

Sp. Horta-ABC 
de hoje adiado 
4  Dificuldades nos voos na origem 
do adiamento do encontro que de-
veria encerrar a 3.° jornada 

ANDRE ALVESiASF 

Equipa de Duque teve duelo com ABC adiado 

A 3.' jornada do Nacional iniciou-se na 
última quarta-feira com vitória do Madeira 
SAD sobre o Avanca, 23-21, e prossegue 
hoje com cinco jogos, onde se Inclui o 
apetitoso FC Porto-Benfica, mas só ficara 
concluida a 9 de novembro, com o Sporting 
da Horta-ABC, inicialmente marcado para 
hoje, mas adiado por dificuldades nos voos. 
Deste modo os açorianos farão tres 
encontros seguidos em casa: a 5 contra o 
AC Fafe, em atraso da 1.' jornada, a 9 com 
os campeões nacionais e a 12 diante do 
Madeira SAD. ia o ABC sono dia 24 volta a 
jogar para o campeonato Andebol 1, na 
deslocação a Académica de São Mamede. 
pois a 21 os bracarenses jogam na Turquia 
para a Liga dos Campeões e o jogo desse 
dia, com o Sporting em casa. será a 28. H. C 
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4 Andebol 14 3.' Jornada 

noje 
Ac. São Mamede-Boa Hora 17.00 
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede Infesta 
Arsenal Devesa-Aguas Santas  MOO h 
Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga 
FC Porto-Benflca 19.00 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 
Belenenses-ISMA1 
Pavilhão Acacio Rosa, em Lisboa 
Sporting-AC Fafe 111.10 h 
Pavilhão Municipal Casal Vistoso, em Lisboa 
Sp. Horta-ABC Adieis (11 wovs4 
Pavffháo Desportivo, na Horta 
Madeira. SAD-Avanca (14Set) 23:21 

Madeirenses perto 
da eliminação 
-> Depois da derrota por 14 golos 
em França, há jogo no Funchal a 
contar para a Taça EHF feminina 

A Madeira SAD recebe hoje as francesas 
do Brest para a 2." mão da 1." Ronda da 
Taça EHF feminina, mas as aspirações 
das campeãs nacionais são quase nulas, 
depois da derrota por 30-16 em França 
na semana passada. Ainda assim, as 
insulares terão um teste diante duma 
equipa recheada de grandes valores 
internacionais e que podera embalar a 
equipa para o inicio do campeonato 
feminino no prõximo dia 24, num dérbi do 
Funchal perante o Sports Madeira. H. C. 
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FC Porto vence Benfica (26-18) no primeiro clássico da época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=631597

 
O Dragão Caixa foi palco, este sábado, do primeiro clássico em andebol da época, protagonizado por
FC Porto e Benfica e que terminou com a vitória azul e branca por 26-18.
Os dragões estiveram sempre na frente do marcador, não dando hipótese ao rival encarnado na
terceira jornada do campeonato.
 
Com este resultado, o FC Porto soma agora três vitórias, enquanto o Benfica soma a sua primeira
derrota, depois de dois triunfos nas duas primeiras partidas.
 
17-09-2016
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL - CAMPEONATO 
18h00 
FC Porto-Benfica, Porto. 

FUTEBOL - JUNIORES 
17h00 
União de Leiria-Sporting, 7.a 
jornada, Santa Eufémia, 

AMANHA 
FUTEBOL - II LIGA 
11h15 
Olhanense-V. Guimarães B, 
em Olhão. 
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Benítez no relvado
Lesão muscular 
afasta Djavan da Luz
Depois da estreia na fase de gru-
pos da Liga Europa - com o em-
pate a uma bola diante do Gent -
o plantel do SC Braga deu início à
preparação do jogo com o Benfi-
ca, da 5.ª jornada da I Liga. José
Peseiro não contou com Djavan,
no treino de ontem, e é certo que
o lateral falha a deslocação ao
Estádio da Luz. O brasileiro so-
freu uma pequena lesão muscu-
lar na coxa esquerda e falha, as-
sim, o próximo jogo. Ricardo
Horta também não treinou, de-
pois de ter ficado de fora da jor-
nada europeia devido a virose,
mas hoje já se juntará aos cole-
gas de equipa. Já Benítez traba-
lhou no relvado ainda condicio-
nado, mas o extremo não entra
nas opções por estar emprestado
pelo clube encarnado ao SC Bra-
ga. Jogo é segunda-feira.  

§plantel

BRAGA
| Joana Russo Belo | 

A Câmara Municipal de Braga
vai colocar à venda as acções do
SC Braga Futebol SAD e ABC
Andebol SAD. A proposta do
executivo vai ser apresentada na
reunião camarária, agendada pa-
ra a próxima segunda-feira, sen-
do depois ratificada pela Assem-
bleia Municipal, que irá decorrer
no dia 23 de Setembro.

O presidente, Ricardo Rio, irá
propor a alienação da totalidade
das participações sociais que o
município detém na SC Braga
Futebol SAD, as quais, segundo
a proposta, deverão ser negocia-
das, nos moldes legais, na Bolsa
de Valores. 

O valor mínimo de venda por

acção será de um euro e o prazo
para a operação de venda é de 30
dias. 

Quanto à alienação da totalida-
de das participações sociais que
o município detém na ABC An-
debol SAD - e que se encontram
depositadas no cofre da Câmara
municipal de Braga à ordem do
tesoureiro - será feita por oferta
pública de venda. 

Recorde-se que a participação
social do município no SC Bra-
ga SAD representa 17,14 por
cento da totalidade do capital so-
cial, num total de 20 mil acções,
com preço de aquisição de um
milhão de euros. Já a participa-
ção social na ABC SAD, num
total de 20 mil acções, represen-
ta 40 por cento do capital social,
adquiridas por 500 mil euros. 

SC BragaDesporto

CÂMARA MUNICIPAL VAI VENDER
ACÇÕES DO SC BRAGA E ABC
PRESIDENTE RICARDO RIO apresenta, na próxima segunda-feira, em reunião do executivo municipal, a proposta de alienação
da totalidade das participações sociais que o município detém na SC Braga Futebol SAD e ABC Andebol SAD. 

Proposta de alienação das
acções do SC Braga SAD e
ABC Andebol SAD vai ser
apresentada pelo
presidente Ricardo Rio,
na reunião do executivo
municipal, na próxima
segunda-feira.

Sendo aprovada - como
esperado - a proposta 
será depois ratificada em
Assembleia Municipal, que
está agendada para o dia 
23 de Setembro.

+ proposta

DR

Ricardo Rio vai apresentar a proposta de alienação na reunião de câmara 
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PROPOSTA APRECIADA 
EM REUNIÃO DO EXECUTIVO

Acções da Câmara 
no SC Braga e ABC
colocadas à venda
Pág. 22
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João Luis Nogueira Entrevista

FLÁVIO FREITAS

| Rui Alberto Sequeira e Paulo Machado | 

P – Com três anos de mandato conse-
guiu recolocar o ABC novamente no
patamar mais alto do andebol portu-
guês e europeu. Era esse o objectivo
pretendido?

R –Temos um plantel curto, muito ho-
mogéneo e isso tem permitido regressar
ao sonho - que muitos diriam impensável
- de repetir os anos 90. A última tempora-
da foi ímpar para o ABC. Não quero com-
parar com épocas do passado, mas a ver-
dade é que pela primeira vez o ABC
conquistou um troféu internacional.

P – A história de um clube, neste caso,
é marcada pelas conquistas?

R – Tivemos uma temporada onde em
quatro títulos possíveis vencemos três

(Taça Challenge, Campeonato Nacional e
Supertaça). A vitória da Challenge foi a
cereja no topo do bolo porque só há duas
em Portugal e o ABC não podia deixar de,
na sua terceira final naquela competição
europeia, conquistar aquele troféu. Estas
conquistas não se fazem apenas com os
jogadores fazem-se também com o apoio
dos nossos adeptos. Quem vai ao pavi-
lhão Flávio Sá Leite sente que temos um
oitavo jogador nas bancadas. É com toda
a certeza a melhor assistência que o país
tem a ver andebol. Temos adeptos que são
conhecedores das regras da modalidade,
sabem apoiar e motivam a equipa.

P – Deu  muito trabalho trazer nova-
mente o ABC até este patamar de qua-
lidade, mas, manter o clube a este nível
exige também um esforço assinalável,

ainda por cima com a presença na Liga
dos Campeões de andebol?

R – O engenheiro Luís Teles esteve dez
anos a presidir ao ABC e deixou um lega-
do: uma organização, uma equipa técnica
e uma disciplina financeira. Nós entrámos
e de certa maneira viemos beneficiar des-
se trabalho e colher algum investimento
que foi feito durante esses anos. Apurá-
mos uma maior disciplina organizacional
porque tivemos mais directores a colabo-
rar; tivemos mais condições para dar con-
forto e comodidade aos jogadores para a
competição. 

P – Este aspecto aliado à forma como
organizou o ABC permitiu ter maior
capacidade para outros voos?

R – De certa forma. Mais ambição que
tem por base angariar patrocinadores que

permitam dar as condições que o clube
precisa e a cidade merece. Braga merece
ter um clube na primeira linha do andebol
nacional. É evidente que se não tivermos
patrocinadores locais as dificuldades acu-
mulam-se. 

P – O ABC consegue captar o interes-
se de patrocinadores que não sejam re-
gionais?

R – Nós temos patrocinadores nacionais
como a ‘Liberty’, a ‘GfK’. São os dois
únicos casos, mas são acima de tudo pa-
trocínios que resultam de relações de
amizade. É evidente que os apoios da
‘Primavera’, da ‘SABSEG’, dos ‘TUB’,
da Entidade de Turismo do Porto e Norte;
que acontece pela primeira vez; são fun-
damentais.

>>

BRAGA MERECE
TER O ABC NA ELITE 
DO ANDEBOL EUROPEU

O ABC regressou ao patamar mais
alto do andebol nacional e muitos
anos depois volta a participar na
Liga dos Campões de andebol.
Uma presença que o presidente do
emblema bracarense assume ser
um risco para estabilidade finan-
ceira e desportiva da colectivida-
de. À espera de obras no Flávio Sá
Leite, João Luis Nogueira diz que o
ABC é um clube de afectos.
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P – É  também o reflexo da presença do
ABC nas competições europeias?

R – Exactamente. É evidente que se nós
ganharmos, se estivermos na primeira li-
nha da modalidade, temos mais facilidade
conseguir apoios. Estamos a beneficiar
nesta temporada dos resultados obtidos na
época anterior. Mas para chegar aos êxi-
tos da última época tivemos de trabalhar
nas temporadas anteriores, quando tínha-
mos poucos apoios. Tivemos de acreditar,
investir. Costumo dizer que no ABC pa-
ga-se para se ser dirigente. Pagamos as
nossas viagens quando acompanhamos a
equipa. Financiamos o clube quando ele
está com dificuldades de liquidez e nor-
malmente o mês de Setembro é sempre
muito complicado porque os contratos-
programa da Câmara Municipal de Braga
(CMB), por muito pouco que sejam, só
são aprovados em Outubro…

P – O Município de Braga tem estado
ao lado do ABC?

R – Tem, apesar de no ano passado ter
reduzido em 10% o valor inscrito no con-
trato-programa, depois de termos aumen-
tado em quase 60 meninas as praticantes
de andebol. O ano passado lançámos tam-
bém o andebol feminino.

P – O ABC vai continuar com o ande-
bol feminino?

R – Vamos manter. Estamos a fazer uma
iniciação no andebol feminino, pensamos
que são precisos quatro a cinco anos para
criar formação, para criar cultura, para
criar disciplina para que as meninas pos-
sam competir ao mais alto nível.

P – Tendo em conta o panorama na-
cional do andebol feminino, estamos
perante um esforço, um investimento
que resultará?

R – É mais pela igualdade de género. Eu
acredito que com o tempo haverá mais
meninas que rapazes, mas é também por
uma função social do nosso clube. O ABC
de alguma forma respondeu a um desejo
da vereadora do Desporto, Sameiro Araú-
jo que manifestou o seu agrado para que o
Académico tivesse andebol no feminino.
Nós aceitámos o desafio e a compensação
que tivemos foi a retirada de 10% no nos-
so contrato-programa com a Câmara em
2015 comparativamente com o de 2014.

P – Espera que no próximo contrato-
programa essa diferença seja recupera-
da?

R – Eu respeito muito a responsabilida-

de que cada um tem para gerir o seu orça-
mento, mas a verdade é que numa altura
em que estamos a aumentar a despesa, re-
duzir os apoios é contraproducente, mas
foi o que nos aconteceu. Respondemos
com três troféus conquistados em quatro
possíveis.

P – Os bracarenses têm uma ideia
exacta da dimensão desportiva do ABC
e a noção que a catedral do andebol na-
cional está em Braga?

P -  Há essa constatação. Se recorrermos
à nossa memória, a primeira vez que a se-
leção portuguesa de andebol foi a uma fa-
se final do campeonato mundial, apurou-
se vencendo no Pavilhão Flávio Sá Leite
a poderosa Alemanha. Não o fez em mais
lado nenhum. A recente final da Taça
Challenge e os jogos da final do campeo-
nato nacional contra o Benfica, fizeram
reviver esses momentos Nós estamos nu-
ma modalidade de elite, é a segunda do
país em número de praticantes (40 mil),
mas existe um desequilíbrio enorme entre
o andebol e o futebol. Basta ver as práti-
cas autárquicas relativamente ao futebol e
ao andebol. Este ano é uma situação mui-
to visível. Muitas vezes criticamos a fute-
bolização da sociedade, mas depois con-
tribui-se para ela decisivamente. Nós
estamos com imensas dificuldades em dar
condições de trabalho aos nossos atletas,
comodidades aos nossos sócios e a popu-
lação em geral que quer assistir aos  jo-
gos. O que é que nós temos? Um pavilhão
que está desadequado, degradado e que
no momento em que dou esta entrevista
nem está homologado para o campeonato
nacional.

P – Porquê?
R – Tivemos uma reunião com a PSP há

15 dias por causa das regras de segurança
e a acta para enviar à Federação ainda não
está feita pela polícia. Falta um plano de
segurança. O pavilhão é da Câmara de
Braga e por isso é ela que tem de elaborar
o referido plano. Numa recente reunião
com a comando da PSP, o Município e o
Arsenal, chegámos a uma base de enten-
dimento que vai permitir a homologação
provisória do Sá Leite até que as obras se
realizem.

P - Mas essa situação é facilmente ul-
trapassável?

R - É, mas a verdade é que nós há alguns
anos atrás devíamos acompanhar o cresci-
mento da sociedade, das associações, o
crescimento das suas ambições e até das

suas próprias competições. O que é que
Braga tem para oferecer hoje ao ABC?
Não tem um pavilhão onde possa jogar a
Liga dos Campeões. Isto é lamentável.

P - Surgiu a possibilidade de o ABC
poder jogar fora de Braga?

R - É uma tristeza.

P - Era prejudicial em todos os aspe-
ctos para o clube?

R - Prejudicial em todos os aspetos,
sim! Eu sempre afirmei que se alguma
vez tivesse de jogar fora de Braga, o ABC
não teria condições para existir. Não vale
a pena ter um ABC para jogar em outras
cidades próximas da nossa. O clube só faz
sentido se jogar na sua casa, com o seu
público e na sua cidade. Braga tem res-
ponsabilidades em criar as condições -
que não são supérfluas -  ter pelo menos
um recinto onde se possa jogar e que este-
ja homologado. Braga tem duas equipas
na 1.ª divisão de andebol: o Arsenal e o
ABC. Estão ambas as equipas a jogar
num pavilhão que neste momento não es-
tá homologado e que precisa de obras há
mais de 30 anos.

P - A requalificação do pavilhão Flá-
vio Sá Leite vai avançar?

R - Eu acredito no presidente da CMB e
o desafio público que lhe lancei é que es-
tamos a fazer tudo para o ajudar a inaugu-
rar as obras no seu mandato. A verdade é
que andamos a falar da recuperação do
Flávio Sá Leite há dois anos. As obras não
saem do papel.

P - Conclui-se que não existe uma da-
ta para o início das obras?

R - Não há, mas é verdade que a autar-
quia tem ajudado o Académico, tem sido
simpática, colaborante...cinco estrelas!

P -  A Liga dos Campeões ficou arre-
dada do pavilhão?

R - Está completamente fora de hipóte-
se. Provavelmente o poder político não
acreditou que a Liga dos Campeões de
andebol regressasse a Braga e a verdade é
que não se preparou para que o ABC pu-
desse estar na prova. Estamos a falar de
obras de 800 mil euros para campeões,
enquanto que equipas que lutam para o
quarto lugar tem obras de milhões. Sem
querer polemizar pergunto: quanto custa a
manutenção dos dois estádios na cidade?

P - Sente que existem dois pesos e
duas medidas?

R - Sinto isso claramente, embora não

ABC É UMA ESCOLA DE FORMAÇÃO 
E DE CAMPEÕES
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possa criticar a CMB porque ela tem feito
aquilo que outros fizeram no passado.

P - A grande nave no Parque de Expo-
sições de Braga está pronta a receber a
Liga dos Campeões de andebol?

R - Receio que esta entrada do ABC na
Liga dos Campeões nos coloque à beira
do precipício. Entrar nesta competição,
com este formato é só para clubes ricos.
Desde logo somos obrigados a ter um pa-
vilhão com 2500 lugares, com uma tem-
peratura mínima de 18 graus. Somos obri-
gados a ter um espaço  VIP e um outro
para "catering”, ter 40 metros de LEDs
para publicidade, dois marcadores ele-
ctrónicos, piso especial vendido pela EHF
(Federação Europeia de Andebol). A
transmissão televisiva é obrigatória, pa-
gamentos de direitos à EHF de 60 mil eu-
ros. Interrogo-me sobre se estamos a rea-
lizar jogos de andebol ou espetáculos? 

P - Que receitas é que estão garanti-
das para os clubes participantes do la-
do da EHF?

R- Zero! Nós queremos ser sérios. “En-
trámos de cabeça" como se costuma dizer.
As vitórias que obtivemos contribuíram
para aumentar a nossa euforia e, portanto,
o nosso sonho é ganhar, mas há conse-
quências. Sinceramente existe um risco
evidente para o ABC. Desde logo vamos
fazer mais uma dezena de jogos que os
nossos adversários a nível interno. São
mais de 120 mil euros do orçamento com
deslocações e recepções às equipas
adversárias.

P - Qual é o orçamento para esta tem-
porada?

R - Quatrocentos mil euros. O mesmo
que tinha no ano passado em que gastei
70 mil com a Taça Challenge. Mas se
perguntarem se quero ganhar aos nossos
adversários na Champions, respondo que
quero, mas com que custos? Tenho dois
problemas o financeiro e ter um plantel
curto que pode hipotecar os objectivos
nacionais. Nós queremos ganhar nova-
mente o campeonato, apesar do Sporting
ter 2,5 milhões de euros de orçamento.
Nós temos como equipa, o que há de me-
lhor em Portugal. Só com jogadores por-
tugueses e vamos trabalhar para conquis-
tarmos títulos a nível interno. Mas tam-
bém quero acrescentar que temos condi-
ções para passar este grupo de equipas
que vamos defrontar na Liga dos Cam-
peões. Em conversas com o nosso treina-
dor Carlos Resende e analisados os nos-

sos adversários podemos passar à fase se-
guinte. A mim cabe-me dar as melhores
condições aos atletas.

P - A entrada na Liga dos Campeões
não é propriamente um “mar de rosas”
para o ABC...

R - Não! Desde logo pelas infraestrutu-
ras. Não podemos jogar no nosso recinto,
mas quero sublinhar o facto de nos ter si-
do disponibilizado o PEB. O nosso treina-
dor teve uma frase muito engraçada quan-
do conseguimos na Áustria lugar na fase
de grupos: “este é um problema que nos
sabe bem”. Mas não deixa de ser um pro-
blema.

P - O ABC tem condições para au-
mentar o número de associados?

R - O Académico tem 800 sócios.

P - É pouco atendendo à cidade?
R - Sim, mas se compararmos com o di-

nheiro que o futebol tem e o número de
sócios que tem, nós levamos vantagem.
Felizmente os sócios também ficam em-
polgados, também se envaidecem com os
feitos do clube e tivemos muitos com as
quotas em atraso que agora regulariza-
ram. Vamos proceder a uma renumeração
dos associados, estamos muito satisfeitos
com esse regresso de antigos sócios e
com o ingresso de novos. Os 800 sócios,
diria que é um número agradável para
quem tem um pavilhão que pode ir até aos
1500 lugares. Registámos também um au-
mento de miúdos que pela primeira vez se
inscreveram, essencialmente, nos infan-
tis. Nós temos mais de 200 jovens. 

P – Quanto à formação, no dia em que
o pavilhão Flávio Sá Leite entrar em
obras vai colidir com esse trabalho? 

R –  Nós temos oito pavilhões da cida-
de com escalões da formação do ABC.
Os nossos escalões de formação estão a
trabalhar com o Desporto Escolar e é
por aqui que tem passado o nosso pro-
jecto de captação de jovens para o ande-
bol. Aquilo que  temos planeado com os
técnicos da CMB é fazer as obras por fa-
ses sem que se interrompa a prática des-
portiva. 

P – Os custos das obras são de 800 mil
euros?

R – Foi o valor que me transmitiram,
mas oficialmente não sei. Defendi junto
do presidente da CMB que Braga deveria
ter urgentemente um multiusos gerido 

>>FLÁVIO FREITAS 

OBRAS NO SÁ LEITE 
SEM DATA
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pela autarquia e nós ABC comprometía-
mo-nos a jogar nesse equipamento para
lhe dar visibilidade, ficando o Sá Leite
para treinos e para a formação.

P – A renovação anunciada do Parque
de Exposições pode ter condições para
o que afirmou agora?

R – Não me parece que o PEB possa ter
uma dupla função. A quantidade de feiras
e outros eventos que ali acontecem, não
deixa muito espaço para que possa ser um
pavilhão desportivo. Em Braga pratica-
mente só temos pavilhões escolares e não
chegam para o número de colectividades
e clubes que temos.

P – A parceria que o ABC estabeleceu
com a Universidade do Minho parece
dar resultados. Está satisfeito?

R – É uma excelente parceria. Nós te-

mos um plantel de dezasseis atletas, me-
tade são estudantes universitários e seis
são da UMinho e por isso é que a Univer-
sidade foi campeã europeia de andebol
universitário. A Federação Universitária
foi campeã do mundo de andebol com oi-
to jogadores do ABC. A Universidade tem
ganho e nós também temos ganho noto-
riedade e visibilidade. Damos condições
ao atleta que estuda para que possa ser
desportista. No plantel temos dois médi-
cos, temos quatro jogadores licenciados e
temos oito a acabar a sua licenciatura,
dois no ISAVE e os outros na UMinho.
Este é um projecto que não é só desporti-
vo é também de formação de cidadãos e
por isso é que temos um grupo vencedor.
Não é somente saber jogar é preciso saber
integrar-se numa equipa. 

P – O primeiro jogo da Liga dos Cam-

peões, em Braga, está marcado para o
dia 1 de Outubro contra os dinamar-
queses do Hosltebro. O que espera des-
te jogo?

R – Nós vamos jogar contra clubes que
foram campeões nos seus países à excep-
ção do Nantes que ficou em terceiro no
campeonato francês, mas todos conhece-
mos o poderio do andebol gaulês. Vamos
proporcionar a quem gosta de desporto e
do andebol o melhor que há na modalida-
de: a Liga dos Campeões. Temos um pro-
jecto que vamos desenvolver juntamente
com o ‘Porto e Norte de Portugal’ que
passa por divulgar nas nossas desloca-
ções, a cidade e a região e por isso a Enti-
dade de Turismo é nosso parceiro. Nós
queremos ser os embaixadores da cidade
e da região. Estamos também a negociar
um acordo idêntico com a InvestBraga,
mas de cariz económico tendente a divul-
gar produtos locais e a facilitar contactos
empresariais.

P -  Como é que vê o facto de Braga
ter dois clubes na 1.ª divisão do ande-
bol, o ABC e o Arsenal da Devesa?

R – Dizem que é positivo, mas penso
que devíamos ter uma estratégia concer-
tada com o Arsenal. O que eu acho que
era melhor para a cidade era ter o Arsenal
como uma equipa B do Académico. O Ar-
senal tem 16 atletas da formação do ABC
e o Arsenal na 1.ª divisão corre o risco de
fazer uma época que pode não correspon-
der às expectativas, esgotar orçamentos e
financiamentos.

P – Este assunto foi conversado entre
as direcções dos dois clubes?

R – Nunca foi falado. Quando o Arsenal
estava na 2.ª divisão foi colocada a hipó-
tese à Federação, mas esta nunca foi rece-
tiva. Era meu desejo que os dois clubes
não fossem concorrenciais, mas sim com-
plementares. Sendo equipa B não poderia
estar no mesmo escalão do ABC, mas te-
ríamos um viveiro efectivo de jogadores
de formação ao nível dos sub-19. Era de-
sejável que uma situação destas pudesse
ocorrer até porque usamos o mesmo pavi-
lhão.

FLÁVIO FREITAS

João Luis Nogueira é presidente do
ABC desde 2014/2015 até à actualidade
tendo conquistado uma Taça de Portu-
gal, uma Supertaça, um campeonato
nacional e uma Taça Challenge. Foi
durante seis anos presidente da Liga de
Andebol e desempenhou funções como
membro do Conselho Superior de
Desporto. É presidente do ISAVE, 
director-geral da Escola Profissional
Amar Terra Verde e coordenador da rede
de cooperação para o Ensino Profissional 
da Universidade Católica do Porto.

§Perfil

A entrada na Liga dos Campeões trouxe dois problemas para o
ABC, o financeiro e ter um plantel curto que pode hipotecar os
objectivos nacionais”.

O desporto tem-nos dito que não é o dinheiro que joga, não é o
poderio económico que vence, mas sim a organização, a
humildade e a capacidade.“ “

Entrevista disponível em vídeo 
Youtube RadioAntenaMinho Braga

Poadcast www.antena-minho.pt
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ENTREVISTA JOÃO LUÍS NOGUEIRA
PRESIDENTE DO ABC

“Receio que 
a entrada na Liga
dos Campeões 
nos coloque 
à beira do precipício”
Págs. 3 a 6
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Em busca da primeira vitória no
Campeonato Nacional da I Divi-
são, o Arsenal Andebol recebe,
hoje, a partir das 17 horas no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, a forma-
ção do Águas Santas, em partida
a contar para a 3.ª jornada da
competição.

Será mais um jogo complica-
do, mas que os bracarenses que-
rem aproveitar para conquistar o
primeiro triunfo que sirva de
ponto de viragem rumo aos re-
sultados positivos na competi-
ção, conforme considerou o trei-
nador Gabriel Oliveira.

O técnico começou por reco-
nhecer as dificuldades de mais
uma partida, acrescentando que,
no entanto, a equipa está cons-
ciente e preparada para esta par-
tida em que quer conquistar a vi-
tória. “Vai ser um jogo compli-
cado, como todas as partidas
desta divisão. Tivemos dois re-
sultados negativos e claro que
queremos dar a volta e esta po-
derá mesmo ser a partida ideal
para conseguirmos o primeiro
triunfo, aliás, neste momento
acho que qualquer adversário se-
ria o ideal para conquistar o
triunfo”, considerou o treinador,
relembrando que no primeiro jo-
go, frente ao Benfica, a exibição

da equipa “serviu de motivação
extra para o campeonato. No en-
tanto, no segundo encontro
aprendemos que nesta divisão
qualquer erro se paga muito ca-
ro. Para o duelo com o Águas
Santas já temos essa experiência
e vamos procurar evitar os erros
para lutar pela vitória”.

Gabriel Oliveira finalizou afir-
mando que a sua equipa está
pronta para “lutar pelo triunfo” e
já não terá tanta “ansiedade” pe-
lo que vai procurar dar uma de-
monstração cabal de qualidade e
tentar a primeira vitória.

“Jogo complicado
que queremos vencer”
ARSENAL ANDEBOL recebe hoje o Águas Santas em partida da terceira
jornada, na qual pretende garantir o primeiro triunfo da temporada.

DR

Gabriel Oliveira quer conduzir a sua equipa à primeira vitória na I Divisão Nacional

lll
“Aprendemos, no último
jogo, que nesta divisão os
erros pagam-se muito caros.
Demonstrámos alguma
ansiedade e falta de
experiência, mas agora
estamos preparados para
dar uma boa resposta e
lutar pela conquista da
nossa primeira vitória e
ultrapassar estes resultados
negativos.”
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A equipa francesa venceu o jogo da primeira mão por 30-16. FOTO DR 

Brest Bretagne Handball é figura de cartaz 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

Esta tarde a partir das 18 horas no 
Pavilhão do Funchal está o foco de 
todas as atenções dos adeptos do an-
debol madeirense em particular do 
Madeira Andebol SAD em seniores 
femininos. As madeirenses defron-
tam o Brest Bretagne Handball, par-
tida referente à 2.a mão da 1.a elimi-
natória da Taça EHF 2016/2017. 

Na falta de argumentos competiti-
vos, as francesas estão no Funchal 
depois de uma clara vitória em Brest 
por 30-16, para quem gosta de des-
porto ao mais alto nível este será 
certamente um dos momentos que 
vai marcar a temporada na Região. 

O Brest apresenta-se no Funchal 
com uma equipa onde pontificam 
algumas das melhores andebolista 
no Mundo na actualidade, casos de 

nal de Espanha é outra das referên-
cias num leque de grande qualida-
de a par da sua colega a romena 
Geiger também presente nos Jogos 
Olímpicos. 

Para o Madeira Andebol SAD 
está pois lançado o desafio de ten-
tar contrariar todo este potencial e 
contribuir que este seja uma gran-
de espectáculo de andebol. Alain 
Rauchs e Philippe Linster são os 
árbitros do Luxemburgo que irão 
dirigir esta partida, sendo o espa-
nhol Pablo Permy será o delagado 
da EHF. 

Importa referir e porque se pre-
vê lotação esgotada no Pavilhão do 
Funchal, que os regulamentos in-
ternacionais não permitem espec-
tadores 'a mais' no recinto, pelo 
que será relevante chegar cedo 

Allisson Pineau melhor jogadora dora do torneio Olímpico nos Jo- quistou pela França a medalha de para garantir um lugar num jogo 
do Mundo em 2009 e melhor joga- gos do Rio de Janeiro onde con- prata. Marta Mangué, internacio- com entradas livres. 
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FC Porto vence Benfica no primeiro clássico da época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4f733b2c

 
Azuis e brancos venceram por expressivos 26-18
 
O FC Porto manteve-se hoje 100 por cento vitorioso no campeonato nacional de andebol, depois de
impor, à terceira jornada, a primeira derrota na prova ao Benfica, com um resultado expressivo (26-
18).
 
A formação portista entrou melhor na partida e isso traduziu-se numa vantagem, logo nos primeiros
minutos, de quatro golos (5-1).
 
Mariano Ortega, ciente das dificuldades que a sua equipa estava a sentir para entrar no jogo e
contrariar o arranque forte dos portistas, pediu um desconto de tempo, que acabou por ser positivo,
com o Benfica a reduzir a diferença no marcador para apenas um golo (9-8).
 
Mas, a defesa portista e um inspirado Alfredo Quintana apresentaram-se ao mais alto nível, formando
um bloco coeso e bastante fechado para as investidas da formação lisboeta.
 
Essa barreira foi importante para que o FC Porto conseguisse, ajudado pelo público que encheu as
bancadas do Dragão Caixa, aumentar a vantagem e chegar ao intervalo a vencer por 12-9.
 
À semelhança do que havia acontecido nos primeiros minutos da partida, o Benfica voltou a entrar mal
no arranque da segunda parte, permitindo aos 'dragões' construir a maior vantagem até então (16-9).
 
No ascendente do FC Porto, três exclusões quase em simultâneo de dois minutos por parte de
jogadores portistas faziam prever a recuperação no marcador dos 'encarnados', mas isso não
aconteceu.
 
O Benfica não só não soube aproveitar a vantagem de estar a jogar apenas contra três jogadores de
campo, como viu o FC Porto partir para a maior vantagem na partida.
 
Nove golos de diferença (21-12) davam, a 15 minutos do final, garantias que a vitória já não fugia.
Nikola Spelic, que fez a sua melhor exibição desde que chegou a Portugal, e o irreverente Cuni
Morales, ambos com quatro golos, ajudaram na vitória do primeiro clássico do campeonato.
 
17 DE SETEMBRO DE 2016
 
Lusa
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andebol – i divisão

Horta
-ABC 
adiado 
para 9 de 
novembro
O jogo entre o Sp. Hor-
ta-ABC/UMinho foi 
adiado para o dia 9 de 
novembro, às 21h00. 

O jogo estava ini-
cialmente agendado 
para hoje mas difi-
culdades na obtenção 
de vagas no voo paa-
ra os Açores obrigaram 
a FAP a proceder ao 
adiamento do mesmo

Eis os jogos de ho-
je: Arsenal Devesa-
-Águas Santas (17h00), 
S. Mamede-Boa Hora 
(17h00), Belenenses-
-Maia/ISMAI (18h00), 
FC Porto-Benfica 
(18h00) e Sporting-
-AC Fafe (18h30).
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Arsenal da devesa recebe hoje (17h00) Águas Santas no Pavilhão Flávio Sá Leite

«Vamos dar tudo para conseguir 
o nosso primeiro triunfo»

 Luís Filipe Silva

O
Arsenal da Devesa 
recebe hoje o Águas 
Santas, às 17h00, no 
pavilhão Flávio Sá 

Leite, em partida a con-
tar para a 3.ª jornada do 
campeonato de Andebol 1.

Os arsenalistas bus-
cam o seu primeiro 
triunfo na prova, de-

O adversário de hoje é 
o Águas Santas e o técnico 
Gabriel Oliveira, apesar de 
atribuir o favortismo aos 
maiatos, disse que o Ar-
senal «não vai entregar os 
pontos de mão beijada».

«Vamos dar tudo para 
conseguirmos a nossa pri-
meira vitória em casa e na 
I Divisão. Penso que com 
a ajuda dos nossos adep-
tos poderemos conseguir 
isso amanhã [hoje]», dis-
se o treinador.

Mas as dificuldades es-
peradas serão enormes, 
segundo o técnico do Ar-
senal. «O Águas Santas 
tem uma equipa muito 
experiente e tem vários 
jogadores que poderiam 
fazer parte da seleção na-
cional. Espero um Águas 

pois de terem perdido 
pela margem mínima 
na estreia com o Benfi-
ca e também na deslo-
cação a Avanca, na se-
gunda ronda.

Gabriel Oliveira, técnico do Arsenal da Devesa
D
M Santas muito forte que 

não vai facilitar em na-
da», disse.

Para Gabriel Oliveira, 
o grupo de trabalho está 
agora a tomar a consciên-
cia efetiva das diferenças 
existentes entre  o cam-
peonato de andebol da 1.ª 
divisão e a II Divisão. «Já 
tínhamos essa ideia, mas 
os jogadores estão ago-
ra a sentir isso na práti-
ca, por isso, há ainda uma 
certa fase de adaptação», 
destacou.

Rui Lourenço 
e João Santos fora
Para o jogo de hoje, Rui 
Lourenço e João Santos, 
ambos a recuperar de le-
são, estão fora dos planos 
do treinador.
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HOJE. O FC Gaia rea-
liza pelas 21h, o jogo de
apresentação aos só-
cios e simpatizantes
frente ao Avanca.

FC Gaia
recebe
Avanca

Andebol
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AGE\DA 

Campeonto Nadonal-
Jornada: Mamede-Boa 
Hora,17h00; Arsenal-Águas 
Santas,17h00; Belenenses - 
Maia/ISMA1,18h00; FC 
Porto-Benfica,18h00; 
Sporting-Fafe,18h00. 

IV Tomeio Azeméis 
BasbetballCup-
Oliveirense-Sampaenese, 
16h00; FC Porto - Ovarense, 
20h15. Jogos no Pavilhão Dr. 
Salvador Machado (Oliveira 
de Azeméis). 
Jogo do Grupo D da fase de 
qualificação para o 
Eurobasicet2017-
Portugal-Bielorrússia,18h30, 
Pavilhão dos Desportos de 
Sines. 

iliga -5.a Jornada - 
Estonl-Moreirense,16h00; V. 
Setúbal-P. Ferreira,18h15; V. 
Guimarães-Belenenses, 
20h30. 
II Liga -7.* Jornada - 
Freamunde-Benfica B,11h15; 
Aves-Ac Viseu,16h00; Braga 
B-Varzim,16h00; Covilhã-U. 
Madeira,16h00; 
Leixões-Vizela,16h00; 
Penafiel-Fafe,16h00; 
Sporting B-Gil Vicente, 
16h00; Portimonense-Cova 
da Piedade,16h00; Santa 
Clara-FC Porto, 18h00. 
Juniores A -1 Divisão-1.a 
Fase — 7.a Jorrada -Zona  

Norte: Braga-UD Oliveirense 
(11h00); RioAve-FC Porto 
(15h00): Leixões-Gil Vicente; 
V. Guimarães-Padroense  
Moreirense-Feirense; 
Chaves-Paços Ferreira. Zona 
Suk Académica-Oeiras; V. 
Setúbal-Naval; 
Sacavenense-Estoril; 
Loures-Benfica; 
Leiria-Sporting. Jogos às 
17h00. 
.1uniores A - IlDhásão 
Fase— la Jornada - Série A: 
Vizela-Fafe; 
Famalicão-Tirsense; Vila 
Real-Bragança; 
Aves-Merelinense  
Cerveira-Varzi m. Série B: 
Penafiel-Sanjoanense; 
Alfenense-Boavista; 
Freamunde-Arouca; 
Salgueiros 08-Lusitânia; 
Cesarense-Sousense. Série 
C: Beira-Mar-Tondela: Estrela 
Almeida-Anaciia; 
Pombal-Repesenses; BC 
Branco-Ac. Viseu; 
Eirense-Vigor Mocidade. 
Série D:Acad 
Santarem-Alcanenense; CF 
Benfica-Caldas; Real-Alverca; 
Marinhense-Torreense; 
Castelo Vide-Sintrense. 
Série E: 
Sesimbra-Despertar; Cova 
Piedade-Barreirense; 
Lusitano GC-Portimonense; 
Olhanense-Mitfontes; Casa 
Pia-Pinhalnovense. Jogos às 
17h00. 
Juniores C — I Fase-4" 
Jornada —Série B: Dragon 
Force-Vila Rea1,16h00. Série 
E: Borbense-Estori1,16h00. 

HOQUEI EM PATINS 
EilteCup- Jogos a partir das 
15h00, no Pavilhão Dr. Mário 
Mexia (Coimbra). 

Jogos Paraiknpicos 
Rio2016, prova a decorrer 
até dia 18, com presença de 
atletas portugueses, Rio de 
Janeiro (Brasil). 

Taça Davis-Grupo II da 
Zona EuropaMfrica - 
Portugal-Eslovénia.14h00, 
no Clube de Ténis de Viana 
(Viana do Castelo). 

VOLEWSOL 
1.°tornelo da 2..a ronda de 
qualificação para o 
Europeu 2017 - Poule B-
Dinamarca-Portuga1,18h00. 
Jogo em Sonderborg 
(Dinamarca). 
1° torneio da 2.a ronda de 
qualificação para o 
Europeu Feminino 2017 - 
Pode 0-Croácia-Israel, 
15h00; Portugal-Eslováquia, 
18h00. Jogos no Pavilhão 
Desportivo Municipal da 
Póvoa de Varzim. Página 51
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Ales Silva e Gustavo Rodrigues, dois brasileiros que se vão reencontrar 

v-1-7=1., Dragão Caixa é palco de um clássico 
no qual se poderá aferir o real valor das equipas 

Dragões e águias 
no primeiro teste 
O primeiro FC Porto-
Benfica da época arranca 
hoje, às i 8hoo, em casa dos 
dragões.Trata-se da terceira 
jornada do campeonato e 
com uma especial atenção 
para os reforços 

••• mamona= 
Com a época a dar os primei-
ros passos, FC Porto e Benfica, 
dois candidatos ao título, vão 
tentar perceber como está a 
sua forma física e como evo-
luem as suas rotinas. Para 
quem visita o Dragão Caixa, 
como é o caso de Mariano Or-
tega, o treinador do Benfica, 
o clássico é abordado com na-
turalidade: "São equipas que 
se conhecem bem, que vão 
querer ganhar. Preparámos 
este jogo como preparamos 
todos, mas sabemos que terá 
um maior grau de dificuldade. 
Se ganharmos a um rival dire- 

to, ainda mais motivados fica-
mos. Serão 60 minutos com-
plicados, mas vamos dar 
tudo." O técnico espanhol re-
conheceu ser importante 
"aguentar a pressão" e achou 
haver dois fatores que podem 
ser decisivos: "Regularidade 
e concentração serão funda-
mentais para vencer no Dra-
gão Caixa." 

Pelo anfitrião, Ricardo Mo-
reira anotou: "O FC Porto so-
freu uma alteração na equipa-
base, com a saída do Gilberto 
Duarte, mas o clube já se ha-
bituou a sofrer alterações mo-
tivadas por saída de jogadores 
importantes." Para o capitão 
portista, apesar de ser um iní-
cio de época, "a equipa está 
mais dinâmica na defesa, di-
ferente do habitual 6:0. Uma 
equipa quanto mais soluções 
tiver mais bem preparada 
está". 

GOL 

fl 

O ponta-
esquerda 
José 
Carrillo, 
reforço do 
FC Porto, 
entra hoje 
CM campo 
com 
estatuto de 
goleador. 
Em duas 
jornadas fez 
14 golos 
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DIRETO | FC Porto-Benfica em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016
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17 Setembro 2016 às 18:00
 
17 Setembro 2016 às 18:00
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FC Porto bate Benfica e segue invicto
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FC Porto venceu o Benfica este sábado
 
Fotografia: JOSÉ COELHO
 
FC Porto venceu o Benfica no jogo grande da terceira jornada do campeonato nacional de andebol
 
Num encontro entre equipas sem derrotas, o FC Porto foi mais forte do que o Benfica e venceu o
primeiro clássico da temporada, por 26-18. Num jogo que decorreu no Dragão Caixa, os portistas
foram sempre mais fortes do que os encarnados, destacando-se entre os azuis e brancos Nikola Spelic
e Yoel Morales, ambos com quatro golos.
 
O Benfica, apesar de derrotado, até acabou o jogo com os dois melhores marcadores deste clássicos:
Belone Moreira e Elledy Semedo, ambos com cinco golos.
 
17 Setembro 2016 às 19:40
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Madeira SAD eliminado da Taça EHF
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Erica Tavares, Anais Gouveia e Mariana Sousa destacaram-se com quatro golos cada
 
O Madeira SAD foi hoje eliminado pelo Brest Bretagne (França) da Taça EHF de andebol feminino, ao
perder na segunda mão da primeira ronda por 31-18, em jogo disputado no Funchal.
 
As madeirenses já haviam sido derrotadas, na primeira mão, com um resultado idêntico (30-16), na
passada semana, em França.
 
Erica Tavares, Anais Gouveia e Mariana Sousa destacaram-se com quatro golos cada, enquanto Marine
Desgrolard e Marion Limal, ambas com seis, foram as melhores marcadores da equipa gaulesa.
 
17 Setembro 2016 às 22:55
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Dragões e águias no primeiro teste
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8d76d811

 
O primeiro FC Porto-Benfica da época arranca hoje, às 18h00, em casa dos dragões. Trata-se da
terceira jornada do campeonato e com uma especial atenção para os reforços
 
Com a época a dar os primeiros passos, FC Porto e Benfica, dois candidatos ao título, vão tentar
perceber como está a sua forma física e como evoluem as suas rotinas. Para quem visita o Dragão
Caixa, como é o caso de Mariano Ortega, o treinador do Benfica, o clássico é abordado com
naturalidade: "São equipas que se conhecem bem, que vão querer ganhar. Preparámos este jogo
como preparamos todos, mas sabemos que terá um maior grau de dificuldade. Se ganharmos a um
rival direto, ainda mais motivados ficamos. Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar tudo." O
técnico espanhol reconheceu ser importante "aguentar a pressão" e achou haver dois fatores que
podem ser decisivos: "Regularidade e concentração serão fundamentais para vencer no Dragão
Caixa."
 
Pelo anfitrião, Ricardo Moreira anotou: "O FC Porto sofreu uma alteração na equipa-base, com a saída
do Gilberto Duarte, mas o clube já se habituou a sofrer alterações motivadas por saída de jogadores
importantes." Para o capitão portista, apesar de ser um início de época, "a equipa está mais dinâmica
na defesa, diferente do habitual 6:0. Uma equipa quanto mais soluções tiver mais bem preparada
está".
 
17 Setembro 2016 às 10:49
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Carlos Ferreira, 
ex-andebolista, 
foi o melhor 
guardião 
num torneio 
pre-olimpico 

Património 
Nacional 

"Espera 
Carlos, 
estamos na 
Eurosport" 
► Se as memórias se esbatem com o tempo, o ex-an-
debolista Carlos Ferreira tem por perto um objeto que 
o há de sempre recordar do dia em que tocou o topo 
do mundo. -Esta taça foi de um torneio pré-olímpico. 
em que participei com a seleção. Fui distinguido como 
melhor guarda-redes num torneio onde estavam os 
melhores do mundo". diz. peito cheio de orgulho. 

Dessa prova, guarda um outro episódio, daqueles 
que, por muito tempo que passe, não deixam de fazer 
rir. "No jogo em que ganhei essa taça, a dada altura le-
vei com uma bola na cara. O fisioterapeuta entrou em 
campo e eu até recuperei rapidamente, mas lembro-
me que ele me disse: 'Espera Carlos, não recuperes já. 
Estamos na Eurosport'", conta. 

Voltando à galeria das memórias, há dois pedaços 
que coloca em plano de destaque. "A primeira vez em 
que fui campeão nacional pelo ABC e o ano em que fui 
campeão pelo Sporting". elege. E passa a explicar. 
'Sempre fui sportinguista. Uma das minhas metas era 
ser campeão pelo clube que eu gosto. Como foi no meu 
último ano de contrato, teve esse sabor especial". 

E quanto ao ABC? "Quando fui pela primeira vez 
campeão lá, tinha estado suspenso seis meses. Era um 
miúdo, fui disputado por dois clubes, acreditando nas 
palavras de uns e outros e acabei enganado. O titulo 
foi a melhor forma de esquecer esse período compli-
cado", admite, ele que hoje continua ao serviço dos 
bracarenses. mas como treinador-adjunto. ANA TULHA 

Bilhete iessoal 
Passe Curto 

Moem Carlos Manuel da Silva 
Tanta Ferreira Naturalidade: 
Lourenço Marques, Moçambique 
Idade: 02 08 1966 (50 anos) 
Clubes que representou: Centro 
Cultural e Recreativo de Fermentões, 
Desportivo Francisco da Holanda, 
ABC, Sporting, F. C. Porto 
Prindpals *idos: treze campeo na-
tos nacionais, dez Taças de Portugal, 
sete Supertaças 
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Dragões e águias voltam a encontrar-se, depois de os lisboetas terem ganho no play-off de 2015/16 

Ancipool E C. Porto e Benfica defrontam-se hoje no Dragão Caixa, na partida de maior 

cartaz da terceira jornada do campeonato. Época passada deixou contas por ajustar 

Primeiro clássico 
reaviva rivalidades 
Nano A. Amaral 
nuno.a.amaral@jn.pt  

► Logo à terceira jornada, o 
Campeonato Nacional de an-
debol tem hoje o primeiro 
embate entre candidatos ao 
titulo. F. C. Porto e Benfica jo-
gam esta tarde no Dragão 
Caixa (18 horas. Porto Canal). 
numa partida que servirá 
para fazer uma avaliação ini-
cial das duas equipas, cinco 
meses depois de as águias te-
rem surpreendido os porris-
tas nas meias-finais do play-
off da época passada, aca-
bando-lhes com a possibili-
dade de chegarem ao oitavo 
título consecutivo. 

Uma vitória no recinto dos 
azuis e brancos, que tinham 
ganho todos os jogos entre os 
dois clubes na fase regular, 
seguida de mais duas na Luz 
garantiram, então, o apura-
mento do Benfica para a fi-
nal, que viria a perder para o 
ABC. Agora, o F. C. Porto, já 
sem a estrela Gilberto Duar-
te, tem uma boa oportunida-
de de emendar a mão, até 
porque joga em casa, mesmo 
sabendo que a temporada 
está apenas a começar. 

"Queremos ser mais fortes 
do que na época passada e 
resta-nos fazer tudo para de-
monstrarmos a nossa supe-
rioridade relativamente ao 
Benfica. Pretendemos mos- 

trar isso já neste jogo, até 
porque o F. C. Porto é sempre 
favorito quando joga em 
casa", afirmou, em declara-
ções ao site oficial dos dra-
gões, o capitão Ricardo Mo-
reira, esperando uma exibi-
ção "assertiva" no clássico e 
sublinhando a relevância das 
mudanças que as duas equi-
pas sofreram desde a época 
anterior: "O Benfica conti-
nua a ser forte e apresenta 
menos alterações na estru- 

SPORTING 
À PROCURA 
DE SE ISOLAR 
Sem surpresas a registar nas 
duas primeiras jornadas do 
Andebol 1, os quatro candida-
tos ao títulos somam até ago-
ra os esperados seis pontos, 
pelo que o clássico de hoje no 
Dragão Caixa ditará o primeiro 
atraso pontual para uma equi-
pa ou mesmo para duas. Nou-
tro jogo da terceira ronda, não 
se esperam dificuldades de 
maior para o Sporting, que re-
cebe hoje o Fafe, ao passo que 
o ABC adiou para o dia 9 de 
novembro a visita ao pavilhão 
do Horta. À vista está já o due-
lo entre minhotos e leões, em 
Braga, no dia 28 deste mês. 

tura base do que o F. C. Por-
to. A verdade é que a nossa 
equipa está habituada a so-
frer alterações ao longo dos 
últimos anos. Temos de nos 
preocupar sobretudo com o 
que podemos fazer, com os 
erros que cometemos na 
época passada com este 
mesmo adversário". 

No Benfica, o treinador 
Mariano Ortega reconhece 
que não será fácil repetir o 
triunfo forasteiro consegui-
do no play-off de 2015/16. 
"São duas equipas que se co-
nhecem bem, que vão que-
rer ganhar. Preparámos este 
jogo como preparamos to-
dos. mas sabemos que este 
terá um maior grau de difi-
culdade. pois o adversário 
tem grande potencial", afir-
mou o técnico espanhol, em 
declarações à BTV. 

"Na época passada. tive-
mos jogos em que nos faltou 
regularidade durante os 60 
minutos. Ter essa concentra-
ção será fundamental para 
vencer no Dragão Caixa. Te-
mos de estar preparados 
para todas as condições. Te-
mos de estar fortes fora e em 
casa se queremos os nossos 
objetivos. Sabemos que te-
mos de atacar e de defender 
bem, e aguentar a pressão. se  
ganharmos a um rival direto 
ainda mais motivados fica-
mos", referiu Ortega. • 
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Andebol: FC Porto domina Benfica e lidera a par do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6cd2c867

 
Dragões venceram clássico por 26-18
 
O FC Porto assinou neste sábado uma clara vitória sobre o Benfica por 26-18, num clássico de andebol
a contar para a terceira jornada do campeonato.
Os dragões dominaram a partida e tiveram em Spelic e Morales, ambos com quatro golos, os
melhores marcadores.
Dividem agora a liderança com o Sporting, que venceu o Fafe por 34-22 também neste sábado.
 Resultados da 3ª jornada:
Quarta-feira, 14 setembro:
Madeira SAD-Avanca, 23-21
Sábado, 17 setembro
São Mamede-Boa Hora, 23-26
Arsenal-Águas Santas, 28-30
FC Porto-Benfica, 26-18
Belenenses-Maia/ISMAI, 30-27
Sporting-Fafe, 34-22
Sporting da Horta-ABC/UMinho, 22:00
 Classificação dos primeiros:   Sporting e FC Porto, 9 pontos; Avanca, Águas Santas, Benfica e Madeira
SAD, todos com 7 pontos; ABC e Belenenses, 6 pontos.
 
Redação
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AdASSIC 
AQUE 
DRAG 
Benfica provou no 
playoff que FC Porto não 
é imbatível no seu reduto 
e hoje regressa à Invicta 

ALEXANDRE REIS 

HISTÓRIA. Uelington travou Gilberto em 2015/16 

R Foi quase uma heresia, mas o 
Benfica provou nas meias-finais 
do playoff da pretérita temporada 
que o FC Porto não é imbatível no 
seu reduto. E hoje (18 horas), os 
vencedores da Supertaça regres-
sam ao Dragão Caixa como trunfo 
de terem causado o único desaire 
(31-32, após prolongamento) na 
casa dos heptacampeões em 
2015 /16, que lhes custou o título, 
entretanto ganho pelo ABC. 

VENCEDORES DA SUPERTAÇA 
E DA TAÇA FORAM OS ÚNICOS 
A TRAVAR OS HEPTACAMPEÕES 
NA ÉPOCA PASSADA 

O treinador das águias, Mariano 
Ortega, conhece bem a receita 
para superar os pupilos de Ricardo 
Costa, ainda antes do jogo da 34  
rondado Campeonato: "Sabemos 
que este jogo terá um grau de difi-
culdade maior, pois o adversário 
tem grande potencial, mas vamos 
ao Porto para trazer os 3 pontos", 
considerou° espanhol à BTV. 

Será uma "partida difícil", se-
gundo o técnico, mas para uma  

equipa ganhar alguma coisa tem 
de "estar preparada para todas as 
condições, forte fora e em casa". 

Ortega diz que o seu coletivo é 
consistente: "Serão 60 minutos 
complicados, mas vamos dar 
tudo. Temos de atacar e defender 
bem, aguentando a pressão." 

O capitão do PC Porto, o ponta-
direita Ricardo Moreira, quer re-
verter aquilo que se passou na pre - 
térita temporada, onde o Benfica 
também venceu os dragões nas 
meias-finais da Taça de Portugal: 
"Resta-nos fazer tudo para de-
monstrarmos a nossa superiori-
dade", disse ao Porto Canal. 

Leões recebem AC Fafe 
O Sporting, outro dos candidatos 
ao título, recebe (18h30) o AC Fafe 
no Pavilhão do Casal Vistoso, em 
Lisboa, enquanto o campeão ABC 
adiou o duelo na Horta para °pró-
ximo dia 9 de novembro. o 

ANDEBOL 
jonlada 

ARSENAL 17h00 AGUAS SANTAS 

SÃO MAMEDE 17h00 BOA HORA 

BELENENSES 18h00 MAIA ISMAI 

FC PORTO 18h00 BENFICA 

SPORTING 18h30 AC FAFE 

MADEIRA SAD 23-21 AVANCA 

SP HORTA 9 nov. ABC 

CLASSIFICAÇÃO . 
P 1 V E D aics 

69  MADEIRASAD7 3 2 O 1 73-76 

• AVANCA 7 3 2 O 1 81-73 

O FC PORTO 6 2 2 O O 72-44 

<> SPORTING 6 2 2 O O 65-39 

Cr ABC 6 2 2 0 0 75-60 

• BENFICA 6 2 2 O O 57-49 

02  A. SANTAS 4 2 1 O 1 44.45 

• BELENENSES 3 2 O 1 1 50-67 

02  SP. HORTA 2 1 O 1 O 29-29 

09  ARSENAL 2 2 O O 2 52-59 

09  A. S. MAMEDE2 2 O O 2 46-53 

09  MAIA ISMAI 2 2 O O 2 51-64 

09  BQA HORA 2 2 Q O 2 S1-133 
er AC FAFE 1 1 0 0 1 26-31 
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Ricardo Costa: Queríamos centrar a nossa base num processo defensivo agressivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1e1e4d5

 
Ricardo Costa estava feliz por ter visto cumprir aquilo que propôs ao FC Porto para o encontro. "A
margem não era importante. O importante era fazer um jogo consistente, à semelhança do que
aconteceu nas últimas jornadas. Queríamos centrar a nossa base num processo defensivo agressivo e
que dificulta muito os adversários jogar. Conseguimos isso na plenitude", começou por dizer o técnico
dos azuis e brancos, salientando que se tratou apenas de três pontos e nada mais do que isso.
"O resultado é uma consequência do nosso comportamento dentro de campo. Foi uma excelente
vitória. Nunca estivemos desconcentrados e a margem até poderia ter sido maior. Mas, temos que ter
consciência que é apenas um jogo e estamos apenas na terceira jornada. O Benfica é uma grande
equipa e fazer tudo o que fizemos perante eles não é fácil. Os três pontos são importantes, mas temos
que ser humildes o suficiente para saber que nada se conquistou neste jogo".
 
Autores: Lusa e Flávio Miguel Silva
 
20h54
 
Lusa e Flávio Miguel Silva
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Pinto da Costa assiste ao clássico de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=711c17ec

 
Pinto da Costa assiste ao jogo de andebol entre o FC Porto e o Benfica, no Dragão Caixa, em jogo a
contar para 3ª jornada do campeonato.
Antes o presidente portista acompanhou a conferência de imprensa de Nuno Espírito Santo de
antevisão do jogo de domingo (18 horas) com o Tondela.
 
18h10
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Clássico aquece Dragão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.record.xl.pt/modalidades/andebol/detalhe/classico-aquece-dragao.html

 
Foi quase uma heresia, mas o Benfica provou nas meias-finais do playoff da pretérita temporada que o
FC Porto não é imbatível no seu reduto. E hoje (18 horas), os vencedores da Supertaça regressam ao
Dragão Caixa com o trunfo de terem causado o único desaire (31-32, após prolongamento) na casa
dos heptacampeões em 2015/16, que lhes custou o título, entretanto ganho pelo ABC.
O treinador das águias, Mariano Ortega, conhece bem a receita para superar os pupilos de Ricardo
Costa, ainda antes do jogo da 3ª ronda do Campeonato: "Sabemos que este jogo terá um grau de
dificuldade maior, pois o adversário tem grande potencial, mas vamos ao Porto para trazer os 3
pontos", considerou o espanhol à BTV.
 
Será uma "partida difícil", segundo o técnico, mas para uma equipa ganhar alguma coisa tem de
"estar preparada para todas as condições, forte fora e em casa".
 
Continuar a ler
 
Ortega diz que o seu coletivo é consistente: "Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar tudo.
Temos de atacar e defender bem, aguentando a pressão."
 
O capitão do FC Porto, o ponta-direita Ricardo Moreira, quer reverter aquilo que se passou na pretérita
temporada, onde o Benfica também venceu os dragões nas meias-finais da Taça de Portugal: "Resta-
nos fazer tudo para demonstrarmos a nossa superioridade", disse ao Porto Canal.
 
Leões recebem AC Fafe
 
O Sporting, outro dos candidatos ao título, recebe (18h30) o AC Fafe no Pavilhão do Casal Vistoso, em
Lisboa, enquanto o campeão ABC adiou o duelo na Horta para o próximo dia 9 de novembro.
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h54
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Sporting soma e segue só com vitórias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a92c7744

 
O Sporting continua só com vitórias no campeonato. Em jogo a contar para a terceira ronda, os leões
ultrapassaram com relativa facilidade o Fafe e venceram por 34-22 em jogo disputado no Pavilhão do
Casal Vistoso.
Pelos verde e brancos, João Pinto e Zabic foram os melhores marcadores apontando seis golos cada.
 
O Sporting soma nove pontos em três jogos, os mesmos do FC Porto que este sábado triunfou sobre o
Benfica no Dragão Caixa.
 
Continuar a ler
 
Autor: Flávio Miguel Silva
 
20h41
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FC Porto vence Benfica (26-18) no primeiro clássico da temporada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ee448ac

 
No primeiro clássico do campeonato, os azuis-e-brancos foram quase sempre superiores
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
No Dragão caixa e no primeiro clássico da temporada, o FC Porto bateu o Benfica por 26-18.
 
Em partida da terceira jornada do campeonato, os "dragões" não deram chances aos vencedores do
campeonato da temporada passada.
 
Os 'dragões' somam por vitórias os três jogos disputados. O Benfica somou o primeiro desaire no
campeonato.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
17-09-2016 21:45  No primeiro clássico do campeonato, os azuis-e-brancos foram quase sempre
superiores.
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FC Porto-Benfica, 5-1 (1ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_5_1_1_parte.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o segundo da conta pessoa com um
remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2 minutos para Elledy Semedo
(Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o bloqueio da equipa.3' - Benfica
estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-1).2' - 2-0 para o FC Porto. Spelic
rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC Porto) faz o primeiro golo da
partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre de 7 metros.18H03 - Início da
partida.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo, Nikola Spelic, Yoel Morales,
Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui Silva, Daymaro Salina, Hugo
Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges, Hugo Santos e António
Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago Pereira, João Pais, Stefan
Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski, Augusto Aranda, David
Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes, Gustavo Capdeville e Ales
Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes no camarote presidencial.O FC Porto bateu o
Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o Arsenal Devesa e Madeira SAD. Ambos somam 6
pontos para o encontro que começa a partir das 18 horas. Boa tarde. FC Porto e Benfica protagonizam
o primeiro grande clássico da temporada, no Dragão Caixa, em jogo a contar para 3ª jornada do
campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões e águias venceram os respetivos jogos.
 
17-09-2016 . Record
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FC Porto-Benfica, 16-10 (2ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_16_10_2_parte.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 36' - Belone converte o 16-10 a partir da ponta direita. Na sequência da jogada, Spelic
também é suspenso por dois minutos. O FC Porto joga com três jogadores de campo.36' - Dois
minutos para Ricardo Moreira e Salina (FC Porto).34' - Muito contestado, Alexis consegue marcar o
16-9. Cavalcanti (Benfica) suspenso por dois minutos.34' - Quintana trava o golo de Semedo com a
mão esquerda com uma defesa vistosa.33' - Mariano Ortega (Benfica) pede desconto de tempo.33' -
Máxima vantagem do FC Porto no encontro: seis golos de diferença. Gustavo Rodrigues fez o 15-9.32'
- Spelic coloca o FC Porto a vencer por cinco (14-9).31' - Potente remate de Miguel Martins para o 13-
9 favorável ao FC Porto.18H48 - Recomeça o jogo.18H36 - Intervalo no Dragão Caixa após um período
onde Quintana e Mitrevski se superiorizaram aos ataques.26' - 12-9 por Gonçalo Rodrigues. Miguel
Martins excluído por dois minutos do lado do FC Porto.25' - Alexis abre nova almofada de três golos de
vantagem para o FC Porto que Hugo Lima reduz de seguida (11-9).23' - António Areia mergulha para
fazer o 10-8 para o FC Porto.22' - Hugo Lima faz o 9-8 e devolve o Benfica à luta pelo Benfica.19' -
Moreno (Benfica) ludibria Quintana com um remate de cima para baixo (8-5).18' - Salina (FC Porto)
marca na zona de pivô e engana Hugo Figueira.16' - Quintana trava remate de Moreno para o poste.
Fase mais calma quanto a golos diz respeito. Pausa técnica pedida pelo FC Porto.12' - Na resposta,
Spelic faz o 7-3. Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre de 7 metros.11' - Novo
golo de Belone. 6-3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta esquerda de Vidrago. O
Dragão Caixa exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2 para o FC Porto.7' - Belone
reduz (5-2) na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o
segundo da conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2
minutos para Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o
bloqueio da equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-
1).2' - 2-0 para o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC
Porto) faz o primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre
de 7 metros.18H03 - Início da partida.-----------------------------------------------------------------------
----------------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo,
Nikola Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui
Silva, Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges,
Hugo Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago
Pereira, João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski,
Augusto Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes,
Gustavo Capdeville e Ales Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes no camarote
presidencial.O FC Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o Arsenal Devesa
e Madeira SAD. Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a partir das 18 horas. Boa tarde.
FC Porto e Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da temporada, no Dragão Caixa, em jogo
a contar para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões e águias venceram os
respetivos jogos.
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FC Porto-Benfica, 12-9 (intervalo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_12_9_intervalo.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 18H36 - Intervalo no Dragão Caixa após um período onde Quintana e Mitrevski se
superiorizaram aos ataques.26' - 12-9 por Gonçalo Rodrigues. Miguel Martins excluído por dois
minutos do lado do FC Porto.25' - Alexis abre nova almofada de três golos de vantagem para o FC
Porto que Hugo Lima reduz de seguida (11-9).23' - António Areia mergulha para fazer o 10-8 para o
FC Porto.22' - Hugo Lima faz o 9-8 e devolve o Benfica à luta pelo Benfica.19' - Moreno (Benfica)
ludibria Quintana com um remate de cima para baixo (8-5).18' - Salina (FC Porto) marca na zona de
pivô e engana Hugo Figueira.16' - Quintana trava remate de Moreno para o poste. Fase mais calma
quanto a golos diz respeito. Pausa técnica pedida pelo FC Porto.12' - Na resposta, Spelic faz o 7-3.
Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre de 7 metros.11' - Novo golo de Belone. 6-
3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta esquerda de Vidrago. O Dragão Caixa
exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2 para o FC Porto.7' - Belone reduz (5-2)
na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o segundo da
conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2 minutos para
Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o bloqueio da
equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-1).2' - 2-0 para
o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC Porto) faz o
primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre de 7
metros.18H03 - Início da partida.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo, Nikola
Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui Silva,
Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges, Hugo
Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago Pereira,
João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski, Augusto
Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes, Gustavo
Capdeville e Ales Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes no camarote presidencial.O FC
Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o Arsenal Devesa e Madeira SAD.
Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a partir das 18 horas. Boa tarde. FC Porto e
Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da temporada, no Dragão Caixa, em jogo a contar
para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões e águias venceram os respetivos
jogos.
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FC Porto-Benfica, 22-14 (2ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_22_14_2_parte.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 51' - Erro infantil de Mitrevski aproveitado por Salina (22-14) que marca sem guarda-redes na
baliza.47' - Belone uma vez mais. Novo golo do Benfica pela mão do canhoto (21-14).46' - Hugo
Laurentino defende livre de 7 metros.45' - Belone faz o 21-13. Alexis recebe dois minutos de
suspensão na sequência do lance, após empurrão ao português.45' - Trabalho individual de Rui Silva
que termina com novo golo para o FC Porto: 21-12.42' - Belone marca o 20-12. É o elemento mais
inconformado do Benfica.40' - Gustavo Rodrigues flete da direita para o meio e marca junto ao canto
superior esquerdo da baliza de Mitrevski (19-11).39' - Jogo interrompido para assistência a Miguel
Martins (FC Porto).39' - Elledy Semedo enceta a reação do Benfica para o 18-11.38' - Morales faz o
17-10 e o 18-10, pouco depois, em contra-ataque. O FC Porto aproxima-se da vitória.38' - Desconto
de tempo pedido pelo FC Porto.37' - Mitrevski tentou o remate de baliza a baliza, sem guarda-redes
do FC Porto, mas falhou. Os dragões tentam escoar o tempo até ficar com a equipa completa.36' -
Belone converte o 16-10 a partir da ponta direita. Na sequência da jogada, Spelic também é suspenso
por dois minutos. O FC Porto joga com três jogadores de campo.36' - Dois minutos para Ricardo
Moreira e Salina (FC Porto).34' - Muito contestado, Alexis consegue marcar o 16-9. Cavalcanti
(Benfica) suspenso por dois minutos.34' - Quintana trava o golo de Semedo com a mão esquerda com
uma defesa vistosa.33' - Mariano Ortega (Benfica) pede desconto de tempo.33' - Máxima vantagem
do FC Porto no encontro: seis golos de diferença. Gustavo Rodrigues fez o 15-9.32' - Spelic coloca o
FC Porto a vencer por cinco (14-9).31' - Potente remate de Miguel Martins para o 13-9 favorável ao FC
Porto.18H48 - Recomeça o jogo.18H36 - Intervalo no Dragão Caixa após um período onde Quintana e
Mitrevski se superiorizaram aos ataques.26' - 12-9 por Gonçalo Rodrigues. Miguel Martins excluído por
dois minutos do lado do FC Porto.25' - Alexis abre nova almofada de três golos de vantagem para o FC
Porto que Hugo Lima reduz de seguida (11-9).23' - António Areia mergulha para fazer o 10-8 para o
FC Porto.22' - Hugo Lima faz o 9-8 e devolve o Benfica à luta pelo Benfica.19' - Moreno (Benfica)
ludibria Quintana com um remate de cima para baixo (8-5).18' - Salina (FC Porto) marca na zona de
pivô e engana Hugo Figueira.16' - Quintana trava remate de Moreno para o poste. Fase mais calma
quanto a golos diz respeito. Pausa técnica pedida pelo FC Porto.12' - Na resposta, Spelic faz o 7-3.
Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre de 7 metros.11' - Novo golo de Belone. 6-
3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta esquerda de Vidrago. O Dragão Caixa
exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2 para o FC Porto.7' - Belone reduz (5-2)
na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o segundo da
conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2 minutos para
Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o bloqueio da
equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-1).2' - 2-0 para
o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC Porto) faz o
primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre de 7
metros.18H03 - Início da partida.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo, Nikola
Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui Silva,
Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges, Hugo
Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago Pereira,
João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski, Augusto
Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes, Gustavo
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Capdeville e Ales Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes no camarote presidencial.O FC
Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o Arsenal Devesa e Madeira SAD.
Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a partir das 18 horas. Boa tarde. FC Porto e
Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da temporada, no Dragão Caixa, em jogo a contar
para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões e águias venceram os respetivos
jogos.
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FC Porto-Benfica, 24-16 (2ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_24_16_2_parte.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 56' - Uelington (Benfica) converte o livre de 7 metros: 24-16.55' - Patrick Lemos (FC Porto)
suspenso por dois minutos.54' - Alexis (FC Porto) faz o 24-15 quase de seguida.54' - Semedo dribla
um defensor e coloca o marcador em 23-15 em contra-ataque.53' - Alexis volta a faturar sem
marcação, à entrada da área: 23-14.51' - Erro infantil de Mitrevski aproveitado por Salina (22-14) que
marca sem guarda-redes na baliza.47' - Belone uma vez mais. Novo golo do Benfica pela mão do
canhoto (21-14).46' - Hugo Laurentino defende livre de 7 metros.45' - Belone faz o 21-13. Alexis
recebe dois minutos de suspensão na sequência do lance, após empurrão ao português.45' - Trabalho
individual de Rui Silva que termina com novo golo para o FC Porto: 21-12.42' - Belone marca o 20-12.
É o elemento mais inconformado do Benfica.40' - Gustavo Rodrigues flete da direita para o meio e
marca junto ao canto superior esquerdo da baliza de Mitrevski (19-11).39' - Jogo interrompido para
assistência a Miguel Martins (FC Porto).39' - Elledy Semedo enceta a reação do Benfica para o 18-
11.38' - Morales faz o 17-10 e o 18-10, pouco depois, em contra-ataque. O FC Porto aproxima-se da
vitória.38' - Desconto de tempo pedido pelo FC Porto.37' - Mitrevski tentou o remate de baliza a
baliza, sem guarda-redes do FC Porto, mas falhou. Os dragões tentam escoar o tempo até ficar com a
equipa completa.36' - Belone converte o 16-10 a partir da ponta direita. Na sequência da jogada,
Spelic também é suspenso por dois minutos. O FC Porto joga com três jogadores de campo.36' - Dois
minutos para Ricardo Moreira e Salina (FC Porto).34' - Muito contestado, Alexis consegue marcar o
16-9. Cavalcanti (Benfica) suspenso por dois minutos.34' - Quintana trava o golo de Semedo com a
mão esquerda com uma defesa vistosa.33' - Mariano Ortega (Benfica) pede desconto de tempo.33' -
Máxima vantagem do FC Porto no encontro: seis golos de diferença. Gustavo Rodrigues fez o 15-9.32'
- Spelic coloca o FC Porto a vencer por cinco (14-9).31' - Potente remate de Miguel Martins para o 13-
9 favorável ao FC Porto.18H48 - Recomeça o jogo.18H36 - Intervalo no Dragão Caixa após um período
onde Quintana e Mitrevski se superiorizaram aos ataques.26' - 12-9 por Gonçalo Rodrigues. Miguel
Martins excluído por dois minutos do lado do FC Porto.25' - Alexis abre nova almofada de três golos de
vantagem para o FC Porto que Hugo Lima reduz de seguida (11-9).23' - António Areia mergulha para
fazer o 10-8 para o FC Porto.22' - Hugo Lima faz o 9-8 e devolve o Benfica à luta pelo Benfica.19' -
Moreno (Benfica) ludibria Quintana com um remate de cima para baixo (8-5).18' - Salina (FC Porto)
marca na zona de pivô e engana Hugo Figueira.16' - Quintana trava remate de Moreno para o poste.
Fase mais calma quanto a golos diz respeito. Pausa técnica pedida pelo FC Porto.12' - Na resposta,
Spelic faz o 7-3. Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre de 7 metros.11' - Novo
golo de Belone. 6-3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta esquerda de Vidrago. O
Dragão Caixa exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2 para o FC Porto.7' - Belone
reduz (5-2) na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o
segundo da conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2
minutos para Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o
bloqueio da equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-
1).2' - 2-0 para o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC
Porto) faz o primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre
de 7 metros.18H03 - Início da partida.-----------------------------------------------------------------------
----------------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo,
Nikola Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui
Silva, Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges,
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Hugo Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago
Pereira, João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski,
Augusto Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes,
Gustavo Capdeville e Ales Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes no camarote
presidencial.O FC Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o Arsenal Devesa
e Madeira SAD. Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a partir das 18 horas. Boa tarde.
FC Porto e Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da temporada, no Dragão Caixa, em jogo
a contar para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões e águias venceram os
respetivos jogos.
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FC Porto-Benfica, 7-4 (1ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_7_4_1_parte.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 12' - Na resposta, Spelic faz o 7-3. Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre
de 7 metros.11' - Novo golo de Belone. 6-3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta
esquerda de Vidrago. O Dragão Caixa exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2
para o FC Porto.7' - Belone reduz (5-2) na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta
esquerda (5-1).5' - Spelic faz o segundo da conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no
placard.5' - Exclusão de 2 minutos para Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem
para 3-1, aproveitando o bloqueio da equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma
grande suspensão (2-1).2' - 2-0 para o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a
Figueira.2' - Morales (FC Porto) faz o primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone
(Benfica) desperdiça livre de 7 metros.18H03 - Início da partida.------------------------------------------
---------------------------------------------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor
Alvarez, Leandro Semedo, Nikola Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo
Cândido, Patrick Lemos, Rui Silva, Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo,
Ricardo Moreira, Alexis Borges, Hugo Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide
Carvalho, Hugo Lima, Tiago Pereira, João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington
Ferreira, Nikola Mitrevski, Augusto Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João
Ferreira, Fábio Antunes, Gustavo Capdeville e Ales Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes
no camarote presidencial.O FC Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o
Arsenal Devesa e Madeira SAD. Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a partir das 18
horas. Boa tarde. FC Porto e Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da temporada, no
Dragão Caixa, em jogo a contar para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões
e águias venceram os respetivos jogos.
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FC Porto-Benfica, 9-8 (1ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_benfica_9_8_1_parte.html

 
Dragões e águias venceram as duas primeiras jornadas do campeonato... 17-09-2016 . Record Por
Record 22' - Hugo Lima faz o 9-8 e devolve o Benfica à luta pelo Benfica.19' - Moreno (Benfica)
ludibria Quintana com um remate de cima para baixo (8-5).18' - Salina (FC Porto) marca na zona de
pivô e engana Hugo Figueira.16' - Quintana trava remate de Moreno para o poste. Fase mais calma
quanto a golos diz respeito. Pausa técnica pedida pelo FC Porto.12' - Na resposta, Spelic faz o 7-3.
Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre de 7 metros.11' - Novo golo de Belone. 6-
3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta esquerda de Vidrago. O Dragão Caixa
exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2 para o FC Porto.7' - Belone reduz (5-2)
na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o segundo da
conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2 minutos para
Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o bloqueio da
equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-1).2' - 2-0 para
o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC Porto) faz o
primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre de 7
metros.18H03 - Início da partida.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo, Nikola
Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui Silva,
Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges, Hugo
Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago Pereira,
João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski, Augusto
Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes, Gustavo
Capdeville e Ales Silva Pinto da Costa é uma das figuras presentes no camarote presidencial.O FC
Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica derrotou o Arsenal Devesa e Madeira SAD.
Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a partir das 18 horas. Boa tarde. FC Porto e
Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da temporada, no Dragão Caixa, em jogo a contar
para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras rondas, dragões e águias venceram os respetivos
jogos.
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Ricardo Costa: Queríamos centrar a nossa base num processo defensivo agressivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:

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

efensivo_agressivo.html

 
"Os três pontos são importantes, mas temos que ser humildes o suficiente para saber que nada se
conquistou neste jogo", disse... 17-09-2016 . Record Por Record Ricardo Costa estava feliz por ter
visto cumprir aquilo que propôs ao FC Porto para o encontro. "A margem não era importante. O
importante era fazer um jogo consistente, à semelhança do que aconteceu nas últimas jornadas.
Queríamos centrar a nossa base num processo defensivo agressivo e que dificulta muito os
adversários jogar. Conseguimos isso na plenitude", começou por dizer o técnico dos azuis e brancos,
salientando que se tratou apenas de três pontos e nada mais do que isso."O resultado é uma
consequência do nosso comportamento dentro de campo. Foi uma excelente vitória. Nunca estivemos
desconcentrados e a margem até poderia ter sido maior. Mas, temos que ter consciência que é apenas
um jogo e estamos apenas na terceira jornada. O Benfica é uma grande equipa e fazer tudo o que
fizemos perante eles não é fácil. Os três pontos são importantes, mas temos que ser humildes o
suficiente para saber que nada se conquistou neste jogo".
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Pinto da Costa assiste ao clássico de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Antes o presidente portista acompanhou a conferência de imprensa de Nuno Espírito Santo 17-09-
2016 . Record Por Record Pinto da Costa assiste ao jogo de andebol entre o FC Porto e o Benfica, no
Dragão Caixa, em jogo a contar para 3ª jornada do campeonato.Antes o presidente portista
acompanhou a conferência de imprensa de Nuno Espírito Santo de antevisão do jogo de domingo (18
horas) com o Tondela.
 
17-09-2016 . Record
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Clássico aquece Dragão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Benfica provou no playoff que FC Porto não é imbatível no seu reduto e hoje regressa à Invicta 17-09-
2016 . Record Por Record Foi quase uma heresia, mas o Benfica provou nas meias-finais do playoff da
pretérita temporada que o FC Porto não é imbatível no seu reduto. E hoje (18 horas), os vencedores
da Supertaça regressam ao Dragão Caixa com o trunfo de terem causado o único desaire (31-32, após
prolongamento) na casa dos heptacampeões em 2015/16, que lhes custou o título, entretanto ganho
pelo ABC.O treinador das águias, Mariano Ortega, conhece bem a receita para superar os pupilos de
Ricardo Costa, ainda antes do jogo da 3ª ronda do Campeonato: "Sabemos que este jogo terá um
grau de dificuldade maior, pois o adversário tem grande potencial, mas vamos ao Porto para trazer os
3 pontos", considerou o espanhol à BTV.Será uma "partida difícil", segundo o técnico, mas para uma
equipa ganhar alguma coisa tem de "estar preparada para todas as condições, forte fora e em
casa".Ortega diz que o seu coletivo é consistente: "Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar
tudo. Temos de atacar e defender bem, aguentando a pressão."O capitão do FC Porto, o ponta-direita
Ricardo Moreira, quer reverter aquilo que se passou na pretérita temporada, onde o Benfica também
venceu os dragões nas meias-finais da Taça de Portugal: "Resta-nos fazer tudo para demonstrarmos a
nossa superioridade", disse ao Porto Canal.Leões recebem AC FafeO Sporting, outro dos candidatos ao
título, recebe (18h30) o AC Fafe no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, enquanto o campeão ABC
adiou o duelo na Horta para o próximo dia 9 de novembro.
 
17-09-2016 . Record
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FC Porto arrasa Benfica no primeiro clássico da temporada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:

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

 
O FC Porto mantém o percurso no campeonato só com vitórias (3)... 17-09-2016 . Record Por Record
No Dragão Caixa, o FC Porto esteve sempre na frente do marcador e não deu hipóteses ao Benfica,
depois de os encarnados terem surpreendido os heptacampeões nacionais nas meias-finais do playoff
de 2015/16. Os homens de Ricardo Costa seguem com três vitórias. Os encarnados sofreram o
primeiro desaire no campeonato.60' - Fim do jogo. O FC Porto vence o Benfica por 26-18, em jogo da
3ª jornada do campeonato.59' - Vidrago (Benfica) falha aquele que seria um vistoso remate de
costas.58' - Desconto de tempo pedido pelo FC Porto.58' - Quintana (FC Porto) suspenso por dois
minutos, alegadamente por protestos.58' - Moreno (Benfica) marca na zona de pivô (26-18).57' -
Remate fulminante de Leandro Semedo (26-17) que Mitrevski não consegue travar.56' - Hugo Santos
progride da faixa esquerda para o meio e marca em queda (25-16).56' - Uelington (Benfica) converte
o livre de 7 metros: 24-16.55' - Patrick Lemos (FC Porto) suspenso por dois minutos.54' - Alexis (FC
Porto) faz o 24-15 quase de seguida.54' - Semedo dribla um defensor e coloca o marcador em 23-15
em contra-ataque.53' - Alexis volta a faturar sem marcação, à entrada da área: 23-14.51' - Erro
infantil de Mitrevski aproveitado por Salina (22-14) que marca sem guarda-redes na baliza.47' -
Belone uma vez mais. Novo golo do Benfica pela mão do canhoto (21-14).46' - Hugo Laurentino
defende livre de 7 metros.45' - Belone faz o 21-13. Alexis recebe dois minutos de suspensão na
sequência do lance, após empurrão ao português.45' - Trabalho individual de Rui Silva que termina
com novo golo para o FC Porto: 21-12.42' - Belone marca o 20-12. É o elemento mais inconformado
do Benfica.40' - Gustavo Rodrigues flete da direita para o meio e marca junto ao canto superior
esquerdo da baliza de Mitrevski (19-11).39' - Jogo interrompido para assistência a Miguel Martins (FC
Porto).39' - Elledy Semedo enceta a reação do Benfica para o 18-11.38' - Morales faz o 17-10 e o 18-
10, pouco depois, em contra-ataque. O FC Porto aproxima-se da vitória.38' - Desconto de tempo
pedido pelo FC Porto.37' - Mitrevski tentou o remate de baliza a baliza, sem guarda-redes do FC Porto,
mas falhou. Os dragões tentam escoar o tempo até ficar com a equipa completa.36' - Belone converte
o 16-10 a partir da ponta direita. Na sequência da jogada, Spelic também é suspenso por dois
minutos. O FC Porto joga com três jogadores de campo.36' - Dois minutos para Ricardo Moreira e
Salina (FC Porto).34' - Muito contestado, Alexis consegue marcar o 16-9. Cavalcanti (Benfica)
suspenso por dois minutos.34' - Quintana trava o golo de Semedo com a mão esquerda com uma
defesa vistosa.33' - Mariano Ortega (Benfica) pede desconto de tempo.33' - Máxima vantagem do FC
Porto no encontro: seis golos de diferença. Gustavo Rodrigues fez o 15-9.32' - Spelic coloca o FC Porto
a vencer por cinco (14-9).31' - Potente remate de Miguel Martins para o 13-9 favorável ao FC
Porto.18H48 - Recomeça o jogo.18H36 - Intervalo no Dragão Caixa após um período onde Quintana e
Mitrevski se superiorizaram aos ataques.26' - 12-9 por Gonçalo Rodrigues. Miguel Martins excluído por
dois minutos do lado do FC Porto.25' - Alexis abre nova almofada de três golos de vantagem para o FC
Porto que Hugo Lima reduz de seguida (11-9).23' - António Areia mergulha para fazer o 10-8 para o
FC Porto.22' - Hugo Lima faz o 9-8 e devolve o Benfica à luta pelo Benfica.19' - Moreno (Benfica)
ludibria Quintana com um remate de cima para baixo (8-5).18' - Salina (FC Porto) marca na zona de
pivô e engana Hugo Figueira.16' - Quintana trava remate de Moreno para o poste. Fase mais calma
quanto a golos diz respeito. Pausa técnica pedida pelo FC Porto.12' - Na resposta, Spelic faz o 7-3.
Semedo reduz de pronto para 7-4 na conversão de um livre de 7 metros.11' - Novo golo de Belone. 6-
3, marcou o Benfica.10' - Quintana defende o tiro da ponta esquerda de Vidrago. O Dragão Caixa
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exulta.8' - Remate traiçoeiro de Rui Silva que culmina no 6-2 para o FC Porto.7' - Belone reduz (5-2)
na iminência do jogo passivo.6' - Carrillo marca na ponta esquerda (5-1).5' - Spelic faz o segundo da
conta pessoa com um remate do "primeiro andar". 4-1 no placard.5' - Exclusão de 2 minutos para
Elledy Semedo (Benfica).4' - Rui Silva aumenta a vantagem para 3-1, aproveitando o bloqueio da
equipa.3' - Benfica estreia-se a marcar. Semedo fatura com uma grande suspensão (2-1).2' - 2-0 para
o FC Porto. Spelic rompeu pelo meio e não deu hipóteses a Figueira.2' - Morales (FC Porto) faz o
primeiro golo da partida. Vence o FC Porto por 1-0.1' - Belone (Benfica) desperdiça livre de 7
metros.18H03 - Início da partida.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------Equipa do FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alvarez, Leandro Semedo, Nikola
Spelic, Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Paulo Cândido, Patrick Lemos, Rui Silva,
Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Felipe Santaela, Jose Carrillo, Ricardo Moreira, Alexis Borges, Hugo
Santos e António Areia.Equipa do Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Hugo Lima, Tiago Pereira,
João Pais, Stefan Terzic, Belone Moreira, Paulo Moreno, Uelington Ferreira, Nikola Mitrevski, Augusto
Aranda, David Pinto, Alexandre Cavalcanti, Elledy Semedo, João Ferreira, Fábio Antunes, Gustavo
Capdeville e Ales Silva Árbitros: Duarte Santos e Ricardo FonsecaPinto da Costa é uma das figuras
presentes no camarote presidencial.O FC Porto bateu o Belenenses e Maia ao passo que o Benfica
derrotou o Arsenal Devesa e Madeira SAD. Ambos somam 6 pontos para o encontro que começa a
partir das 18 horas. Boa tarde. FC Porto e Benfica protagonizam o primeiro grande clássico da
temporada, no Dragão Caixa, em jogo a contar para 3ª jornada do campeonato. Nas duas primeiras
rondas, dragões e águias venceram os respetivos jogos.
 
17-09-2016 . Record
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Sporting soma e segue só com vitórias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-09-2016

Meio: Sábado Online

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

 
João Pinto e Zabic fizeram seis golos cada... 17-09-2016 . Record Por Record O Sporting continua só
com vitórias no campeonato. Em jogo a contar para a terceira ronda, os leões ultrapassaram com
relativa facilidade o Fafe e venceram por 34-22 em jogo disputado no Pavilhão do Casal Vistoso.Pelos
verde e brancos, João Pinto e Zabic foram os melhores marcadores apontando seis golos cada.O
Sporting soma nove pontos em três jogos, os mesmos do FC Porto que este sábado triunfou sobre o
Benfica no Dragão Caixa.
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Monte e São Bernardo
protagonizam único “derby”

MASCULINOS Os jogos da 1.ª
eliminatória da Taça de Portu-
gal, que se vão disputar-se a 8
de Outubro, foram sorteados
esta semana, na sede da Fede-
ração de Andebol de Portugal.
A ronda é composta por quatro
zonas geográficas, com a par-
ticipação de 62 clubes dos
Campeonatos Nacionais da 2.ª
e 3.ª Divisões.

A sorteio ditou que apenas
duas equipas aveirenses se de-
frontem na 1.ª eliminatória,
com o ACD Monte, equi pa que
vai disputar a Zona Norte do
apuramento para o Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divisão, a
receber o CD São Bernardo,
formação do escalão secundá-
rio. Nos restantes jogos em es-
tão envolvidas equipas avei-
renses, o Alavarium é anfitrião
da Académica, num confronto
entre conjuntos da 3.ª Divisão

Nacional; a Sanjoanense, da 2.ª
Divisão Nacional, recebe o Sis-
maria; o Beira-Mar, promovido
ao escalão secundário na época
passada, também joga em casa,
frente ao NDA Pombal, da 3.ª
Divisão; e o Feirense, da 3.ª Di-
visão, joga no recinto do Ac. Vi-
seu, outra equipa da divisão ter-
ciária. Também na condição de
visitante, o Ílhavo AC, que vai
disputar a Zona Sul da prova
de apuramento para a 2.ª Divi-
são, defronta o Carregal do Sal,
da 3.ª Divisão.

Os clubes da região ficaram
integrados na Zona 2, sendo
que São Paio Oleiros e o Es-
tarreja AC, ambos da 2.ª Divi-
são, são dois dos dez clubes
que ficaram isentos, aos quais
se juntarão os vencedores da
ronda inaugural, na 2.ª elimi-
natória, prevista para 13 de No-
vembro. Os clubes da Divisão
A1 só entram em competição
nos dezasseis avos de final, a
disputar a 10 de Dezembro. |

Andebol
Taça de Portugal
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Apoio de 13 mil euros
ao andebol feminino
A Câmara do Funchal decidiu atribuir um apoio financeiro de 13 mil euros às
equipas femininas de Andebol do Madeira SAD e do Club Sports Madeira.

A
Câmara Municipal do
Funchal decidiu atribuir
um apoio financeiro no
valor máximo de 13 mil
euros às equipas femini-

nas de andebol do Madeira SAD
(campeã nacional) e do Club
Sports Madeira (vencedora da
Taça de Portugal), para ajudar
na manutenção das mesmas nas

As equipas femininas do Madeira SAD e do Club Sports Madeira receberam 6.500 euros cada da CMF.

APOIOS
Paula Abreu
paulaabreu@jm-madeira.pt

competições europeias, aten-
dendo às dificuldades financeiras
que estas sentem para o paga-
mento das deslocações.
De acordo com o vereador da

autarquia Miguel Gouveia, a edi-
lidade decidiu atribuir a cada
uma das equipas um valor má-
ximo de 6.500 euros, precisa-
mente para ajudar nas viagens. 
O Madeira SAD deslocou-se no

passado fim-de-semana a França
para disputar a primeira mão da
Taça EHF, tendo já contado com
a ajuda monetária da autarquia.
«Apoiaremos ainda a deslocação
à Áustria do Club Sports Madeira,

para participar na Taça Challen-
ge», disse o autarca, lembrando
as «excelentes» prestações das
equipas femininas do Madeira
SAD e do Club Sports Madeira na
última época.
«Foi um compromisso do pre-

sidente da Câmara Municipal
de apoiar estas equipas do Fun-
chal», disse Miguel Gouveia, con-
siderando que a decisão da au-
tarquia de ajudar a viabilizar as
participações europeias «é uma
forma de promover a Madeira
pelo desporto numa modalidade
em que já somos já uma refe-
rência, que é o Andebol». JM

©
JM
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beleNeNses eMPAtA NA receçãO
sc hOrtA
No regresso ao Pavilhão Acácio Rosa, em
jogo a contar para a 2.ª jornada do cam-
peonato Andebol 1, Belenenses e SC
Horta não foram além do empate a 29
golos.
Gonçalo Ribeiro foi o melhor marcador
dos azuis com sete golos apontados,
seguido Carlos Siqueira e Pedro Pinto
com seis golos cada.
Fechada a 2.ª jornada, os azuis do
Restelo ocupam a oitava posição com 3
pontos tantos como o ABC/UMINHO que
ocupa a sétima posição. SC Horta que
conta ainda com o jogo da primeira jor-
nada em atraso – agendado para 5 de
novembro- ocupa agora a nona posição
com 2 pontos.
Na Luz, o SL Benfica acabou por desem-
baraçar-se com alguma facilidade do
Madeira SAD, depois de uma primeira
parte muito equilibrada e em que as duas
equipas foram para o intervalo separadas
por um único golo (11-10). No segundo
tempo o S.L. Benfica chegou a ter vanta-
gens largas, de sete, oito e (uma vez) de
nove golos, acabando por vencer por 27-
20. 
Em Fafe, o campeão nacional - que ao
intervalo ganhava por 9-15 depois de ter
estado com vantagem de nove golos (6-
15) - também não teve dificuldades e
venceu por 26-31. 
O mesmo aconteceu em Lisboa, onde o
Sporting CP foi ao recinto do Boa Hora
/ROFF ganhar por 17-39 (9-20 ao inter-
valo) e em Avanca, onde a Artística gan-
hou ao Arsenal/LXS Group por 29-23. 
Mais equilíbrio houve em Belém, onde as
duas equipas foram para o intervalo
empatadas a 13 golos, acabando por dis-
tribuir pontos no final do jogo (29-29) e,
até, na Maia, onde o Águas Santas
seguiu para o descanso a vencer a
Académica de São Mamede
por um golo (12-11).,
acabando por ganhar por
22-19. 
No jogo que fechou 
a ronda, o FC Porto foi
ao recinto do 

Maia ISMAI confirmar 
o favoritismo e 
vencer por 23-34. 
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ANDEBOL
ACV PREPARA

ÉPOCA EM
TORNEIO

No âmbito da preparação para a
nova temporada, a equipa sénior
feminina do andebol ACV partici-
pou no ACOF PRE SEASON CUP
2016, organizado pelo Clube de
Andebol de Oliveira de Frades, no
passado sábado.
O torneio contou com emblemas
como Académico FC, do Porto,
ASS Assomada, de Lisboa; SIR 1.º
de Maio, de Leiria; e Juvemar, de
Esposende, além da formação
local da ACOF.
A jovem formação ACV teve con-
tacto com o melhor andebol do
país ao longo de um exigente dia
de competição do qual retirou
importantes aprendizagens neste
período de intensa preparação
para as competições nacionais em
que estará envolvida, como o
Nacional da II Divisão e Taça de
Portugal.
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Andebol da Uj Alverca não tem 
dinheiro para voar mais alto 

 

Um treinador 
campeão e 
internacional 

A treinar a equipa está Álvaro Val-
verde. O auditor financeiro de 58 anos 
começou a jogar federado aos 16 anos 
no Sporting, onde foi campeão nacio-
nal (1977/78) e representou a selec-
ção nacional. Apesar de vários clubes 
interessados veio para Alverca atra-
vés do ex-técnico Fernando Ferreira 
e decidiu continuar na UJA após ver 
a entrega que os atletas demonstram. 
"Eles gostam disto, alguns infelizmen-
te já estão no fim da carreira despor-
tiva. Eu passei por clubes onde se pa-
gava bem aos atletas e era necessá-
rio motivá-los pelo dinheiro", refere. 

Apesar de estar apenas há meia 
época no clube, Valverde entende as 
dificuldades financeiras, mas prefe-
re pensar positivamente de forma a 
não condicionar os jogadores. "Esta-
va à espera que o UJ Alverca tivesse 
muito mais apoios. O clube devia ser 
mais ajudado. Se começarmos a limi-
tar por causa do risco financeiro, co-
meçamos a transmitir esse espírito à 
equipa. Quando aqui cheguei vi estes 
rapazes satisfeitos por perderem por 
dois e não por 20. Não deixa de ser 
uma derrota", afirma. 

foto O MIRANTE 

 

, 
'ttel2:111.7t4.1 
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lão de minis (9-10 anos). Se tivéssemos espa-
ço às 18h30 era possível as crianças regres-
sarem a casa prontas para jantar mas com-
preendemos que outras modalidades tam-
bém precisem deste espaço", diz o dirigente. 

A UJA realiza algumas iniciativas para di-
vulgar a modalidade. Num desses eventos a 

Equipa é a única do concelho de 
Vila Franca de Xira a competir 
a nível sénior e os atletas 
pagam para jogar. Disputa 
a 3* divisão nacional e subir 
de escalão não é conveniente, 
pelas despesas acrescidas e 
incomportáveis que traria. 

Subir para a 2' divisão nacional pode-
ria ser o princípio do fim do andebol 
sénior na União Juventude de Alver-

ca (UJA), dado o aumento de despesas que 
isso acarretaria. A equipa está de regresso 
aos treinos para preparar a nova época, on-
de vai disputar a 3a  divisão nacional. Tra-
ta-se da única equipa sénior masculina a 
praticar a modalidade no concelho de Vi-
la Franca de Xira e são os atletas a suportar 
a maior parte das despesas, nomeadamente 
os 130 euros de inscrição e quotas mensais 
de 20 euros de forma a garantir a continua-
ção da actividade. 

O presidente do clube, Bruno Pinto, diz 
que a UJA lá vai sobrevivendo numa época 
em que as empresas usam o argumento da 
crise para não apoiarem o desporto. A dis-
putar uma série da 3' divisão nacional que 
é uma espécie de campeonato regional da 
Grande Lisboa, a direcção sabe o risco que 

O presidente do clube, Bruno 
Pinto, diz que a UJA lá vai 
sobrevivendo numa época 
em que as empresas usam 
o argumento da crise para 
não apoiarem o desporto. 

corre caso a equipa suba de divisão. 
"Subir é um objectivo que não nos con-

vém. Em termos monetários as dificuldades 
de jogar na 2' divisão são muitas. Os custos 
de deslocações, inscrições, a disponibilidade 
dos jogadores são factores importantes que 
neste momento determinam a viabilidade 
da equipa de andebol. No total são cerca de 
1(i a 15 mil euros de despesa por época", re-
fere o dirigente de 35 anos. 

João Mora, 22 anos, está no clube há 15 
anos. O estudante de informática confes-
sa que é complicado estar num clube onde 
se tem de pagar para jogar sem quaisquer 
apoios de outras entidades. "Não temos um 
pavilhão próprio, a câmara municipal co-
bra-nos imenso e o facto de termos de pa-
gar tanto por inscrição limita-nos", apon-
ta o pivô. 

Apesar de haver uma diferença de custos 
entre os escalões jovens e seniores (o preço 
de aluguer do pavilhão municipal sobe de 8 
euros na formação para perto dos 30 euros 
nos seniores), para Bruno Pinto manter os 
seniores é importante pois serve de futura 
referência para os mais novos, numa moda-
lidade sem grande expressão em Portugal. 

APOSTA NA FORMAÇÃO COM 
ALGUMAS DIFICULDADES 
Focada na formação, e depois de ver sair 

alguns atletas para clubes como Sporting e 
Belenenses, a UJA encontra entraves para 
criar escalões de minis e infantis. Os mais no-
vos acabam por iniciar a modalidade a partir 
dos 13 anos, uma idade já um pouco avan-
çada para o andebol. "Não é qualquer pai 
que deixa o filho sair de casa às 20h00 para 
ir treinar. Não conseguimos fazer um esca- 

UJA contactaram com atletas de escalões jo-
vens que actuam pelo CSPDS (Centro Social 
Para o Desenvolvimento do Sobralinho). Se-
gundo elementos da direção da UJA, a ideia 
de criar um protocolo entre os dois clubes 
está a ser equacionada 
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Callidas Club prepara nova 
temporada com duas equipas 
A nova época do Callidas Club já está em preparação no Pavilhão Municipal de Vizela, arranca com 
duas equipas Juniores Femininas e Juvenis Masculinos. 

ZELIA FERNANDES 

O presidente João Vaz e o vice 
presidente Ângelo Almeida continuam 
a ser os grandes dinamizadores do 
Callidas Club, garantindo a o 
arranque da temporada. Amenos de 
um mês do arranque das provas na 
Associação de Andebol de Braga, com 
o Torneio de Abertura, os vizelenses 
inscreveram duas equipas, a de 
Juniores Femininos e a de Juvenis 
Masculinos. 

Em relação à equipa Feminina, 
continuam grande parte das atletas 
da época passada, sendo um misto 
de Juniores e Juvenis. Ângelo Almeida 
salienta que foi ponderada a 
inscrição de uma equipa de Juvenis, 
mas como as atletas não chegavam a 
opção "teve que ser pelo escalão de 
Juniores". Será uma equipa com 
"muitas Juvenis, menos forte do que 
aquelas que têm todas as atletas 
Juniores". Esta equipa está 
completa, o mesmo não acontece com 
os Juvenis, "havendo ainda espaço 
para a entrada de atletas", garante 
o diretor. Há por isso, ao longo dos 
próximos dias captação para este  

escalão do Callidas. Estas serào para 
já as duas equipas do Callidas em 
competição, havendo a perspetiva 
de mais à frente ser criado um 
escalão de formação para os mais 
jovens, ao nivel dos Bambis. Esta 
será uma forma de "formar atletas e 
assegurar o futuro da coletividade", 
como garante Ângelo Almeida, por 
isso vão realizar-se captaçães, entre 
os mais jovens. Refira-se que as 
equipas do Callidas integram na sua 
grande maioria jogadores de fora da 
cidade, Santa Eulália, Santo Adrião e 
Moreira de Cónegos, são as 
freguesias que dão mais atletas ao 
clube. 

Ao nivel dos treinadores, nada 
se alterou em relação à época 

passada, João Vaz e Ângelo Almeida, 
orientam as atletas Femininas, 
Emiliano Sousa e Abílio lideram a 

equipa Masculina. Por esta altura há 
também um grande empenho, para 
que se consigam patrocinadores em 
número suficiente para se fazer 
"uma época desafogada". r 
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Callidas Club 
Andebol começa época 
com Juniores Femininos 
e Juvenis Masculinos 
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