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Águias e leões,
uma luta a dois
Futsal. Começa amanhã o campeonato com o campeão

Benfica e o Sporting na pole position para arrecadar o título.

O Benfica começa a defesa do título
em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.
Os encarnados, que têm sete títulos
no currículo, mantiveram a maior
parte da equipa que ganhou cam-
peonato e Taça, reforçando-se com o
polivalente internacional argentino
Fernando Wilhelm (ex-Asti, Itália)
e com os alas Mário Freitas (ex-Fun-
dão) e Fábio Cecílio (ex-Sp. Braga).

O Sporting apostou nas contrata-
ções para recuperar o título que
perdeu na época passada. Merlim
(ex-Luparense CA5), Fortino (ex-Asti)
e Cavinato (ex-Acqua&Sapone) são
brasileiros, mas internacionais pela
Itália. O guardião Marcão regressa a
Portugal. Os leões jogam amanhã
frente ao Gualtar, em Braga. L.C.

Também o campeonato de andebol

arranca amanhã. FC Porto, Sporting,

Benfica e ABC são os favoritos.

• O FC Porto, que procura o 8º título
consecutivo, tem um novo técnico,
(Ricardo Costa), contratou Rui Silva
ao Sporting ou Areias ao Benfica,
mas deixou fugir João Ferraz;
• O Sporting tem um novo técnico
(Zupo Equisoain) e assegurou Carlos
Carneiro, ex-Benfica, João Pinto,
ex-ABC, e Cudic, guardião esloveno;
• O Benfica contratou, entre outros,
Belone Moreira, ex-Passos Manuel.

Andebol
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A5 Angola empata no último jogo amigável contra Congo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c6c8620

 
03-09-2015 23:58
 
 Seleções empataram 30-30.
 
 Seleção feminina de Angola
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol teve hoje (quinta-feira) várias dificuldades para
empatar frente ao Congo, por 30-30, no terceiro e último jogo amistoso realizado no pavilhão da
Cidadela, tendo em conta a participação nos Jogos Africanos de Brazzaville, a decorrer de 4 a 19 de
setembro.
 
 Mesmo com as veteranas Wuta Dombaxi, Isabel Guialo, Elizabeth Cailo e Azenaide Carlos na quadra,
o combinado angolano demonstrou ligeira apatia no início da partida, permitindo que as congolesas,
em certos momentos, dominassem o jogo, fruto disso as equipas foram para o intervalo o resultado
de 18-18.
 
 No reatamento, as forasteiras não se rendiam a experiência das angolanas e mantiveram o equilíbrio
na partida. Uma reação que fez Angola render menos que nos dois jogos anteriores, em que venceram
por 28-23 e 29-24, respetivamente.
 
 Durante o duelo via-se o selecionador João Florêncio a pedir mais velocidade e concentração
defensiva, mas as jogadoras demonstravam fragilidades que por pouco terminaria em desvantagem
de um golo.
 
 Para evitar a desvantagem na reta final do encontro, Isabel Guialo, nos últimos sete segundos,
apontou o tento do empate (30-30).
 
 Do lado de Angola, Isabel Guialo e Azenaide Carlos foram as mais produtivas da equipa com 8 golos
cada. Marcaram ainda a Elizabeth Viegas(5), Wuta Dombaxe(4),Matilde André(2) e Elisabeth Cailo(1).
 
 A lista de marcadoras por Angola prossegue com Vilma Neganga (1) e Marta Santos (1).
 
 Do lado das congolesas Mambou foi a melhor marcadora com 15 tentos. Também marcaram Ndoma
(4), Zoubabila (3), Louoba (3), Lekbi (2), Ngoulou (1), Eyomayoma (1) e Mpima (1).
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João Florêncio aponta pressão como causa do empate diante do Congo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7890222f

 
04-09-2015 00:23
 
 Angola empatou (30-30) com o Congo.
 
 João Florêncio, técnico de andebol de Angola
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O técnico da seleção angolana, João Florêncio, afirmou hoje (quinta-feira) que a equipa acusou a
pressão exercida pelo Congo e fruto disso consentiu o empate (30-30), no terceiro e último amistoso
para a participação nos Jogos Africanos, a decorrer de 4 a 19 de setembro, em Brazzaville.
 
 Em declarações à imprensa no final da partida, disputada no pavilhão principal da Cidadela, o
treinador referiu que a pressão adversária deixou as angolanas impotentes para contornar a força
física imposta pelas congolesas.
 
 A equipa recuperou o discernimento em alguns momentos do jogo e optou pelo jogo coletivo, mas o
Congo conseguiu impor o seu jogo, o que fez com que a equipa de Angola acusasse alguma
responsabilidade na reta final do jogo, principalmente por jogar em casa, salientou o técnico.
 
 Jogaram por Angola: Helena de Sousa, Teresa de Almeida, Dalva Peres, Vilma Neganga, Elizabeth
Cailo, Elizabeth Viegas, Maura Galheta, Matilde André, Marta Santos, Azenaide Carlos, Cristina Branco,
Wuta Dombaxi, Isabel Guialo, Teresa Leite, Janeth dos Santos, Lurdes Monteiro e Rissia Oliveira.
 
 Do grupo de 17 atletas apenas 16 representarão o país nos Jogos Africanos de Brazzaville (Congo).
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Dragões e águias preparados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
03:50 . Record
 
 Grandes expectativas para uma prova que se prevê renhida...
 
 Por Record
A contagem decrescente para o início do campeonato (amanhã) está a criar grandes expectativas para
uma prova que se prevê renhida, tal a qualidade dos principais candidatos, como FCPorto e
Benfica.Pela parte dos dragões, o guarda-redes Alfredo Quintana diz que os heptacampeões têm de
melhorar, pois já perderam a Supertaça para o ABC:"Temos vindo a trabalhar em cima dos erros que
cometemos, de maneira a dar o nosso melhor e trabalhar com consciência."Sobre o adversário da
1.ªjornada, Quintana deu a receita para o triunfo:"O Águas Santas tem evoluído muito, tem feito bons
resultados ao longo da pré-época e vamos fazer tudo para sair com a vitória. Sabemos que todas as
equipas vão jogar ao seu melhor, pelo que temos de fazer o nosso papel e dar o máximo", considerou
o internacional português em declarações ao sítio do clube.Já Hugo Figueira, guarda-redes do Benfica,
também quer ganhar o primeiro jogo:"O Maia ISMAI alterou o treinador e alguns jogadores saíram.
Estamos precavidos para enfrentar uma boa equipa e com os olhos bem abertos para fazermos um
bom resultado. Temos trabalhado bem, fizemos uma boa pré-época e vamos empolgados para
começar com vitória."
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Europeu Feminino
Portugal prepara a
recepção à Dinamarca
A selecção nacional de andebol
prepara a recepção à Dinamarca,
num referente à segunda jorna-
da do grupo 6 da fase de qualifi-
cação para o Campeonato da Eu-
ropa Seniores Femininos –
Suécia 2016, que se realiza a 11
de Outubro em Pinhel. Augusto
Silva, vice-presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, re-
feriu ontem que se trata de “um
jogo importante, de grande exi-
gência para a nossa selecção”,
mas garantiu que “vamos lutar
pelo melhor resultado, um resul-
tado positivo. Mas não podemos
ignorar que a Dinamarca é uma
forte candidata ao título mun-
dial a disputar em Dezembro na
sua próprio casa”. 
O jogo entre a selceção nacional
de andebol de Portugal e Dina-
marca será disputado no dia 11
de Outubro, em horário ainda a
definir e merecerá honras de
transmissão televisiva, conforme
foi anunciado ontem em confe-
rência de imprensa.

§andebol
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ANDEBOL
| Redacção | 

O pontapé de saída no Campeo-
nato Nacional de Andebiol acon-
tece já no próximo fim-de-sema-
na. Motivada com a conquista da
Supertaça, a equipa do ABC/
UMinho está entre os principais
candidatos ao título. O treinador
Carlos Resende eleva a fasquia,
na antevisão da competição, em
declarações ao site da Federa-
ção. “As nossas ambições conti-
nuam intactas e são as mesmas
do costume - lutar pelos títulos
em disputa”, afirmou o treinador
da equipa bracarense.

O ABC/UMinho, quarto classi-
ficado na edição anterior, após a
fase regular onde terminou no
último lugar do pódio, apresen-

ta-se para esta temporada carre-
gado de ambição. “As perspecti-
vas são muito boas, embora sai-
bamos que o início deste cam-
peonato vai ser para nós muito
difícil. Temos duas dificuldades
que tentaremos resolver o mais
rápido possível”, lembrou o téc-
nico dos bracarenses, esclare-
cendo. “A lesão do Ricardo Pes-
queira e, por outro lado, temos
de incluir no plantel três jogado-
res bastante jovens, que preci-
sam de crescer e precisam de
tempo para ganhar e conhecer as
rotinas da equipa e assimilar to-
dos esses processos”. 

A equipa do ABC/UMinho viu
sair alguns jogadores e conta
com um plantel muito jovem,
onde nove dos atletas nasceram
após 1990. 

Carlos Resende promete ABC 
a lutar pelos títulos em disputa
CAMPEONATO DE ANDEBOL 1 arranca no próximo fim-de-semana, com o ABC/UMinho a defrontar 
o Belenenses, no Pavilhão Acácio Rosa. Carlos Resende eleva a ambição para a nova temporada.

DR

Carlos Resende: “as nossas ambições continuam intactas”
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Juve Lis e AC Sismaria 
organizam torneio

A Juventude Desportiva do Lis
e Atlético Clube da Sismaria
realizam no próximo dia 12 de
Setembro, em Leiria, o Torneio
Nacional de andebol mascu-
lino. 

A prova conta com a partici-
pação do AC Sismaria, Juve Lis,
Boa Hora FC e Ginásio de
Santo Tirso. A competição des-
tina-se ao escalão sénior e rea-

liza-se no Centro Desportivo
da Juventude Desportiva do
Lis e Pavilhão da Gândara dos
Olivais.

Torneio feminino
A Juve Lis vai igualmente or-

ganizar no dia 5 de Setembro
o Torneio Nacional de Andebol
Feminino no escalão de junio-
res e seniores. Para além da
Juve Lis, participam ainda  o
Passos Manuel e a ASS Asso-
mada.|

Andebol
Seniores masculinos
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“I FÓRUM DO DesPORtO” eM sANtA MARIA

Qualidade
confirmada

Numa organização conjunta entre 
a Associação de Andebol de Santa 
Maria e a Associação de Basquete-
bol da mesma ilha, e com os apoios 
institucionais da Federação de An-
debol de Portugal e Federação Por-
tuguesa de Basquetebol, realizou-
se em Santa Maria, entre 27 e 30 de 
agosto, o “I Fórum do Desporto”.
O evento teve como objetivo a for-
mação formal dos agentes desporti-
vos não praticantes, nomeadamente 
treinadores e dirigentes, formação 
obrigatória e assídua, tendo em 
conta as novas exigências do esta-
do português no que diz respeito 
aos responsáveis técnicos para o 
desporto. 
Foram palestrantes diversos espe-
cialistas nacionais e internacionais, 

na vertente específica e mesmo de 
âmbito geral para todos os dirigen-
tes e treinadores de todas as moda-
lidades, como seja a presença do 
Dr. Raúl Pacheco, médico especia-
lista em Medicina Desportiva, bem 
como o Professor San Payo Araújo 
que abordou o tema ” O Papel dos 
Pais no Desporto”. 
Na área mais específica, a organiza-
ção trouxe aos Açores credenciados 
palestrantes, entre os quais um de 
os nomes mais cotados da Federa-
ção Italiana de Basquetebol na área 
do Mini Basquetebol, professor 
Maurizio Moldoni; professor Nuno 
Trancoso, treinador e coordenador 
de escalões de formação do ande-
bol do Sporting Clube de Portugal 
e ex-Selecionador Nacional de Se-
leções Jovens; professor João Ri-
beiro, membro do Corpo Nacional 
de Treinadores de Basquetebol; ou 
ainda o professor Rui Santos, ex-di-
retor Regional do Desporto e atual 
coordenador técnico do Sporting 
Clube da Horta.  

Evento apresentou altos 
níveis de qualidade em 
todos os aspetos. 

INICIATIVA  contou com nomes de reconhecido prestígio nacional e internacional 
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ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

Éjá sábado que arranca mais
uma edição do Campeonato
Nacional de Andebol Mascu-

lino, de novo com o Madeira SAD
como representante da Região.
Ditou o sorteio que o início de
prova se concretize em Lisboa,
no Pavilhão da Escola Quinta
dos Marrocos, a partir das 18h30.
Pela frente, a equipa de Paulo
Fidalgo terá o Passos Manuel,
curiosamente reeditando o duelo
com que fechou a temporada
transata, então para decidir a
atribuição do 7.º e 8.º lugares,
com vantagem dos lisboetas.
Quase quatro meses depois,

dá-se o reencontro. Marco Pe-

droso, atleta do Madeira SAD,
aborda esta entrada na prova
com algumas cautelas, relevan-
do que «nesta primeira jornada
vai sempre existir um pouco de
ansiedade, como é normal, visto
que a equipa está a trabalhar
há um mês e vai querer mostrar
aquilo que tem feito e para aqui-
lo que tem vindo a se preparar».
Mas, conforme as sua palavras,
«o principal é que a equipa está
bem e se jogarmos como temos

treinado, tenho a certeza que
as coisas irão correr bem». 
Em jeito de balanço ao traba-

lho já efetuado, Cláudio Pedroso,
lateral direito de 29 anos que
chegou à Madeira proveniente
do Benfica, considera que «es-
tamos a assimilar muito bem
os processos de treinos e os no-
vos métodos, por isso, tem tudo
para correr bem e estamos an-
siosos para que comece o cam-
peonato». JM

Masculinos do Madeira SAD 
estão preparado para a estreia 
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Andebol Juve
organiza torneio de
preparação

A Juve Lis organiza, sábado, dia 5,
um torneio de preparação das
equipas júnior e sénior femininas,
que contará com a participação
das formações principais do
Passos Manuel e da Assomada. O
primeiro jogo é às 11 horas, entre
as juniores da Juve e o Passos
Manuel, seguindo-se o encontro
entre as outras formações. Pelas 17
horas, terá lugar o jogo para os
terceiro e quarto lugares e depois
o desafio final. 
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III Andebol Cup arranca amanhã

ANDEBOL

 Tem início amanhã, no 
Pavilhão dos Desportos, em 
Vila Real, a III edição do An-
debol Cup, que traz até à ca-
pital transmontana mais de 
duzentos atletas, divididos 
entre a competição e a Mini 
Cup de Andebol, em que vão 
estar presentes as melhores 
equipas nacionais do escalão 
de juvenis, como o atual cam-
peão, o ABC, a Associação 
Académica de Águas Santas, 
que ficou em segundo, e o SL 
Benfica, que conquistou a ter-
ceira posição no campeonato.

Durante três dias, de sexta-
-feira a domingo, também se 
vai realizar o Mini Andebol 
Cup, em que estarão presentes 
equipas da região e os ATL’s 
de Vila Real, que poderão ter 
aqui o seu primeiro contac-
to com a modalidade. Em 
seniores vêm até Vila Real as 
equipas do SL Benfica e do 
Xico Andebol, que disputam 
a primeira divisão nacional.

Para além da competição, 
o SVRB promove workshops 
destinados à formação de trei-
nadores, dirigentes e oficiais 

de segurança. Haverá ainda 
uma Mesa Redonda com 
os melhores treinadores da 
formação que vão partilhar as 
suas vivências no andebol. A 
participação é aberta a todos os 
treinadores de qualquer moda-
lidade. 

Como o torneio já está 
consolidado, Cândido Macha-
do, presidente do clube organi-
zador SVRB (Sport Vila Real 
e Benfica) refere que no futuro 
pretende investir na área da 
formação e os workshops 
poderão ser a alavanca para 
essa aposta. “Queremos fazer 
mais. Este ano as formações 
são acreditadas pelo Insti-
tuto Português do Despor-
to e Juventude (IPDJ), e na 
próxima edição pretendemos 
trazer para Vila Real a Gala 
do Andebol, nesta mesma 
altura. Além disso, queremos 
que seja aqui disputada a Super 
Taça de Andebol, o que seria 
muito importante para Vila 
Real. Apesar de sermos um 
clube modesto que trabalha na 
formação, sabemos organizar 
torneios”, sublinha Cândido 

Machado.
À semelhança de outras 

edições, o torneio vai ainda 
homenagear um ex-atleta 
sénior do SVRB, Zé Diogo 
Silva, que na nova temporada 
desportiva vai alinhar no Xico 
Andebol - Clube Desportivo.

A organização é do Sport 
Vila Real e Benfica em parce-
ria com a Associação de Ande-
bol de Vila Real, e contam 
com o apoio da Câmara de 
Vila Real, do Regimento de 
Infantaria 13 e da UTAD. 

O calendário  dos jogos é o 
seguinte:

Sexta-feira, às 19h00: AA 
Águas Santas vs SVR Benfica; 
21h00: SL Benfica vs ABC 
Braga

Sábado, às 17h00: SL 
Benfica vs SVR Benfica; 
19h00: ABC Braga vs AA 
Águas Santas

Domingo, às 11h30: SVR 
Benfica vs ABC Braga; 14h30: 
SL Benfica vs AA Águas 
Santas

As entradas são livres.
MF
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Já falta muito pouco! Até on-
tem a campanha da Andge-
rações, associação pró-an-
debol do Vitória, promovi-

da para angariar o valor de 5000 
mil euros, no âmbito de uma ini-
ciativa de crowdfunding que re-
verterá em favor das obras de 
requalifi cação dos balneários do 
pavilhão Antoine Velge, contabi-
lizava 4855 euros. Ou seja, para 
que a totalidade do dinheiro seja 
garantido (mínimo 5000 euros) 

faltam dar entrada, apenas, 145. 
O que terá de acontecer até às 18 
horas de dia 11.

“A expectativa é que possamos 
atingir o valor proposto a muito 
curto prazo. Falta pouco e con-
fi amos que vamos conseguir”, 
começou por manifestar o pre-
sidente da Assembleia-Geral da 
Andgerações, João Batista.

Desde o dia 14 de Julho, altu-
ra em que o relógio do desafi o 
começou a contar, foram per-
to de uma centena as pessoas 
que não hesitaram em contri-

buir para uma causa em nome 
da melhoria das condições dos 
balneários do pavilhão. “É com 
grande entusiasmo e reconhe-
cimento que agradecemos, des-
de já, a todos os amigos do an-
debol do Vitória, pelo contributo 
prestado. Vamos conseguir con-
cretizar o primeiro capítulo de 
um sonho que vai orgulhar Se-
túbal e os vitorianos em nome 
dos nossos jovens praticantes, 
que terão, mais e melhores con-
dições de higiene e conforto”.

João Batista lembra que as obras 

decorrem a bom ritmo e que no fi -
nal a imagem será do agrado de 
todos os utilizadores. “As exigên-
cias do projecto e dos materiais 
usados na obra foram cumpridos e 
vamos ter óptimos balneários”.

Total pode
ultrapassar

Os donativos até agora confi r-
mados on-line, através do sítio: 
http://ppl.com.pt/pt/prj/um-pa-
vilhao-uma-missao, e que po-
dem variar entre os 5 e os mil 
euros, representam 97 por cento 

do montante mínimo exigido (5 
mil euros) para que o crowdfun-
ding devolva a verba angariada. 
Contudo, nada impede que o va-
lor seja ultrapassado.

“Este tipo de iniciativa pode vol-
ta a acontecer. No entanto, reco-
nhecemos que difi cilmente a ade-
são que tivemos agora se repita”, 
admite João Batista, antes de re-
velar que a Andgerações continua 
focada em obter renovados apoios 
para fortalecer o andebol vitoria-
no. Até porque, há outras obras 
por fazer no pavilhão.

Missão em nome do pavilhão 
sorri aos 5 mil euros de apoios
Andebol A fasquia da colecta pública apontada para garantir verbas para a requalifi cação dos balneários
do Antoine Velge está muito perto de ser garantida. A Andgerações e o andebol do Vitória vão ganhar o desafi o.

� DR �

As obras de requalifi cação dos balneários do pavilhão Antoine Velge avançam (na foto, à esquerda) e deixam para trás a imagem de degradação que existia no local (na foto, à direita)

POR JOAQUIM GUERRA
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Andebol 
vitoriano
está perto
de ganhar
5 mil euros
para obras 
de sonho

Desporto  PÁG. 14
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DrDrDrDrDragões vagões vagões vagões vagões vencerencerencerencerenceram Tam Tam Tam Tam Torneio Inorneio Inorneio Inorneio Inorneio Inttttternacional emernacional emernacional emernacional emernacional em
EstarrejaEstarrejaEstarrejaEstarrejaEstarreja
Artística de Avanca demonstrou estar no bom caminho para se iniciar na 1ª
Divisão Nacional.
   Os heptacampeões
nacionais venceram a 2ª
edição do Torneio Interna-
cional de Andebol Cidade de
Estarreja, que decorreu nos
dias 18 e 19 de agosto no
Pavilhão Municipal de Es-
tarreja. O FC Porto foi a equipa
mais forte em competição com
dois jogos e duas vitórias. Na
final derrotou os suecos do
Alingsas (31-28), vice-cam-
peão da Suécia.
   No apuramento para o 3º e
4º lugares, a Artística de
Avanca não fez a vida fácil ao
Permskie Medvedi, vice-
campeão russo, um adversário
habituado às lides europeias.
Com uma excelente presta-

ção, a equipa anfitriã liderada
por Carlos Martingo empurrou
os russos para um prolon-
gamento que o adversário
acabou por vencer nos últimos
minutos com apenas um golo
de vantagem (24-25).
   A competir com equipas de
renome internacional, a
participação da Artística neste
torneio foi positiva sobretudo
neste segundo jogo onde
demonstrou estar no bom
caminho para se iniciar, já no
próximo dia cinco de setem-
bro, no campeonato “Andebol
1”.
    Para dia 29 de agosto está
marcada a apresentação do
plantel conjuntamente com a
Associação Atlética de Avanca.

Esta apresentação a realizar no
centro da vila será acom-
panhada de outras atividades
ligadas aos dois clubes, uma
demonstração de Dança-
Fitness e um desfile de moda.
    A 2ª edição do Torneio
Internacional Cidade de
Estarreja foi organizada pela
Associação Artística de
Avanca, em parceria com a
Câmara Municipal de
Estarreja, proporcionando
uma excelente jornada
competitiva e um bom
espetáculo desportivo às
centenas de pessoas que
assistiram aos jogos durante
dois dias.
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