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Desporto para
todos em Lisboa
Semana Europeia do
Desporto traz a Lisboa
várias atividades físicas
gratuitas para quem
quer ficar em forma.

Apartirdestasegunda-feiranão
hádesculpaparanão fazerexer-

cício físico. A Câmara Municipal de
Lisboa juntou-se a alguns clubes da
cidadenoâmbitodaSemanaEuropeia
do Desporto, que começa oficialmen-
te hoje e se prolongaaté domingo, dia
20.Ainiciativa,quejáexisteháalguns

REDAÇÃO
destak@destak.pt

anos, tem como objetivo a promoção
dos benefícios da prática regular
da atividade física e do desporto em
toda a Europa.

Dentro das260horasde atividades
físicas gratuitas disponíveis, os inte-
ressados podem experimentar ou
melhorar em desportos tão variados
quantoandebol,artesmarciais,ginás-
tica(rítmica, infantileacrobática),bas-
quetebol ou voleibol.

Não faltam ainda atividades como
goalball (um desporto de equipa pen-
sado para cegos), hip hop, remo, cor-
febol, capoeira, cross training (uma
metodologia de treino com combina-
ção de exercícios) vela, ioga, xadrez,
zumba, tango, pilates, muay thai
(o chamado boxe tailandês) entre
muitas outras ações – no total são 43
as atividades.

O município pretende incutir na
população anecessidade de manter o
corpo em atividade e ser-se ativo em
prol dasaúde e do bem-estar físico. O
programaestáemwww.cm-lisboa.pt.

Existem várias artes marciais
disponíveis na lista de atividades

123RF
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SEMANA
DO DESPORTO
COM VÁRIAS
ATIVIDADES
GRATUITAS
EM LISBOA

CIDADES • 02
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São Bernardo dá
início à nova época
Andebol O popular clube aveirense apresentou a “família”
numa cerimónia que terminou com o jogo da equipa principal

O Centro Desportivo de São
Bernardo deu início, no último
sábado, à época 2015/2016,
mostrando aos sócios e adep-
tos as equipas que o clube terá
em actividade. O momento
alto da cerimónia foi quando,
no recinto do pavilhão do clu -
be, entraram os jogadores que
compõem os escalões de Bam-
bis, Minis Infantis, Iniciados Ju-
venis, Juniores, Seniores (A e
B) e Veteranos (masculinos e
femininos).

Depois da habitual foto de
“família”, a equipa sénior prin-
cipal do São Bernardo, que
volta a disputar o Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão, de-
fronta a formação do Xico An-
debol, também da mesma
competição. Uma vitória por
29-27 foi um bom pronúncio
para a época que se avizinha,
desde logo porque a equipa
aveirense defrontou um con-
junto do seu campeonato.

A equipa principal do São

Bernardo manteve o “núcleo
duro” do plantel sénior da épo -
ca passada, tendo assegurado
a contratação de três novos jo-
gadores, mas que voltam a re-
presentar o clube de Aveiro.
Um dos reforços é Daan Gar-
cia, que representou o Madeira
SAD e será uma mais-valia pa -
ra o conjunto orientado por
Ulisses Pereira, tendo inclusive
sido da sua autoria os últimos
cinco golos da equipa no jogo
de apresentação. |

“Família” andebolística do Centro Desportivo de São Bernardo

PAULO RAMOS
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Segunda jornada
AC Fafe derrotado em casa do Benfica
O Andebol Clube de Fafe foi derrotado no Pavilhão da Luz, pelo Benfica,
por 33-27, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional Ande-
bol 1. Destaque nesta ronda para o triunfo do ABC/UMinho, em casa,
frente ao Avanca, por 27-24, resultado que coloca a equipa bracarense no
topo da tabela classificativa em igualdade pontual com Sporting, FC Por-
to, Benfica e Madeira SAD. Todas as equipas somam seis pontos, quando
cumpridas dois jornadas da nova temporada desportiva. 
Quanto à equipa fafense, ocupa o 7.º lugar com dois pontos. 
Na próxima ronda, o ABC/UMinho desloca-se a casa do Passos Manuel,
enquanto o Fafe recebe o ISMAI.

§resultados
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Valeram as mãos de ferro de
Humberto Gomes a suplantar o
nervosismo. No primeiro jogo
oficial da época em casa, o
ABC/UMinho sofreu para feste-
jar a vitória diante do Avanca,
por 27-24, arrancada apenas nos
últimos 20 minutos de jogo. 

Sempre em desvantagem no
marcador - e depois de uma pri-
meira parte para esquecer - os
academistas só reagiram no se-
gundo tempo e bem podem agra-
decer a prestação do guardião,
que travou 12 dos 34 remates
dos adversários. Só na segunda
parte foram sete, o que salvou o
ABC, já que em termos ofensi-
vos deixou muito a desejar, tais
as falhas e nervos à flor da pele. 

O Avanca entrou melhor em jo-

go e manteve-se sempre na fren-

te do marcador, com o ABC a

correr atrás do prejuízo, mas

com pouco discernimento ofen-

sivo, muitas falhas e erros defen-

sivos, perante um adversário

coeso e agressivo na defesa. 

Vasco Santos foi um verdadei-

ro quebra-cabeças para a defen-

siva academista - sete golos,

sendo que quatro foram de raja-

da na primeira metade, aumen-

tando para quatro a diferença

(9-13), que Tomás Albuquerque

e Miguel Sarmento reduziram

até ao intervalo (14-15). O se-

gundo tempo trouxe um ABC

mais organizado na defesa, o

que fez a diferença e permitiu a

resposta. Aos 39 minutos, Grilo

colocou a equipa da casa pela

primeira vez na frente e a exibi-

ção de Humberto Gomes cimen-

tou a reviravolta, curiosamente,

quando a equipa se encontrava

em inferioridade numérica.

Valeram as mãos de ferro de Humberto
ABC/UMINHO VENCEU O AVANCA, por 27-24, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de andebol. Academistas
estiveram em desvantagem até aos 39 minutos. Segredo da reviravolta na defesa e nos 12 remates travados pelo guarda-redes.

GERALDO DIAS

Miguel Sarmento - um dos reforços do ABC/UMinho - foi o segundo melhor marcador da equipa, com cinco golos

ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (4),
Hugo Rocha (1), Carlos Martins (2), Nuno
Grilo (2), André Gomes (1) e Tomás
Albuquerque (7) - sete inicial. Jogara
ainda Diogo Branquinho, Emanuel
Ribeiro, Miguel Sarmento (5), João
Gonçalves (1), Nuno Rebelo (4). 
Treinador: Carlos Resende

AVANCA 24
Luís Silva (GR), Vitor Alvarez (3), Miguel
Baptista (4), Ricardo Mourão (1), Vasco
Santos (7), Marco Sousa (2) e Ricardo
Ramos (2) - sete inicial. Jogaram ainda
Nuno Carvalho (1), Diogo Oliveira (4),
Marco Ferreira, Carlos Santos, João
Carvalho e João Valente. 
Treinador: Carlos Martingo

Árbitros Rui Almeida e António Oliveira.
Intervalo 14-15.

Carlos Resende
(técnico ABC/UMinho)
“Estivemos 
muito nervosos”
“Foi o primeiro jogo em casa,
com todas as dificuldades que
temos tido, sabíamos que fácil
não iria ser. Há sempre aquele
nervosismo e, de facto, na pri-
meira parte fomos tudo menos
competentes, estivemos muito
nervosos, não defendemos bem,
basta ver a diferença que sofre-
mos 15 golos na primeira parte e
nove na segunda e depois, ape-
sar de termos marcado 14 golos
na primeira metade, melhor do
que na segunda, cometemos no-
ve faltas técnicas e muitos rema-
tes falhados, muitos nervos à flor
da pele. Na segunda parte, des-
de logo seis golos de diferença e
apesar de não sermos muito
competentes no ataque a dife-
rença esteve na defesa e na aju-
da que o Humberto deu na se-
gunda parte. O Pedro Seabra e o
Ricardo Pesqueira fazem muita
falta, como fariam se integras-
sem qualquer equipa nacional,
mas não é por isso que vamos
atirar a toalha ao chão.”

Carlos Martingo
(técnico Avanca)
“Resultado 
não é o mais justo”
“Estivemos na frente 40 minutos
e o ABC nunca teve o jogo con-
trolado. Este resultado, embora
de três golos, não é o mais justo
para o que se passou aqui.”

§cabinas

Tomás Albuquerque esteve
em destaque na equipa
academista ao marcar sete
golos. Já Humberto Gomes
brilhou na baliza
bracarense ao travar 
12 remates dos 34 
da equipa do Avanca. 

+ destaque

Andebol
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Artística de Avanca e Alavarium perdem na estreia
As equipas de Aveiro que disputam os principais campeonatos de Andebol não 
começaram bem a época 2015/2016. A Artística de Avanca perdeu (27-24) com
o ABC, em Braga e o Alavarium saiu derrotado (29-25) de Gaia, frente ao Colégio.
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 Luís Filipe Silva

f
oi bastante mais com-
plicada a tarefa que 
o ABC/UMinho on-
tem teve pela fren-

te. À partida o Artística de 
Avanca parecia ser uma 
equipa pouco ameaçado-
ra, mas dentro das quatro 
linhas provou o contrário 
e obrigou os academistas 
a puxar dos galões de fa-
vorito na segunda metade.

Se olharmos para o 

modo como decorreu 
o jogo, o Avanca esteve 
durante 40 minutos con-
secutivos à frente no mar-
cador e na segunda me-
tade chegou a temer-se 
uma "gracinha" no Sá 
Leite.

O ABC/UMinho, priva-
do de Pesqueira e Seabra, 
ambos por lesão, cometeu 
vários erros a defender e 
apesar de ter marcado por 
14 vezes foi para o interva-
lo em desvantagem.

E nos primeiros 10 mi-
nutos, o panorama do jo-
go não se alterou. O ABC/
/UMinho só passou para a 
frente do marcador aos 40 
minutos e 21 segundos e a 
partir daí não mais perdeu 
o comando, mas tal não 
significou mais tranqui-
lidade, porque o Avanca 
manteve sempre a pró-
ximidade no marcador e  
colocou sempre em cau-
sa o triunfo academista.

Curiosamente, só se 
respirou de alívio no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite quan-
do o ABC estava em infe-
rioridade numérica.

O Avanca saiu para o 
ataque de um modo ex-
cessivamente confiante e 
permitiu a recuperação 

ABC/UMinho suou para levar de vencida o Artística de Avanca

Mais difícil do que o previsto

de bola por parte de To-
más Albuquerque que co-
locou o ABC a vencer por 
duas bolas a três minutos 

do final.
E foi noutra recu-

peração, já no derra-
deiro minuto que os bra-
carenses fizeram o 27-24. 
Foi difícil, mas os atletas 
de Carlos Resende cum-
priram e estreram-se no 
Sá Leite nesta temporada 
com um triunfo.

Tomás Albuquerque liderou reviravolta dos academistas

Carlos resende

«Estivemos muito nervosos

Para o técnico Carlos Resende, a equipa do ABC/UMi-
nho acusou o nervosismo da estreia em casa. «É o pri-
meiro jogo em casa, com todas as dificuldades que te-
mos tido, há sempre aquele nervosismo. Na primeira 
parte estivemos sempre nervosos. Cometemos muitas 
faltas técnicas e muitos nervos.

Na segunda parte sofremos menos seis golos, mas 
fomos menos competentes no ataque», disse.

Sobre as lesões de Seabra e do Pesqueira, técnico 
sublinhou que ambos «faziam falta a qualquer equi-
pa da I Divisão», quanto mais a uma equipa jovem co-
mo a do ABC.

O técnico do Avanca, Carlos Martingo, lamentou a 
desconcentração na parte final.

«Estivemos durante 40 minutos na frente do mar-
cador. Eu tinha dito que o nosso objetivo era incomo-
dar o ABC e conquistar alguns pontos. Estivemos mui-
to perto.

O ABC nunca teve o jogo controlado o que demons-
tra a nossa qualidade. O que falhou, curiosamente, foi 
a nossa superioridade numérica. Este resultado não é 
o mais justo para o que se passou aqui», disse.

ABC somou 
ontem o seu 

segundo triunfo 
no 

campeonato

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Rui Almeida
e António Oliveira

ABC 27
Humberto Gomes (Cláudio Silva); 
Fábio Vidrago (4), Hugo Rocha 
(1), Diogo Branquinho, Emanuel 
Ribeiro, Miguel Sarmento (5), João 
Gonçalves (1), Carlos Martins (2), 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (4), 
Oleksander, André Gomes (1) e 
Tomás Albuquerque (7).

Treinador: Carlos Resende

Avanca 24
Luís Silva; Nuno Carvalho (1), Iturriza 
(3), Miguel Batista (5), Ricardo 
Mourão (1), Vasco Santos (6), Marco 
Sousa (2), Diogo Oliveira (4), Ricardo 
Ramos (2), Marco Ferreira, Alberto 
Silva, Paulo Almeida, Carlos Santos, 
Marcelo, João Carvallho e Valente.

Treinador: Carlos Martingo

ao intervalo 14-15
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Andebol: 1.ª divisão

AC Fafe perdeu
no pavilhão do Benfica
O AC Fafe deslocou-se, ontem, ao pavilhão da 
Luz, onde perdeu por 33-27 frente ao Benfica, 
em encontro da segunda jornada do campeona-
to de andebol da primeira divisão. 

Uelington, com seis golos, foi o melhor mar-
cador dos benfiquistas, enquanto pelo AC Fafe, 
Nuno Pimenta foi o melhor marcador do encon-
tro, com oito golos.

Também ontem, o Sporting goleou o Bele-
nenses por 33-19, e o FC Porto fez o mesmo no 
pavilhão do ISMAI (33-21).
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ABC COM NOVO 
TRIUNFO 
O ABC recebeu e venceu o 
Avanca por 27-24, e conti-
nua na frente do andebol 
nacional
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Meio: iPressGlobal Online Autores: Mário Tavares

URL:http://ipressglobal.com/andebol-1-leoes-e-dragoes-demolidores/

 
Adicionar aos meus favoritos FC Porto e Sporting CP venceram com "demasiada" facilidade as suas
partidas, impondo pesadas derrotas ao ADA ISMAI (12 golos de diferença) e ao Delta Beleneses (14
golos de diferença), respectivamente. Dragões e Leões apostaram forte na constituição dos plantéis
para a presente época e isso é bem notório ao fim de apenas duas jornadas disputadas do
Campeonato Fidelidade Andebol 1. Ambas as equipas têm uma qualidade de jogo muito acima da
maior parte dos adversários, para não dizer de todos, e isso ficou bem patente nas partidas
disputadas ontem. Rui Silva começa a ser uma peça fundamental no jogo do FC Porto O
heptacampeão FC Porto visitou de novo a cidade vizinha da Maia, mas desta vez para jogar no recinto
do ISMAI, um jogo que colocou frente-a-frente dois técnicos de trocaram de clube no defeso, Ricardo
Costa deixou o comando principal do ISMAI para rumar aos azuis-e-brancos, enquanto Rui Silva
passou de adjunto dos Dragões para técnico principal dos maiatos. Tal como na jornada inaugural, os
portistas voltaram a entrar mal na partida, demorando a acertar com as marcações e demonstrando
alguma falta de agressividade, mas à semelhança da jornada anterior, depois de "encontrar" o
caminho da baliza adversária não mais facilitou e arrancou para um jogo bem conseguido, tornando-o
fácil e que culminou numa vitória confortável, triunfando por expressivo 21-33, com 9-18 ao intervalo.
Por seu turno, o Sporting conseguiu impor uma verdadeira goleada ao Belenenses por 33-19, pese
embora os primeiros 20 minutos da partida tenham sido dominados pelos azuis do Restelo, que
souberam tirar partido dos erros ofensivos sistemáticos da turma leonina. Depois de um "puxão de
orelhas" do técnico leonino Zupo Equisoain durante o pedido de desconto, tudo se alterou e o Sporting
chegou ao intervalo já na dianteira (15-10). Na etapa complementar o Sporting manteve o mesmo
nível com que terminou a primeira parte e numa exibição de clara superioridade, limitou-se a
aumentar o diferencial de golos, fechando o marcador em 33-19. Nas restantes partidas, o ABC
recebeu e venceu o Avanca por 27-24, o Madeira SAD venceu o Águas Santas por 25-23, por sua vez
o Benfica derrotou em casa o Fafe por 33-27 e finalmente o Sp. Horta foi batido em casa pelo Passos
Manuel por 24-27.
 
 Set 13, 2015
 
Mário Tavares
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Elias António apontou dois golos na vitória da SAD.

OAo segundo jogo, o Madeira
SAD voltou a vencer. Após o
triunfo na ronda inaugural,

a formação de Paulo Fidalgo re-
cebeu ontem o Águas Santas,
em partida da segunda jornada
do "nacional" de andebol mas-
culino. No final, ganhou o Ma-
deira SAD por 25-23. Cláudio Pe-
droso (6), Daniel Santos (5), Nuno
Silva (4), David Pinto (4), Nélson
Pina (2), Elias António (2), Gon-
çalo Vieira (1) e João Miranda
(1) marcaram os golos insulares.
A terceira jornada é já nesta
quarta-feira e levará o Madeira
SAD ao reduto do FC Porto.  JM

Madeira SAD volta a ganhar
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Madeira SAD volta a ganhar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-09-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-volta-a-ganhar/

 
13 Setembro, 2015
 
 Ao segundo jogo, o Madeira SAD voltou a vencer. Após o triunfo na ronda inaugural, a formação de
Paulo Fidalgo recebeu ontem o Águas Santas, em partida da segunda jornada do "nacional" de
andebol masculino.
 
 No final, ganhou o Madeira SAD por 25-23. Cláudio Pedroso (6), Daniel Santos (5), Nuno Silva (4),
David Pinto (4), Nélson Pina (2), Elias António (2), Gonçalo Vieira (1) e João Miranda(1) marcaram os
golos insulares.
 
 A terceira jornada é já nesta quarta-feira e levará o Madeira SAD ao reduto do FC Porto.
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GINANDEBOL - ESTA TARDE TERÁ LUGAR AS FINAIS DE INFANTIS,INICIADOS E
JUVENIS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-09-2015

Meio: Rádio Voz Desportiva Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=951ab4f3

 
O torneio Ginandebol 2015, organizado pelo Ginásio Clube do Sul, termina este domingo, com os
jogos de apuramentos, na parte da manhã e as respetivas finais,na parte da tarde Em Infantis pelas
13,00 horas realiza-se a final entre o GinásioClube do Sul e o SLBenfica. Em Iniciados,pelas 14,30
horas, realiza-se a final entre o Sporting CP e o Estarreja AC. Em juvenis, pelas 16 horas terá lugar a
final ,entre o Vitória de Setúbal e o Lagoa AC Aqui deixamos os links onde pode consultar os
resultados. Consulte o link relativo aos Infantis Consulte aqui o link relativo aos Iniciados Consulte aqu
o link relativo aos Juvenis Joaquim Candeias
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O que o treinador diz num minuto?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2555a6e

 
13-09-2015 23:55
 
 Rui Lança analisa a comunicação entre treinadores e jogadores durante o período de descontos.
 
 Rui Lança
 
 Por Rui Lançasapodesporto@sapo.pt
 
 Fruto do meu acompanhamento do Futsal por cá e do que se fazia pelo mundo da NBA e dos
treinadores que adorava seguir, tenho debatido sobe o real impacto da comunicação entre o treinador
e os atletas durante os minutos de desconto. Não apenas na modalidade de Futsal, claro está.
Acontece também no Andebol, Basquetebol ou Voleibol por exemplo. E sem terem minutos de
desconto, o Futebol também 'sofrerá' dessa causa, dado que não acredito que os atletas despendam
muitos segundos de real atenção ou até minutos durante um jogo.
 
 Hoje as transmissões televisivas permitem-nos acompanhar o que os treinadores dizem aos atletas
durante esses quase 60 segundos. O que dizem, como o dizem, se gesticulam e a quem direcionam as
suas palavras. E que tipo de comunicação fazem, se mais corretiva, mais assertiva ou até protetora.
 
 Sabe-se que quem pede o desconto de tempo tem o conteúdo da mensagem mais delineado do que o
outro treinador, que acaba também por usufruir do desconto de tempo. Isto não quer dizer que o
treinador que o pede, tenha mais impacto comunicacional que o outro treinador, mas gosto de
observar que durante os tais quase 60 segundos, é transmitida - em condições emocionais e físicas às
vezes fora da zona de conforto e controlo - muita informação. Demasiada. E não se consegue perceber
logo no momento do que foi dito o que foi 'apanhado' pelos atletas e que atletas.
 
 Deixaram - e ainda bem - de se preocupar se essa informação chegava ao adversário, pois é fácil que
algo que seja dito num minuto de desconto, seja transmitido passado alguns segundos à outra equipa
técnica. E o que as pessoas pensam da sua comunicação. E isto tudo nos permite assistir a alguém
mais genuíno. Mas ser genuíno não implica que sejam o que quiserem ou que façam o que quiserem.
Porque o foco deveria e deve ser que a mensagem chegue aos destinatários, os atletas. E para isso
não se deve ser genuíno apenas porque sim. Deve-se ser ou fazer aquilo que nos permita que em 40
segundos ou ainda menos, se transmita algo. Um ou dois detalhes, não mais. Porque entre o
descansar, beber água, sentar, ouvir e processar a mensagem, este processo não chega para tudo.
 
 Os minutos de desconto permitem-nos saber ainda mais informações sobre os treinadores. Não
chegam para vencer jogos, é certo. Mas dizem-nos muitas coisas que em determinados momentos de
decisão, fazem com que algo aconteça e não apenas por sorte ou azar.
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Segunda jornada
ACB/UMinho recebe
Avanca às 17 horas
Depois de uma vitória inequívoca
em Belém, no arranque do cam-
peonato nacional de Andebol 1,
o ABC/Uminho apresenta--se aos
sócios no primeiro jogo oficial da
época no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te. Encontro é esta tarde, diante
do Avanca, a partir das 17 horas.
Ricardo Pesqueira e Pedro Seabra
são baixas para o técnico Carlos
Resende. 
O calendário de jogos da segun-
da jornada é o seguinte:
ABC/UMinho-AA Avanca (17h -
Rui Almeida/António Oliveira)
Madeira SAD-Á. Santas (17h -
Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes) 
Benfica-AC Fafe
(18h - Vânia Sá/Marta Sá)
Sporting-Belenenses (18h30 -
César Carvalho/Daniel Freitas)
ADA ISMAI-FC Porto (19h - Mário
Coutinho/Ramiro Silva)
Sp. Horta-Passos Manuel (21h -
Nuno Francisco/Fernando Rodri-
gues).

§andebol
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“Dados estão lançados
para uma grande época”
Perspectiva A previsão é de Herlander Silva, treinador do Alavarium, que hoje
inicia a defesa do título nacional no recinto do Colégio de Gaia

A equipa sénior do Alavarium/
Love Tiles, tri-campeã nacional,
estreia-se hoje no Campeonato
Multicare da 1.ª Divisão Femi-
nina, defrontando fora o Colé-
gio de Gaia, a partir das 18 horas.
É o primeiro teste da formação,
agora orientada por Herlander
Silva, que tem como grande
missão dar continuidade aos tí-
tulos conquistados nas últimas
três épocas.

E apesar de ter perdido a Su-
pertaça, para o eterno rival Ma-
deira SAD, na abertura oficial
da época 2015/2016, o Alavai-
rum/Love Tiles volta a perfilar-
se como um dos principais can-

didatos à conquista do ceptro.
Esse favoritismo foi desde logo
assumido por Herlander Silva,
aquando da disputa da Super-

taça em Castelo Branco, em que
o técnico afirmou que o Alava-
rium entrava para a nova época
para “discutir a vitória em todas

as competições em que iria es-
tar envolvido”.

Uma já perdeu (leia-se Super-
taça), novamente para a equipa
madeirense, mas ainda terá
uma forte palavra a dizer no
Campeonato e também na Taça
de Portugal, sendo que ainda
poderá mostrar o seu valor na
Taça EHF, prova onde vai de-
frontar o Ilidza, da Bósnia-Her-
zegovina, em Outubro.

Ao “site” da Federação Portu-
guesa de Andebol, Herlander
Silva, antecipa também que “a
época 2015/16 será a mais dis-
putada dos últimos anos. As
equipas criaram condições pa -
ra os regressos ou ingressos de
jogadoras que se enquadram
nos seus perfis de jogo, o que,

Herlander Silva assume a ambição de lutar pelo título nacional

D.R.Andebol
1.ª Divisão Nacional

potenciado pelos meus colegas
treinadores, só trará mais espe-
táculo é um aumento da quali-
dade geral do jogo”.

O agora novo treinador das
campeãs nacionais considerou
ainda, ao sítio oficial do orga-
nismo que rege o andebol na-
cional, que “vejo também novas
e boas duplas de árbitros a apa-
recer, mais protagonismo nos
media por parte do andebol fe-
minino”. Por isso Herlander Sil -
va, que não esconde a ambição
do clube em lutar novamente
pela conquista do título nacio-
nal, considera que “os dados es-
tão lançados para uma grande
época”.

Recorde-se que o Alavarium/
Love Tiles é o actual campeão
nacional, depois de, na época
passada ter vencido o Madeira
SAD no jogo da “negra” da final
do “play-off” do campeonato.
Antes, na fase regular, terminou
em primeiro lugar, com 19 vi-
tórias, um empate e duas der-
rotas. Este ano, face ao estatuto
de tri-campeão ancional, volta
a apresentar-se como sério can-
didato ao título nacional.|
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Nacional Andebol: Grandes vencem e com o mesmo número de golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-09-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=789436

 
HOJE às 22:01
 
 Numa jornada verdadeiramente atípica, os três grandes do andebol nacional venceram, este sábado,
os respectivos encontros da segunda jornada do Campeonato Nacional da modalidade, exactamente
com o mesmo número de golos marcados: 33.
 
 Frente ao Belenenses, o Sporting garantiu o triunfo pelos parciais de 33-19, enquanto, a jogar em
casa do Mais/ISMAI, o FC Porto conquistou mais três pontos com uma vitória por 33-21.
 
 Já o Benfica, recebeu e venceu o Fafe, por 33-27.
 
 Nos restantes jogos desta ronda, o Madeira SAD derrotou o Águas Santas por 25-23 e o ABC/Minho
derrotou o Avanca por 27-24.
 
 Por jogar fica apenas o embate entre o Sp. Horta e o Passos Manuel, ainda este sábado.
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CaMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL DA I DIVISÃO

ABC/UMinho recebe Avanca 
na estreia no Flávio Sá Leite

O
ABC/UMinho re-
cebe hoje, a partir 
das 17h00, no pavi-
lhão Flávio Sá Lei-

te, o Avanca, em partida 
a contar para a 2.ª jornada 
do campeonato nacional 
de andebol da 1.ª Divisão.

A equipa de Carlos Re-
sende faz assim a sua es-
treia em casa nesta tem-
porada, depois de ter 
vencido a Supertaça e de 
ter ganho na deslocação 
a Belém.

Por seu turno, o Ande-
bol Clube de Fafe deslo-
ca-se ao Pavilhão da Luz 
para medir forças com o 
Benfica.

Os jogos para hoje: 
ABC/UMinho-Avanca 
(17h00), Madeira SAD-
-Águas Santas (17h00), 
Benfica-AC Fafe (18h00), 

Sporting-Belenenses 
(18h30), Maia/ISMAI-FC 
Porto (19h00) e SC Horta-
-P. Manuel (21h00).

 
Alterações de jogos
O encontro entre o FC Por-
to e o ABC, da quinta jor-
nada do campeonato de 
andebol da primeira divi-
são, disputa-se no dia 23 
de setembro, a partir das 

21h00, no Dragão Caixa. 
Inicialmente estava agen-
dado para o dia 26 de se-
tembro, mas foi antecipado 
devido aos compromissos 
europeus das equipas.

Por outro lado, o ABC 
alterou a ordem dos seus 
jogos com o Madeira SAD, 
passando o primeiro para 
o Pavilhão do Funchal, no 
dia 3 de outubro, enquan-

to o segundo se jogará no 
Flávio Sá Leite no dia 19 
de dezembro. As altera-
ções prendem-se com di-
ficuldades nos voos para 
as equipas.

Tambem o encontro en-
tre o AC Fafe e o FC Por-
to, da oitava jornada, foi 
alterado, passando para o 
dia 14 de outubro, a partir 
das 21h00. 

ABC/UMinho procura segunda vitória consecutiva no campeonato

D
M
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Andebol: os três grandes venceram e marcaram todos 33 golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-09-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2a39b70e

 
Sporting, FC Porto e Benfica venceram os seus adversários ao apontarem 33 golos
 
 agora
 
 Era quase improvável, mas não foi impossível. Os três grandes venceram este sábado os seus
adversários e marcaram todos 33 golos, em encontros da segunda jornada do Campeonato Nacional
de andebol.
 
 O Sporting venceu o Belenenses por 33-19, o FC Porto deslocou-se à casa do Mais/ISMAI e venceu
por 33-21 e o Benfica recebeu e venceu o Fafe por 33-27.
 
 Nos restantes jogos desta ronda, o Madeira SAD derrotou o Águas Santas por 25-23 e o ABC/Minho
derrotou o Avanca por 27-24.
 
 A última partida da jornada disputa-se ainda este sábado, às 22h00, entre o Sp. Horta e o Passos
Manuel.
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Esta aluna portuguesa é "nota 20"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-09-2015

Meio: Port.Com Online

URL:http://www.revistaport.com/esta-aluna-portuguesa-e-nota-20/

 
Patrícia Resende tem 18 anos, entrou em arquitetura na Universidade do Porto com 20 valores a tudo,
mas diz que isso não faz dela mais do que uma "rapariga normal" que adora divertir-se e joga ande
Patrícia Resende tem 18 anos, entrou em arquitetura na Universidade do Porto com 20 valores a tudo,
mas diz que isso não faz dela mais do que uma "rapariga normal" que adora divertir-se e joga andebol
de alto rendimento. Patrícia Resende, a aluna que entrou este ano letivo na Universidade do Porto com
a melhor média, recorda em entrevista à agência Lusa que concluiu o ensino secundário com nota
máxima e que a chave para o seu sucesso sempre foi "estar atenta nas aulas e perceber a matéria
que os professores estão a dar". Questionada sobre o que faz além de estudar, a nova estudante da
Universidade do Porto garante, entre risos, que é "uma rapariga normal", que gosta de se divertir e
que é uma "atleta de alto rendimento". "Jogo andebol no Colégio de Gaia (Porto), o que me ocupa
bastante tempo." Quando pensa no seu futuro profissional, assume que gostaria de ficar por Portugal
e acredita que "os melhores têm sempre lugar". Se não for possível, mostra-se preparada para
"explorar outras opções no estrangeiro". Questionada sobre o motivo que a fez optar pelo curso de
arquitetura em detrimento de outros com maior taxa de empregabilidade - como o curso de medicina,
por exemplo -, explica que ser arquiteta é uma "ideia que tinha desde pequenina". "Tenho uma amiga
que é arquiteta e os meus pais dizem-me que, quando eu era criança, gostava de ir ver o que ela
fazia. Então comecei a gostar [desta área] desde essa altura", revela a nova caloira da Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Porto, que diz preferir a área de "reabilitação urbana" para trabalhar.
"Gostava de tentar estudar nessa área para conseguir perceber melhor o que se passa e o que se
pode fazer." Patrícia Resende foi uma das 4000 participantes na cerimónia de receção estudantil que
decorreu esta quinta-feira na Praça Gomes Teixeira, em frente ao edifício da reitoria da Universidade
do Porto.
 
 2015-09-12T11:28:24+00:00
 
http://www.revistaport.com/author/redacao/
 
 

Página 30



A31

  Tiragem: 35268

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 27,31 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 60937012 12-09-2015

CINEMA
Libertação
Título original: Paisà
De: Roberto Rossellini
Com: Alfonsino Pasquale, 
Carmelo Sazio
Itália, 1946, 128 min.
RTP2, 22h50
Rosselini assinou um dos mais 

míticos fi lmes realizados em 

Itália no período que se seguiu 

ao fi m da guerra. Rodado em 

1946, retrata o processo de 

libertação que trouxe o fi m da II 

Guerra Mundial, acompanhando 

as tropas americanas desde o 

desembarque na Sicília até aos 

pântanos do vale do Pó. Dividido 

em seis episódios, conta histórias 

como a de uma rapariga siciliana 

que trava amizade com um 

soldado norte-americano, a de 

um napolitano que rouba as 

botas a um soldado ou a de uma 

enfermeira inglesa que deambula 

por Florença à procura de um 

amor antigo.

Bom Dia, Vietname 
[Good Morning, Vietnam]
TVC3, 16h50
Foi com este fi lme que Robin 

Williams se tornou uma estrela 

internacional, interpretando 

um tipo de personagem que 

retomaria frequentemente: 

o rebelde bem-disposto e 

brincalhão, incompreendido 

pelas autoridades. Em Bom Dia, 

Vietname, Williams é um locutor 

pouco convencional da rádio do 

exército americano estacionado 

no Saigão, que ganha enorme 

popularidade entre os soldados 

com o seu estilo extravagante. O 

seu papel deu a Williams a sua 

primeira nomeação para um 

Óscar.

Maré Vermelha 
[Crimson Tide] 
Hollywood, 17h00
Um grupo de ofi ciais russos, 

descontentes com o rumo político 

do seu país, ocupa uma base de 

mísseis nucleares, ameaçando 

destruir o Japão e os Estados 

Unidos da América. A resposta 

americana passa por colocar um 

submarino nuclear, comandando 

por Frank Ramsey, em alerta 

máximo. Mas Ramsey e Ron 

Hunter não se entendem em 

relação às atitudes a tomar, que 

poderão dar início à III Guerra 

Mundial.

Inocente ou Culpado? 
[The Life of David Gale]
TVC4, 19h00
David Gale é um fervoroso 

activista contra a pena de morte 

que, depois de uma acusação 

de violação e assassínio 

de Constance Harraway, 

companheira na mesma luta, 

vai parar ao corredor da morte. 

A poucos dias da execução, 

David aceita dar uma entrevista 

a Bitsey Bloom, uma jornalista 

premiada. Mas Bitsey depressa 

se apercebe que não tem apenas 

um exclusivo nas mãos, tem 

também a vida de David. Ela vai 

ter de perceber se ele é inocente 

ou culpado e reunir as peças do 

puzzle que faltam sobre a morte 

de Constance antes que seja 

demasiado tarde.        

Um Santo Vizinho [St. Vincent]
TVC1, 21h30
Maggie faz o que pode por 

Oliver, o fi lho de 12 anos. 

Quando Vincent, o vizinho do 

lado, se apercebe que o rapaz 

fi ca muito tempo sozinho, 

oferece-se para tomar conta 

dele depois da escola. Não 

encontrando melhor solução, ela 

aceita. O que ela não imaginava 

era que ele, para além de 

misantropo e hedonista, tinha 

também uma ideia bastante 

peculiar sobre como cuidar de 

uma criança.

Enterrado [Buried]
Hollywood, 22h25
Paul Conroy (Ryan Reynolds) é 

um cidadão norte-americano 

que trabalha como camionista 

no Iraque. Um dia, durante um 

assalto, é deixado inconsciente. 

Quando acorda, percebe que 

foi enterrado vivo. Em pânico, 

sem qualquer explicação 

para o sucedido, com apenas 

um isqueiro e um telemóvel 

como hipótese de salvação, 

ele vai viver os piores 90 

minutos da sua vida. Um fi lme 

claustrofóbico, realizado 

pelo espanhol Rodrigo Cortés 

(Concursante), que explora 

alguns dos piores medos do ser 

humano.

A Troca [Changeling]
TVC3, 22h30
Los Angeles, 1928. Uma manhã, 

Christine diz adeus ao fi lho, 

Walter, antes de ir trabalhar. 

Quando regressa, Walter 

desapareceu. Nos meses que 

se seguem, desencadeia então 

uma busca imparável. E, quando 

toda a esperança parecia 

perdida, Christine pensa que 

as suas preces foram ouvidas, 

ao aparecer um rapaz que diz 

chamar-se Walter. Christine leva 

Walter para casa, mas começa 

a duvidar que aquele seja 

efectivamente o seu fi lho…

Dizem por Aí... 
[Rumor Has It...]
RTP1, 22h42
Sarah Huttinger ( Jennifer 

Aniston) está completamente 

fora de si. Finalmente, 

concordou casar com o 

namorado, Jeff  (Mark Ruff alo), 

mas o casamento nunca esteve 

nos seus planos de vida. E agora 

a irmã, Annie (Mena Suvari), 

decidiu casar-se e Sarah vai a 

caminho de Pasadena, o que 

signifi ca passar muito tempo 

com a sua família obcecada 

com o ténis. É então que Sarah 

tropeça num segredo de família 

e começa a questionar as suas 

origens.

Braveheart - O Desafio do 
Guerreiro [Braveheart]
FOX, 00h05
Escócia, século XIII. William 

Wallace é o líder de um clã 

local que lidera uma rebelião 

contra o rei inglês Eduardo. Os 

escoceses estão descontentes 

com a brutalidade dos ingleses, 

mas falta-lhes a organização 

e um líder para enfrentar os 

invasores. Seguindo o exemplo 

do seu pai e do seu irmão que 

Libertação
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perderam a vida a lutar pela 

libertação da Escócia quando 

ele era ainda criança, Wallace 

decide tomar em mãos essa 

tarefa e expulsar de uma vez por 

todas os invasores.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente: 
A Verdade da Pobreza
RTP1, 20h45

O programa de grande 

reportagem coordenado pela 

jornalista Mafalda Gameiro está 

de regresso para apresentar 

semanalmente realidades 

diferentes. A Verdade da 

Pobreza, a reportagem de hoje, 

debruça-se sobre o combate 

dos investigadores portugueses 

e angolanos à malnutrição e às 

doenças infecciosas.

 

Olhar o Mundo
RTP2, 19h00
O ex-embaixador Francisco 

Seixas da Costa é o convidado 

desta semana de António 

Mateus. Neste episódio, olham 

o mundo à luz da maior vaga 

migrante a fazer-se sentir na 

Europa desde o fi m da II Guerra 

Mundial. Juntos abordam 

também temas como as eleições 

na Grécia ou a herança dos 

atentados de 11 de Setembro de 

2001.

 

DESPORTO

Futebol: I Liga
SPTV1, 18h30 | Estoril x Braga

SPTV1, 20h45 | Arouca x FC Porto

 

Futebol: Liga Espanhola
SPTV2, 19h30 | Atl. Madrid x 

Barcelona

  

Ciclismo: Volta a Espanha
Eurosport1, 13h15 | Etapa 20

 

Andebol: I Divisão
SportingTV, 18h30 | Sporting x 

Belenenses

INFANTIL
Uau! O Meu Novo Professor 
É Mágico
SIC K, 20h32
Programa de magia que é, 

simultaneamente, um programa 

de apanhados. Aqui, os 

ilusionistas disfarçam-se de 

professores de substituição e 

entram nas salas de aula com 

o objectivo de surpreenderem 

os alunos com os truques que 

levam na manga.

Pet Alien, Amigos do Outro 
Mundo
RTP2, a partir das 8h00
A pacata vida de Tommy 

Cadle, um miúdo de 13 anos, 

é perturbada no momento 

que se vê obrigado a educar... 

extraterrestres. Na cidade 

fictícia de DeSpray Bay, Tommy 

vive com cinco alienígenas 

num farol onde, fora algumas 

traquinices que agitam 

constantemente a vida do 

pequeno, se vai desenvolvendo 

uma bonita amizade. Série de 

animação incluída no programa 

Zig Zag.

 

Doraemon e os Deuses do Vento
Cartoon Network, 12h10

Estreia. Doraemon é um gato 

azul que vem do século XXII e 

supera as barreiras do espaço 

e do tempo, vivendo mágicas 

aventuras com Nobita, o seu 

amigo humano. Desta vez, a 

dupla encontra uma bola de 

vento animalesca, que veio 

de uma terra muito distante, 

mas foi soprada para o bairro 

por um tufão. Nobita apelida-a 

de Fuuko. Em conjunto com 

Doraemon e os amigos, tem 

de levá-la até um campo 

através da porta mágica. 

É aí que aprendem coisas 

sobre as aldeias do Vento e 

da Tempestade, e descobrem 

a verdadeira identidade de 

Fuuko.

Cartoon Network, 12h10
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ABC perde Pedro Seabra com uma fratura num pé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
04:07 . Record
 
 A turma de Braga estreia-se no Pavilhão Flávio Sá Leite e o treinador Carlos Resende revelou que vai
lançar o central Tomás Albuquerque, de 22 anos...
 
 Por a.r. - Record
O vencedor da Taça de Portugal e Supertaça, o ABC, perdeu o central Pedro Seabra, que fraturou o pé
direito na deslocação a Belém, na 1.ª jornada. "Vou ser operado na terça-feira. Devo estar parado três
a quatro meses para recuperar", revelou o internacional de 25 anos, que já não defronta o Avanca, na
2.ª ronda do Campeonato que se realiza hoje.A turma de Braga estreia-se no Pavilhão Flávio Sá Leite
e o treinador Carlos Resende revelou que vai lançar o central Tomás Albuquerque, de 22 anos:"Tenho
imensa confiança, pois na Europa soube dizer dentro de campo que era possível contar com ele."Leões
e Belém em AlmadaQuanto ao líder Sporting, que emprestou o ponta João Ligeiro ao Passos Manuel,
recebe no Pavilhão do Ginásio do Sul (em Almada) o Belenenses. Sérgio Barros espera dificuldades:"É
um jogo difícil. OBelenenses tem um plantel com jovens emprestados por equipas grandes e portanto
tem valor", considerou o extremo dos leões ao sítio do clube na internet.Já o Benfica e FCPorto não
deverão ter grandes problemas frente às formações de ACFafe e ISMAI, em jogos agendados,
respetivamente, para a Luz e Maia.
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FC Porto com triunfo expressivo diante ISMAI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
21:12 . Record
 
 Ao intervalo já os heptacampeões nacionais venciam por 18-9...
 
 Por Record
O FC Porto somou este sábado a segunda vitória em outros tantos jogos. No Pavilhão Municipal da
Maia, os heptacampeões nacionais bateram o Maia/ISMAI por 33-21. Ao intervalo já o FC Porto vencia
18-9.Yoel Morales, com uma segunda parte de luxo, assumiu-se como o melhor marcador portista,
tendo apontado sete golos, enquanto Sérgio Caniço, com quatro golos, foi o mais certeiro do
Maia/ISMAI.Consulte os resultados e classificações da prova.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

A vitória por 24-33 em casa do
Belenenses marcou da melhor
forma a estreia do ABC/UMinho
no Campeonato Nacional de An-
debol da I Divisão 2015/2016.
Mas esse jogo já está ultrapassa-
do e amanhã (17 horas) os aca-
demistas já voltam à acção, dis-
putando o primeiro jogo em sua
casa da nova temporada. 

No Flávio Sá Leite, o adversá-
rio é o Avanca, equipa teorica-
mente inferior à bracarense, mas
nem por isso o treinador do
ABC/UMinho, Carlos Resende
acredita em facilitismos, admi-
tindo apenas que possa existir
algum tipo de ansiedade, princi-
palmente entre os jogadores
mais novos, por ser o primeiro
jogo caseiro da época.

“É sempre um primeiro jogo
em casa. Não é o primeiro do
campeonato, já que esse o fize-
mos no Restelo, com algum bri-
lhantismo. Mas vamos juntar
frente ao nosso público e há
sempre aquela vontade extra de
mostrar que se trabalhou bem e
fazer um bom jogo. Concerteza
que os primeiros instantes serão
algo nervosos por parte de toda a
gente, com a vontade de fazer
logo tudo as coisas certas", con-
siderou o treinador academistas,
acrescentando que a vitória é o

único objectivo que interessa,
apesar de todas as dificuldades
que possam existir: "esperamos
vencer o jogo, mas não podemos
esperar que seja um jogo fácil. O
Avanca é uma equipa bastante
sólida, dentro da sua juventude é
uma equipa experiente e tem to-
do o mérito em estar na I Divi-
são. Curiosamente é uma equipa
também bastante ambiciosa,
porque muitos dos jogadores do
Avanca têm também a ambição
de ingressar na sua equipa mãe,
que é o FC Porto. Por tudo isto
esperamos dificuldades mas te-
mos a esperança de vencer”.

De fora do jogo vai estar, para
além de Ricardo Pesqueira, que
continua o seu processo de recu-
peração, o central Pedro Seabra,
que se lesionou com gravidade
na última partida e que não vai
poder dar o seu contributo à
equipa nos próximos tempos.

Mesmo assim, Carlos Resende
acredita que os companheiros de

equipa de Pedro Seabra vão de-
monstrar toda a sua qualidade e
capacidade e, apesar de não o fa-
zerem esquecer, vão fintar as di-
ficuldades e conseguir chegar ao
objectivo.

"Numa equipa como a nossa, a
falta de qualquer atleta causa-
nos transtorno e faz-nos falta.
Claro que um atleta como o Pe-
dro Seabra faria falta a qualquer
equipa da I Divisão. Sabemos
que vai estar ausente algum tem-
po, junta-se à infelicidade que tí-
nhamos com o Ricardo Pesquei-
ra, mas vamos tentar fintar as
dificuldades com os nossos jo-
gadores. Obviamente que espe-
ramos que os mais experientes
estejam cada vez mais concen-
trados e próximos do seu melhor
para podermos fazer face a todas
estas contrariedades", afirmou o
técnico, para logo lembrar que a
solução passa pela utilização do
jovem Tomás Albuquerque, que
já tem mostrado qualidades. 

“O Tomás já o ano passado ti-
nha dado indicações fantásticas.
Este ano também e é um jogador
em que tenho imensa confiança.
Ele também fez questão de mos-
trar toda a sua valia o ano passa-
do quando precisámos dele.
Soube tranquilizar-nos todos e
dizer-nos dentro de campo que
poderíamos contar com ele e na-
turalmente que terá a sua chance
agora”, destacou Resende.

“Jogo difícil mas esperamos vencer”
O ABC/UMINHO recebe, amanhã, o Avanca, em jogo da 2.ª  jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1. Academistas querem
estrear-se com um triunfo no primeiro jogo oficial da época em casa. Carlos Resende não espera, porém, facilidades.

DR

Carlos Resende admite alguma ansiedade na equipa por ser o primeiro jogo oficial da época em casa, mas espera vencer

Ricardo Pesqueira, que
continua o seu processo de
recuperação, e o central
Pedro Seabra, que se
lesionou com gravidade na
última partida, no Restelo,
são baixas importantes
no ABC/UMinho para a
recepção ao Avanca.

Nuno Grilo antevê uma boa partida de andebol 
“Estamos à espera de um Avanca 
motivado para discutir o resultado”

Por sua vez, Nuno Grilo acredita também que o Avanca vai tentar dificul-
tar ao máximo a vida dos academistas, uma vez que é uma equipa que
nada tem a perder. Mas o ABC/UMinho tem as suas metas e objectivos e
tudo vai fazer para ultrapassar as contrariedades, ansiedades e dificulda-
des para alcançar mais um triunfo. 
"Estamos à espera que o Avanca queira fazer um bom jogo. Eles não têm
nada a perder, antes pelo contrário, e certamente que vêm com esse espí-
rito para tentar conquistar a vitória. Nós temos muito mais a perder e cla-
ramente que queremos manter-nos vitoriosos e com bons resultados.
Penso que neste momento o facto de jogarmos em casa já não traz ansie-
dade. Poderia ter acontecido um pouco antes da Supertaça, mas agora já
está toda a gente bem integrada na equipa e todos percebem o espírito
do grupo", declarou o lateral academista.
Quanto à falta que Pedro Seabra poderá fazer à equipa, Nuno Grilo consi-
dera que o azar do seu companheiro obriga todos os outros a ter que dar
ainda mais para garantir o objectivo e agradecer a Pedro Seabra ofere-
cendo-lhe e dedicando-lhe a vitória:  "Infelizmente sabemos que o Pedro
[Seabra] é uma peça fundamental da nossa equipa. Foi um azar e não há
muito que se possa fazer. Mas penso que a principal parte do desporto é
mesmo esta: quando nos aleijamos e somos obrigados a ficar fora, os ou-
tros têm que fazer tudo para ganhar. E é isso que queremos fazer para
também lhe dedicarmos esta vitória do fundo do coração e com os votos
de rápidas melhoras porque todos nós precisamos dele".

§ABC/UMinho

DR

Nuno Grilo quer vencer para dedicar o triunfo ao ‘azarado’ Pedro Seabra
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 Luís Filipe Silva

O
ABC/UMinho es-
treia-se amanhã de 
modo oficial nes-
ta temporada fren-

te ao seu público. A partir 
das 17h00, os academistas 
defrontam o Avanca no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em jogo da 2.ª jornada do 
campeonato de andebol 
da I Divisão.

Para este jogo, o prin-
cipal objetivo dos acade-
mistas passa por vencer 
e  presentear os associa-
dos e adeptos com uma 
boa exibição.

O técnico Carlos Re-
sende quer dar continui-
dade ao bom jogo con-
seguido no pavilhão do 

Belenenses, onde ven-
ceu por 33-24.

«No Restelo jogámos 
e vencemos com algum 
brilhantismo no primei-
ro jogo do campeonato. 
Mas este será um jogo es-
pecial por ser o primeiro 
diante do nosso público.

Os jogadores vão ter 
aquela vontade extra de se 
mostrar que se trabalhou 
bem. Os primeiros minu-
tos serão de algum nervo-
sismo para fazer as coisas 
certas. Esperamos vencer 
o jogo mas não podemos 
esperar que seja um jogo 
fácil, porque o Avanca é 
uma equipa sólida, dentro 
da sua juventude também 
é algo experiente. 

Curiosamente, tem 

Resende e a estreia em casa no campeonato, amanhã frente ao avanca

ABC/UMinho quer entrar 
a vencer no Sá Leite

uma equipa ambiciosa, 
porque os seus jogado-
res têm a ambição de in-
gressar na sua equipa-mãe 
que é o FC Porto. Por tu-
do isto, temos de esperar 
dificuldades mas espera-
mos vencer o jogo», disse.

O técnico lamentou 
ainda a lesão de Pedro 
Seabra.

Nuno Grilo: 
«Fazer tudo 
para dedicar 
triunfo ao Seabra»
Nuno Grilo espera levar de 
vencida o Avanca no jogo 
de amanhã e a vitória te-

rá como destinatário Pe-
dro Seabra, atleta influen-
te na manobra do ABC/
/UMinho, mas que con-
traiu grave lesão no último 
jogo, frente ao Belenenses.

«O Pedro é uma pedra 
importante da nossa equi-
pa. Vamos fazer tudo para 
vencer e dedicar a vitória 
ao Seabra», disse.

Sobre o adversário, 
Nuno Grilo destacou a 
maior responsabilidade 
que pende para o lado do 
ABC/Uminho.

«Não têm nada a perder 
e tudo a vencer, já nós te-
mos muito a perder. Não 
podemos falar de ansieda-
de, antes da Supertaça sim, 
agora não porque os novos 
já estão entrosados», disse.

Carlos Resende e Nuno Grilo apostam no triunfo do ABC

ABC/
/UMinho 
venceu 

Supertaça 
e entrou a 
ganhar no 

campeonato

D
M
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Jogos apresentação aos Sócios, Carcavelos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Eventoz Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bfd4609a

 
Está já confirmado o primeiro jogo de apresentação do Andebol. Juniores às 17h x SCP Venha apoiar
as nossas equipas. Uma nova época, novos desafios mas a mesma ambição: ir mais Andebol | Jogos
apresentação aos Sócios 12 Set 17:00 - Carcavelos Clube de Futebol de Sassoeiros ? Route Está já
confirmado o primeiro jogo de apresentação do Andebol. Juniores às 17h x SCP Venha apoiar as
nossas equipas. Uma nova época, novos desafios mas a mesma ambição: ir mais longe e elevar bem
alto e de forma condigna o nome da nossa instituição, valorizando toda a sua estrutura de formação.
Contamos consigo!
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Dia da JSD Aveiro, Aveiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Eventoz Online

URL:http://www.eventoz.pt/aveiro/sao-bernardo-parish/dia-da-jsd-aveiro?a9joukonjh

 
Dia da JSD Aveiro 12 Set 12:00 - Aveiro São Bernardo (parish) ? Route A Juventude Social Democrata
de Aveiro, volta a festejar o seu dia, pelo segundo ano consecutivo. Desta feita, na freguesia de São
Bernardo, depois de no último ano, o evento se ter realizado em São Jacinto. Programa do dia da JSD
Aveiro: 11:45 - Receção (Aldeia Desportiva de São Bernardo); 12:00 - Almoço convívio; 14:30 - Visita
a instituições de cariz cultural e social; 17:30 - Visita ao Centro Desportivo de São Bernardo: Jogo de
Apresentação: São Bernardo x Xico Andebol
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I° Torneio De Andebol União De Freguesias Sandim, Olival, Lever e Crestuma, Vila
Nova de Gaia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Eventoz Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f64c46b9

 
I° Torneio De Andebol União De Freguesias Sandim, Olival, Lever e Crestuma 12 Set 14:30 - Vila Nova
de Gaia Pavilhao Modicus Sandim ? Route Iº Torneio de Andebol União de Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma realizado no Pavilhão do AD Modicus. Entrada Livre
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Daniel Santos quer estreia caseira vitoriosa

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

Após a vitória no desafio inau-
gural, em Lisboa frente ao
Passos Manuel, a equipa

masculina do Madeira SAD pre-
para a estreia caseira, esta tem-
porada, recebendo, amanhã, às
17 horas, o Águas Santas, em
partida a contar, então, para a
segunda jornada. Daniel Santos,
com seis golos, foi um dos des-
taques desse triunfo, por 30-27,
sobre o Passos Manuel, apenas
superado por Cláudio Pedroso,
que apontou sete golos. Agora,
na projeção do embate com o
Águas Santas, que na primeira
jornada perdeu (30-25) com o FC
Porto, Daniel Santos perspetiva

«um jogo equilibrado e emocio-
nante». O número 14 da equipa
orientada por Paulo Fidalgo acres-
centa que «o nosso adversário é
experiente, mas, ainda assim,
queremos ganhar os três pontos
para atingir os objetivos da equi-

pa». Daniel Santos assegura, ain-
da, que «temos trabalhado para
obter o melhor resultado possí-
vel», bem como que «o grupo
está motivado e ciente das difi-
culdades que podem surgir ao
longo do jogo». JM

Motivados para a estreia em casa
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Motivados para a estreia em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:http://www.madeirafutebol.com/motivados-para-a-estreia-em-casa/

 
11 Setembro, 2015
 
 Após a vitória no desafio inaugural, em Lisboa frente ao Passos Manuel, a equipa masculina do
Madeira SAD prepara a estreia caseira, esta temporada, recebendo, amanhã, às 17 horas, o Águas
Santas, em partida a contar, então, para a segunda jornada.
 
 Daniel Santos, com seis golos, foi um dos destaques desse triunfo, por 30-27, sobre o Passos Manuel,
apenas superado por Cláudio Pedroso, que apontou sete golos. Agora, na projeção do embate com o
Águas Santas, que na primeira jornada perdeu (30-25) com o FC Porto, Daniel Santos perspetiva  um
jogo equilibrado e emocio-nante .
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Tarde de sábado com andebol no Pavilhão Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Rádio Onda Viva Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3d62fd8b

 
O andebol sénior regressa este sábado à Póvoa de Varzim numa tarde dedicada à modalidade no
Pavilhão Municipal. O primeiro jogo começa às quatro da tarde, entre os juvenis do Póvoa Andebol e
do Lusitano. Duas horas depois é a vez da ansiada estreia esta temporada da equipa sénior poveira,
que recebe o Leça. Recorde-se que este escalão foi relançado esta temporada pelo Póvoa Andebol,
num regresso depois de alguns anos de interrupção, dando seguimento ao trabalho feito nas camadas
jovens.
 
 

Página 45



A46

Andebol: ARCA Alpendorada apresenta escalões amanhã à tarde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/11151

 
11/09/2015, 15:37
 
 A ARCA (Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada) vai apresentar todos os escalões do
andebol feminino amanhã, 12 de setembro, pelas 17h30, no Pavilhão EB 2/3 de Alpendorada.
 
 As atletas juvenis vão disputar a 1ª jornada do campeonato nacional, contra o Ca Leça, pelas 13h00,
no Municipal de Santa Cruz do Bispo, juntando-se depois aos restantes escalões para a apresentação
geral.
 
 Este dia será ainda marcado por mais quatro jogos. Pelas 14h00 irá decorrer um confronte ente mini
atletas da ARCA. Pelas 15h00, irão jogar as infantis. Pelas 16h15, é a vez de as iniciadas defrontarem
o Académica de Espinho. E, por último, será a vez de as seniores jogarem a 1ª jornada do
campeonato Multicare - 1ª divisão. Este jogo será contra a equipa Maiastars, pelas 19h00.
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