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Taça regressa
em outubro
4 Sorteio da 1.0 eliminatória foi
ontem, com 62 equipas masculinas e 23 femininas
A 1." eliminatória da Taça de Portugal
masculina e feminina foi a sorteio, com a
primeira agendada para 8 de outubro e a
segunda para 15. Na feminina, apenas
trés jogos: Infesta-Modicus, Benfica CB-Ac. S. Pedro Sul e Porto Salvo-Alcanena, cujos vencedores se juntam
às restantes 17 equipas da 2.' divisão e às
12 da 1." nos 1/16 de final. Na masculina,
há 30 jogos - as 14 formações do
Andebol 1 só entram em ação nos 1/16 de
final - divididos por quatro zonas: na
zonal o FC Gaia-Gondomar desperta
atenção pois os gaienses estiveram na
fase final da 2.' divisão, na zona 2
destaque para Sanjoanense-Sismaria, na
3, o Passos Manuel, que abandonou o
Andebol 1 e competirá na 3.° divisão, vai a
Alverca e, na 4, joga-se o Alto do
Moinho-Vela de Tavira. Isentos e
qualificados para a eliminatória estão
Modicus, Xico Andebol, Marítimo, G. Sto.
Terso, Albicastrense, SP Oleiros, Estarreja,
Almada, Marienses e Zona Azul, a que se
juntam os 26 vencedores da V.
H. C.

CALENDÁRIO
-> Andebol 1 -> hoje

-> Fm atraso da 1.' jornada
ABC-Boa Hora
Pavilhão Flávio Sã Leite, em Braga
▪ Antecipado da 3.' jornada
Madeira SAD-Avanca
Pavilhão do Funchal, no Funchal

19.00 b

19.00 h

O »OABC, campeão nacional,
estreou-se a ganhar em Fafe, no
sábado passado, e recebe hoje o Boa
Hora, que sofreu pesada derrota com
o Sporting em casa. No Funchal a
Madeira SAD quer esquecer a
derrota na Luz, enquanto os
aveirenses do Avanca procuram a 3.'
vitória em outros tantos jogos.
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Seniores masculinos
AA Póvoa de Lanhoso
visita CA Leça na
1.ª eliminatória da
Taça de Portugal
Realizou-se ontem o sorteio da
1.ª eliminatória da Taça de Portugal masculinos, de andebol,
que está agendada para 8 de Outubro. A equipa do AA Póvoa de
Lanhoso vai ao pavilhão do Leça.
Já os vimaranenses do Fermentões vão receber o Boavista.
Nesta primeira ronda que vai ser
apenas disputada pelos clubes
da II e III Divisões, de destacar
que o Xico Andebol ficou isento.
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Andebol feminino
AA Didáxis e Vermoim
isentas na primeira
ronda da Taça

As equipas minhotas do AA Didáxis e do AC Vermoim ficaram
ontem isentas na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal de andebol feminino e desde já apuradas
para os 16-avos-de-final.
Também já sorteados os jogos
do 16-avos, de referir que Juv.
Mar vai à casa do Maiastars;
AC Vermoim visita o SIR 1º Maio
e AA Didáxis o Passos Manuel.
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ABC/UMinho recebe hoje Boa Hora
“à porta aberta” no Flávio Sá Leite

CAMPEÕES NACIONAIS defrontam hoje os lisboetas do Boa Hora, às 19 horas, em jogo em atraso da
1.ª jornada do campeonato. Adeptos têm entrada livre para esta partida de estreia, em casa, do ABC.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

À procura da segunda vitória no
Campeonato Andebol 1, depois
do triunfo (31-26) em Fafe, a
equipa do ABC/UMinho recebe,
hoje, o Boa Hora, em jogo que
está em atraso da 1.ª jornada.
Partida disputa-se a partir das
19 horas, no Flávio Sá Leite.
De destacar que neste primeiro
jogo oficial em casa dos actuais
campeões nacionais de andebol,
na época 2016/17, a entrada é livre para os adeptos bracarenses.
A jogar em casa, a equipa do
ABC/UMinho parte claramente
como favorita para este encontro
contra a formação lisboeta recém-promovida à I Divisão, mas
os academistas Ricardo Pesqueira e Carlos Martins não esperam
facilidades e prometem “um jogo sério” para cumprir o objectivo de somar os três pontos.

FLÁVIO FREITAS

Ricardo Pesqueira e Carlos Martins querem somar a segunda vitória no campeonato

lll
Miguel Sarmento, ponta
direita do ABC/UMinho,
está lesionado e é ‘baixa’ na
equipa liderada pelo técnico
Carlos Resende para esta
partida com o Boa Hora FC.

“Somos favoritos e temos
consciência que se estivermos
ao nosso nível vamos vencer,
mas não vamos facilitar, até porque o Boa Hora tem jogadores
alguma experiência de I Divisão”, afirmou ontem o pivot Ricardo Pesqueira, que já está cem
por cento recuperado da lesão

grave na época transacta.
“Já joguei 10 minutos em Fafe.
Sinto-me bem, seguro e confiante. A época passada foi complicada para mim, mas felizmente
já passou, e estou muito feliz por
voltar a jogar ao lado dos meus
amigos e companheiros de equipa”, destacou, com satisfação, o
pivot do ABC/UMinho.
Também o ponta direita Carlos
Martins promete um ABC “focado” em ganhar ao Boa Hora,
“um adversário que terá todo o
respeito” dos campeões nacionais, apesar de reconhecer que a
estreia na fase de grupos da Liga
dos Campeões já mexe um pouco no balneário academista.
“Somos jovens e a Liga dos
Campeões é um momento pelo
qual sempre sonhamos. Mas, para já, estamos apenas concentramos neste jogo com o Boa Hora,
que vai ser difícil, mas o nosso
objectivo é vencer”, frisou.
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Autarquia apoia Ílhavo
Andebol Clube
D.R.

Verba visa fazer face às despesas do início da época desportiva

TRANCHE Na sequência da
solicitação do Ílhavo Andebol
Clube, o Executivo Municipal
aprovou o pagamento de uma
tranche no valor de 3.500 euros,
relativa ao Contrato Programa
de Desenvolvimento Despor-

tivo 2016/2017, para fazer face
às despesas obrigatórias de início de mais uma época desportiva, nomeadamente, a inscrição dos atletas, clubes, equipamentos, manutenção de instalação, entre outros. |
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Valongo do Vouga recebe
as campeãs nacionais
Andebol
Taça de Portugal

FEMININO As equipas da região já conhecem os jogos da
1.ª eliminatória e dos 1/16 avos
de final da Taça de Portugal Feminina, cujo sorteio se realizou
ontem na sede da Federação de
Andebol de Portugal.Aprimeira
ronda, cujos jogos se disputam
a 15 de Outubro, não contempla
qualquer encontro que envolva
formações de Aveiro, já que S.
Félix Marinha, AC Salreu, Cister
SA, CP Valongo Vouga e Ílhavo
AC ficaram isentas e já apuradas para a eliminatória seguinte.
Os 1/16 avos de final ditou
desde logo dois jogos bastantes
interessantes, a começar pela
recepção do Valongo do Vouga
às campeãs nacionais do Ma-

deira SAD. O Alvarium Love Tiles, vice-campeão nacional vai
jogar no recinto do AC Salreu.
Cister SA-CS Madeira, GDR
Quinta Nova-CA S. Félix Marinha, ND Santa Joana-Ílhavo AC
são os outros confrontos que
envolvem equipas aveirenses
nesta ronda, que se disputa a 1
de Novembro.
Recorde-se que, de acordo
com o regulamento específico
da prova, os seis primeiros classificados da 1.ª Divisão Feminina da época passada (Madeira Sad, Alavarium, Colégio
de Gaia, SIR 1º Maio/CJ Barros,
Maiastars e CS Madeira) são
cabeças-de-série, não se defrontando entre si, jogando no
entanto na condição de visitante uma vez que defrontam
clubes de divisão inferior. |.
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AGENDA

1

Festival Aleste é
hoje apresentado

O Salão Nobre dos
Paços do Concelho
do Funchal é esta tarde
(12 horas) palco da
apresentação do Festival
Aleste.

2

Madeira SAD
recebe Avanca

Em jogo da 3.a
jornada da I
Divisão de andebol
masculino, o Madeira
SAD recebe hoje (19h00)
o Avanca no P. Funchal.

Semana da
Mobilidade

3

A Câmara
Municipal do
Funchal apresenta hoje
(15h00) o programa da
edição de 2016 da
Semana da Mobilidade.
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Madeira SAD recebe
ao final da tarde o Avanca
Em partida antecipada da 3.a jornada da fase regular do campeonato nacional da I Divisão em seniores masculinos, o Madeira Andebol SAD recebe, hoje, pelas 19 horas, no Pavilhão do Funchal, a formação do Avanca.
Os nortenhos apresentam-se
no Funchal após dois êxitos nas
rondas iniciais, vitórias sobre a
Académica de São Mamede e Ar-

senal, respectivamente. Já o Madeira Andebol venceu o Maia e
perdeu na Luz frente ao Benfica.
Um encontro, por isso, importante e onde se prevê muita competitividade.
Para os madeirenses está reservada alguma quota a mais de favoritismo, nem que seja pelo facto de
actuarem em casa perante o seu
público. H. D. P.
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Pesqueira e martins, do abc, e o jogo de hoje (19h00) no sá leite

ABC/UMinho

«Boa Hora contratou atletas
já com muita experiência»

Ricardo Pesqueira (esquerda) e Carlos Martins confiantes

pedro vieira da silva

ABC/UMinho recebe, esta tarde
(19h00), no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o
Boa Hora FC, em partida
relativa à primeira jornada do Nacional de andebol da I Divisão.
Os campeões nacionais
não esperam facilidades
frente a uma equipa que,
em teoria, é "acessível".
Carlos Martins e Ricardo Pesqueira recordaram
as dificuldades colocadas
ao ABC/UMinho, na época passada, na catedral do
andebol, pelo Passos Manuel, conjunto que perdeu
alguns andebolistas para a
equipa do Boa Hora, que
subiu, esta época, ao principal escalão.
«Na época passada tivemos algumas dificul-

O

dades com o Passos Manuel e agora vamos jogar
com uma equipa, o Boa
Hora, que recebeu muitos jogadores do Passos
Manuel. Esperamos, por
isso, um jogo difícil, mas
se fizermos o nosso jogo temos todas as condições para vencer», atirou
Carlos Martins, ontem, na
conferência de Imprensa que serviu para fazer a
antevisão da partida desta tarde/noite.
Ao lado do ponta direita da turma academista
esteve Ricardo Pesqueira,
que alinhou pelo mesmo
diapasão.
«O Boa Hora é uma
equipa que se estreia na
I Divisão e tem esperança de fazer um bom
campeonato. Fez um investimento engraçado e
contrataram alguns joga-

para chamar público

Entrada gratuita para jogo com Boa Hora
O jogo entre ABC/UMinho e Boa Hora FC começa às
19h00 e os adeptos de ambas as equipas têm direito a
entrada gratuita. Uma forma de cativar os adeptos, sobretudo os simpatizantes dos campeões nacionais, porque a hora, diga-se, é pouco convidativa.

Sarmento
está
lesionado.
Oportunidade
para o jovem
Miguel
Bandeira

dores com experiência na
I Divisão. Tem, por isso,
muita gente com experiência. Mas, se tivermos
ao nosso nível e respeitarmos o adversário, temos todas as condições
para vencer. Temos treinado bem e, se fizermos
nos jogos o que trabalhamos durante a semana
poderemos vencer», destacou o pivot, que garantiu estar «recuperado» das
lesões que o afetaram na
última temporada.
«Sinto-me bem. Joguei 10 minutos em Fafe. Mais do que olhar para
trás, pensar no que passou e sofri, o importante
é aproveitar todos os momentos que vou ter daqui
para a frente e só posso
estar feliz por voltar a jogar ao lado dos meus colegas e amigos. Sinto-me
bem, a ganhar confiança
a cada treino, e sinto-me
confiante e seguro. Acredito ter debelado completamente as lesões», juntou.
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Sá Leite
de portas abertas
para receção
do ABC
ao Boa Hora
DESPORTO P.20
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Madeira SAD quer voltar
às vitórias já hoje
©DR

Equipa madeirense joga hoje para o Campeonato Nacional de Andebol 1,
frente à equipa do Avanca, no Pavilhão do Funchal pelas 19h00.
ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

Madeira SAD «quer muito rapidamente voltar às
vitórias» e o jogo de hoje
com o AA Avanca é o
momento ideal para que
tal aconteça. Quem o diz o guarda-redes e capitão da equipa
Luís Carvalho, que numa antevisão da partida ao JM explicou
que os objetivos para hoje passam por «fazer uma excelente
exibição e conseguir o mais importante, que é conquistar os
três pontos».
Contudo, o experiente guardião não deixa de sublinhar que
a formação de Aveiro merece
«muito respeito», já que manteve a estrutura da última temporada. «Fez um excelente campeonato na última época e ao
manter a equipa base apresenta-se como uma equipa matreira», explicou.
Salvaguardado o respeito que
o adversário merece, Luís Carvalho defende que o Madeira

O

Luís Carvalho diz que o Madeira SAD vai dar uso às «suas armas» conquistar os três pontos.
SAD tem as «suas armas» e vai
dar-lhes o melhor uso possível
para «contrariar os argumentos
do adversário», objetivo que acredita ser perfeitamente atingível,
até a porque a equipa madeirense vai jogar com a alavanca
do seu público. O Avanca soma
duas vitórias em outras partidas,

enquanto que o Madeira SAD
venceu um jogo e perdeu outro,
sendo que este foi contra o Benfica, crónico candidato ao título.
A partida encontra-se agendada para as 19h00, no Pavilhão
do Funchal, e será arbitrada pela
dupla madeirense Gonçalo Aveiro / Hugo Fernandes. JM
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ANDEBOL:
ABC VOLTA
A CO
Miguel Saimento está em
dúvida e Miguel Bandeira,
de 18 anos, faz a estreia nos
convocados de Carlos
Resende
MI* RUI ounuuda

Ao quinto jogo oficial da temporada - depois da Supertaça,
em Setúbal, dos dois encontros da qualificação para a
Champions, na Áustria, e da
partida da segunda jornada do
Campeonato, em Fafe - o
ABC, campeão nacional, regressa hoje ao pavilhão Flávio
Sá Leite,102 dias depois do último jogo ali disputado, frente
ao Benfica, e que valeu o título. Em encontro em atraso da
primeira jornada, às 19h00, os
academistas recebem o Boa
Hora, uma das equipas que subiram esta época ao principal
escalão, não devendo contar
com Miguel Sarmento, que
saiu queixoso da partida de Fafe, masestreandoMiguel Bandeira, ponta-direita de 18 anos
contratado ao Penedono. Ricardo Pesqueira deverá voltar
a jogar. Também às 19h00,
joga-se o Madeira SAD-Avanca, neste caso em partida antecipada da terceira jornada.
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Agenda
~bei- Dna% 'anona (1.* Fase) - ABC-Boa Hora (19), Madera SAD-Aoanca (19)

leee~ed Quallicaçie Embaido' 2017 - Grupo D - Es(Onia-Portugal (17).
~hal - liga dos Campa*, (Faie &Grupes - demuda - Grupo F - Real Madrid-Sporting (1945)
Grupo G - F C Porto-Copenhaga (1945)
liga kman da UEFA (Fase de Grupos- Jornada 1J - Grupo F - Real Madrid-Sporting (17). Grupo G - F C
Porto-Copenhaga (15)
A. F. Pacta - Taça (Fase de Grupos) - Sere 1- Canelas 2010-Gnp (19 - Folgosa Mala), Vadadares Gala-Seddedo (20) Serre 2 - liça-01 Douro, Laviense-Cardal Serre 3 - Padrnense-S Rlo Troo Mala Lidador-Pedrouços. Serre 4 - Tesense-Vdarrnho, Sobrado4 P Cova. Serre S - Rebordosa-Paredes (20). Aliados-Banosas Serie 8 - Alpendorada-Vida Med, Lura-Barào(20).logos às 18 horas
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Campeão ABC
recebe Boa Hora
1511 Em jogo adiado da 13 jorna
daporcausadapré-elimiriató ria da Liga dos Campeões, o
campeão ABC acerta hoje
(19h00) a sua agenda no Campeonato, recèbendo o Boa
Hora, campeão da 2 Divisão.
Pedro Seabra, central da turma de Braga, diz que o ABC está
bem preparado para chegar à
liderança partilhada da clissificação: "Iremos entrar determinados e com muita vontade
de ganhar. No novo modelo
competitivo todos os jogos valem pontos para a fase final,
pelo que só o triunfo interessa.
O Boa Hora tem bons jogadores, teve mérito na subida mas
somos os favoritos."
Também o Madeira SAD é
hoje (19h00) favorito na receção ao Avanca, em partida antecipada da 33 jornada, que
prossegue no próximo sábado
com a realização do primeiro
clássico da temporada, pois o
•Benfica visita °Dragão. O A.11.
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DR

Equipa sénior feminina do ACV teve dia de preparação intensa para a nova época

Andebol Feminino

ACV presente no certame
ACOF Pre Season Cup 2016
ANDEBOL

| Redacção |

De forma a preparar da melhor
maneira a sua equipa sénior feminina de andebol para a temporada 2016/2017, que está
prestes a começar, o Andebol
Clube de Vermoim participou
com a sua equipa sénior feminina no ACOF Pre Season Cuo
2016, evento que se realizou no
passado sábado, organizado pelo Clube de Andebol de Oliveira de Frades.
Este certame contou com a
participação de várias formações de grande reputação e que
disputam o Campeonato Nacional da I Divisão da modalidade,
como o Académico FC do Porto, a ASS Assomada de Lisboa,
SIR 1.º de Maio de Leira e Ju-

vemar de Esposende, para além
da formação local da ACOF.
A ainda jovem e algo inexperiente formação do Andebol
Clube de Vermoim teve, desta
forma, a possibilidade de estar
em contacto com o que de melhor se pratica, no que diz respeito ao andebol feminino, a nível nacional, ao longo de um
dia de grande exigência a nível
competitivo e em que as aprendizagens proporcinadas às jovens atletas foram muitas e
constantes, num período que,
neste momento, é de intensa
preparação para a participação
da equipa famalicense nas
competições nacionais em que
estará envolvida, nomeadamenteo Campeonato Nacional de
Andebol da II Divisão e Taça
de Portugal.
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Aveirenses na Taça dos Campeões Europeus de Andebol de Praia
Vakedo Gaw (masculinos), 2Much4You e EFE Tigres (femininos) representam Portugal
na Taça dos Campeões Europeus de Andebol de Praia. Pela primeira vez, três equipas
portuguesas participam na competição, de 3 a 6 de Novembro, nas Canárias (Espanha).
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ACOF organiza Torneio de Andebol Pré Season
 Liliana Costa

O Andebol Clube de
2OLYHLUD GH )UDGHV HVWi D
organizar para o próximo
sábado, dia 10 de Setembro,
R ©,7RUQHLR GH$QGHERO
$&2) 3Up 6HDVRQ &XS
ª$OpPGDHTXLSDDQ¿WULmDLQLFLDWLYDYDLFRQWDU
com a participação de várias
equipas convidadas, que se
vão defrontar no pavilhão
do Agrupamento Escolar e
no pavilhão municipal. Da
segunda divisão nacional
vão participar o Andebol
&OXEHGH2OLYHLUDGH)UDGHV
e a equipa do Vermoim. Da
primeira divisão vão marcar
presença o Juvemar, o Aca-

GpPLFR)&D$VVRPDGDH
o 1º de Maio/Colégio João
de Barros. Os jogos vão
decorrer durante todo o dia,
sendo que de manhã serão
disputados nos dois campos
e à tarde serão apenas no
pavilhão municipal.
Os atletas da época anterior continuam no clube e
o treinador Rafael Almeida
espera receber elementos
novos. No entanto, lamenta
a falta de apoio que é dada à
modalidade. “Infelizmente
aqui ainda continua a ser só
futebol. Nós lutamos para
combater isso, mas é complicado. Se tivéssemos mais
ajuda poderia, por exemplo,
ir buscar atletas a outros

clubes que nos ajudavam
a chegar mais longe, como
acontece no futebol”, diz.
$SHVDUGHDVFRQGLo}HV
não serem as ideais o treinador e presidente do Andebol
&OXEHGH2OLYHLUDGH)UDGHV
garante que para esta época
“o objectivo é melhorar as
FODVVLILFDo}HV H FRQWLQXDU
a formar atletas e acima de
tudo formar pessoas”.
A equipa sénior acabou
a época passada na sexta
posição, no total de nove
equipas e este ano ambiciona terminar nos primeiros
lugares.
Os interessados em abraçar esta modalidade podem
inscrever-se junto do res-

ponsável e do Clube, que
DVVHJXUDRWUDQVSRUWHQR¿P
dos treinos para casa.
Os treinos das Juvenis
H ,QLFLDGDV )HPLQLQDV GHcorrem às segundas, quartas
e sextas feiras, das 17h30
às 19h00. Os das Infantis e
0LQLV)HPLQLQDVGHFRUUHP
às sextas-feiras, das 17h15
jVK3RUVXDYH]RV
Infantis e Minis Masculinos
treinam às terças, quintas e
sextas-feiras das 17h30 às
19h30 e os Bambis MascuOLQRVH)HPLQLQRVFRPHoDP
os treinos no dia 23 deste
mês e vão treinar aos sábados, das 10h00 às 11h30. Os
treinos são todos realizados
QRSDYLOKmRGR*'2)
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Dia do Andebol

Será realizado, também nos próximos dias 10 e 11, no
Pavilhão das Travessas, um quadrangular de seniores com
o objetivo de apresentar a equipa aos adeptos.
Dia 10 - 17h00
ADS - Boavista FC
Dia 10 - 18h30
G.St.º Tirso - Beira Mar
Dia 11 - 11h00
3.º e 4.º lugares
Dia 11 - 12h30
Final
No domingo, estará aberto um bar nas Travessas, que
servirá refeições. O objetivo será criar um ambiente familiar e de confraternização entre os adeptos e os atletas e,
obviamente, ajudar a secção com alguma receita.
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VI Gala do Andebol

Atletas distinguidos

tletas, treinadores, dirigentes
A
e árbitros foram distinguidos,
no dia 27 de Agosto, na VI Gala do

Andebol, evento do calendário de
“Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016”, realizado no Fórum
Municipal Luísa Todi. “O andebol
tinha de ter um lugar em’ Setúbal
Cidade Europeia do Desporto 2016’
e esta é uma cidade de portas abertas para o desporto, sobretudo para
o andebol”, afirmou na cerimónia o
vereador do Desporto da Câmara
Municipal de Setúbal, Pedro Pina.
A VI Gala do Andebol, organizada
numa parceria entre a Federação de
Andebol de Portugal e a autarquia,
atribuiu prémios a título individual
nas categorias de melhor treinador,
jogador de campo, guarda-redes
e atleta revelação. O presidente da
Federação de Andebol de Portugal,
Luís Miguel Laranjeiro, agradeceu à
autarquia sadina “todo o apoio prestado à Federação de Andebol e ao
desporto”, e destacou a importante
época desportiva vivida pela modalidade. O evento, distinguiu a melhor dupla de arbitragem e homenageou a individualidade que mais
contribuiu para o desenvolvimento

do andebol em Portugal. Pedro
Seabra Marques, do ABC de Braga/
UMinho, e Ana Andrade, do Madeira
SAD, foram distinguidos com o prémio de “Melhor Jogador” referente à
época desportiva 2015-2016. O troféu de “Melhor Treinador” foi entregue, nas provas masculinas, a Carlos
Resende, técnico do ABC de Braga/
UMinho, enquanto nas competições
femininas o prémio foi arrebatado
por Sandra Fernandes, do Madeira
SAD. No evento foi ainda atribuído
o prémio de “Melhor Guarda- Redes”, distinção que nesta edição foi
conquistada por Alfredo Quintana,
do FC Porto, e por Jéssica Ferreira,
do Colégio de Gaia/Toyota. André
Gomes, do ABC de Braga/UMinho,
e Diana Oliveira, do Maiastars, venceram o troféu de “Jogador Revelação”, enquanto Eurico Nicolau e Ivan
Caçador, da Associação de Árbitros
de Leiria, foram considerados a “Melhor Dupla de Árbitros”. A VI Gala do
Andebol incluiu ainda o prémio “Homenagem”, entregue a Maria Assunção Fernandes Lopes Tavares, antiga
treinadora de clubes como o extinto
Pedreira dos Húngaros, que dedicou
uma vida ao andebol.
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Andebol: Supertaça

Benfica e Madeira vencedores

S

etúbal recebeu, no dia 28 de
Agosto, a Supertaça de Andebol,
em masculinos e femininos, com
mais de um milhar de pessoas a
assistir aos triunfos do Sport Lisboa
e Benfica e do Madeira SAD no Pavilhão Antoine Velge. A Supertaça
de Andebol, o primeiro troféu da
temporada desportiva 2016-2017,
foi decidida em ambiente de festa,
com o Pavilhão Antoine Velge praticamente esgotado nos dois jogos
da competição integrada no calendário de eventos de Setúbal Cidade
Europeia do Desporto 2016. Emoções fortes na Supertaça Seniores
Masculino, troféu conquistado pelo
Sport Lisboa e Benfica que venceu a
equipa do ABC de Braga por 25-24.
A equipa lisboeta, que a seis minutos do final da partida perdia pela
diferença de quatro golos, conseguiu inverter o resultado e venceu o
primeiro troféu da época. A prova,
organizada conjuntamente pela Fe-

deração de Andebol de Portugal e
Câmara Municipal, começou com a
disputa da Supertaça Seniores Feminino, com a equipa do Madeira SAD,
atual campeã nacional, a vencer por
28-18 a formação do Club Sports
Madeira, detentora da Taça de Portugal. No primeiro duelo madeirense da época, o jogo no renovado Pavilhão Antoine Velge, equipamento
em fase final de beneficiações, até
começou equilibrado, mas a equipa
de Sandra Fernandes, que, na noite
passada, em Setúbal, foi distinguida com o prémio de Melhor Treinadora, acabou por ser mais forte. Os
dois jogos da Supertaça de Andebol
disputados ao longo da tarde de
ontem contaram na assistência com
a presença da presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das
Dores Meira, a par do vereador do
Desporto, Pedro Pina, e da vereadora das Atividades Económicas, Carla
Guerreiro.
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