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LIGA DOS CAMPEÕES

Quilómetros a rodos até à Europa
ABC começa Liga dos Campeões na próxima semana e desde logo a realizar a segunda viagem mais longa do périplo
Pavilhão do Besiktas fica situado já... na Ásia o Mais de 12 400 quilómetros para percorrer até fevereiro
POT

HUGO COSTA
ABC terá de fazer longas
viagens no grupo D da
Liga dos Campeões que
• se inicia na próxima semana, com o confronto
do campeão português na Turquia
a ser precisamente o jogo de abertura cia melhor prova de clubes do
Mundo.
A cidade de Izmit a 84 quilómetros de Istambul, será o primei ro destino dos bracarenses, no dia
21 deste mês, que só em idas irá
perfazer total de 12 402,28 quilómetros em cinco destinos, incluindo ainda Nantes (França), Kharkov
(Ucrânia), Holstebro (Dinamarca)
e Bucareste (Roménia). Um total ligeiramente superior ao que o FC
Porto percorreu, igualmente em
viagens de ida, na temporada pas sada nesta mesma prova: 11700,86
e onde os dragões visitaram Logroflo (Espanha), Chekov (Rússia), Brest (Bielorrússia), Presov
(Eslováquia) e Novi Sad (Sérvia).
Na primeira viagem, o ABC, inclusive, viaja para outro continente,
pois Izmit localiza-se na parte asiática da Turquia (onde aliás pertence
97 por cento do território), uma fronteira intercontinental delimitada pelo
estreito do Bósforo onde está Istambul, uma das capitais do país.
Ora, os 12 402,28 quilómetros
que o ABC percorrerá até aos cinco
destinos, equivale a pouco mais de
sete vezes a maior viagem que os

O

ANDEBOL — ANDEBOL 1— 1.* JOR.

VIAGENS DO ABC ,
NA LIGA DOS C.tPAPEÓES

DAMA JOGO
Izmit — Turquia
Plantes - França
Kharkov - Ucrânia
Holstebro - Dinamarca
Bucareste- Roménia
TOTAL

•

BOA HORA

3184,09 km
833.81 km
3529,25 km
208143 km
38004,114 km
12402,28 km (Só Idas

CARIAS

Henrique Carlota (GR)
(2)
Vasco Ribeiro (GR) (1)
llago Prata (1)
Frandsco Guimarães (2)
Bruno Ferreira
Rui Barreto (4)
Igor Stojanovk (5)
Pedro Sequeira (6)
Ricardo Silva (1)
Luis Nunes
Uros Markovic (5)
Miguel Xavier (1)
Ricardo Barrão (3)
Ricardo Ferreira (3)

REM" Lffill=1

o
i

compiek, as
braarrises tem.° d

legasilo
bracarenses fazem em território nacional, a cidade da Horta, nos Açores, a 1751,86 kms. A viagem mais
longa neste grupo D é à Ucrânia, à
cidade de Kharkov, casa do Motor
Zaporozhye, localidade a pouco
mais de 250 kms de Zaporozhye.
Com o calendário definido, à
exceção da última jornada, os bracarenses terão ainda de alterar jogos do campeonato Andebol 1, já
que os encontros com FC Porto,
Belenenses, Benfica e Avanca coincidem com dias de Liga dos Campeões, assim como o confronto de
. 26 de novembro, como Águas Santas, já que no dia seguinte há jogo
na Roménia.
— ANDEBOL 1 — 3.' JOR.
Pavilhão do Funchal,
no Funchal

ANDEBOL

MADEIRA, SAD

•

AVANCA

AO

Humberto Gomes (GR)
Emanuel Ribeiro (GR)
Cláudio Sova (GR)
Hugo Rocha (3)
Pedro Seabra (3)
Miguel Bandeira (1)
()logo Branquinho (1)
Miguel Sarmento
Ricardo Pesqueira (1)
Pedro Spinola (9)
Dado Andrade (5)
Carlos Martins (5)
Nuno Grilo (2)
João Gonçalves (2)
André Gomes (11)
Tomás Albuquerque (1)

LOUL

21set Besildas-ABC
In* (kali«
1 out ABC-Holstebro Paigue ExpOções Bras
9 out t4antes-ABC
Nantes(frança)
15 out ABC-D. Bucareste Pague Exposições Braga
Kharkov (Ucrânia)
22 out Motor-ABC
12 nov ABC-Motor
Parque Exposições Braga
19 nov ABC-Besiktas Pague Exposições Erram_
27 nov Holstebm-ABC
Hoistebro (Dinamarm)
1 dez D.Bumnste-ABC
Buareste (Roménia)
8-12 fev ABC-Nantes
Parque Exposições Braga

MN

Pavilhão Flavio Sa Lede,
em Braga

ABC

CALENDÁRIO
DO ABC NO GRUPO D

13 NTERVALO 8
Yusnier Gonzalez (GR)
Alejandro Caneras (GR)
Luis Carvalho (GR)
Luis Silva (GR)
José Ramalho
Pedro Veltia (7)
Bruno Moreira (2)
Nuno Carvalho (3)
Mkza Mimk (2)
Miguel Baptista (3)
Frandsco Martins
Ricardo Mourão (2)
Dlogo Bento
Alberto Silva
João Freitas
Digo Oliveira (1)
Daniel Santos (5)
Jenilson Monteiro (2)
Nuno Silva (4)
Carlos Santos (1)
João Miranda
Pedro Pires
Hugo Rosário (1)
João Carvalho (1)
Ruben Ribeiro (1)
Diogol‘ives
João Gomes (1)
Nelson Pina (6)
Fábio Magalhães (2)
PAULO FIDALGO

iN BI 1 NtIN

A KIM RIP.

Carlos Marinho e Fernando Novais (Braga)

Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes (Madeira)

Dupla na liderança à condição

CLASSIFICAÇÃO
Andebol 1

-) ABC e Madeira, SAD, vencem em
casa em jogos relativos às L ae 3.Y
jornadas do Andebol 1

No Funchal, no encontro que
abriu a terceira jornada do Andebol 1, e que só no sábado se concluirá, a Madeira SAD bateu o
Avanca por 23-21, no regresso às
vitórias da formação de Paulo Fidalgo, em contraste com os pupilos de Carlos Martingo, que averbaram a primeira derrota da época.
Num jogo em que os insulares começaram a ganhar por 4-0 e chegaram a ter vantagens de cinco
golos, a última aos 17-12, os visitantes responderam bem e igualaram a 21 golos, momento em que
Daniel Santos e Fábio Magalhães
marcaram para os madeirenses.

Em Braga, em jogo ainda referente à1.4 jornada, houve festival de
golos entre o campeão nacional
ABC e o neoprimodivisionário Boa
Hora, 78 no total, com vitória do
ABC por 44-34, a segunda em outros tantos jogos. Quanto aos lisboetas, foi o segundo desaire depois
de terem perdido com o Sporting na
1.4 jornada.
HUGO COSTA
mais Andebol
O SPORTING. A equipa de Alvaiade

tem duas baixas para a receção ao
AC Fafe, no próximo sábado, a contar
para a 3.' jornada: o lateral-direito
Cláudio Pedroso e o pivot Michal
Kopco sofreram entorses no joelho
direito, estando ambos já a fazer
tratamento.

1' Jornada
ABC - Boa Hora
3' Jornada
Madeira, SAD - Avanca

23-21

1VED 6 P
0
1 73-76 7
2
o MADEIRA, SAD 3
3 2 O
1 81-73 7
2 Avanca
2
2
O
0 72-44 6
3 FC Porto
2 2 0 0 65-39 6
4 SRatIng
2 2 O O 15-60 6
5 ABC
2
2
O
0 57-49 6
6 .Benfica
1 0
1 44-45 4
7 Aguas Santas
2
2 O 1 1 50-67 3
8 Beienenses
1 O 1 0 29-29 2
9 Splorta
10 Arsenal Devesa 2 O
0
2 52-59 2
1.1 Ac.Sào Mamede 2 O
O
2 46-53 . 2
12 ISMAI
2 0 -8 2 51-64 2
13 Boa Hora
2 O O
2 51-83 2
O
1 26-31 1
14 AC Fafe
1 O
3.' fornada,17 setembro — Belenenses-ISMAt FC Porto-Benfica.Ac São Mamede-Boa Hora, Sporting-AC Fale, Sp.
Horta-ABC, Arsenal Devesa-Aguas Santas
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Robusta vitória em jeito de jogo-treino
ABC/UMINHO venceu, de forma tranquila, o Boa Hora, em jogo em atraso da 1.ª jornada do campeonato nacional. Jogo com
ritmo interessante e 78 golos. Diferença clara de argumentos entre o actual campeão e um adversário recém-promovido.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Superioridade clara dos campeões nacionais, num jogo em
jeito de jogo-treino, diante de
uma equipa ainda a dar os primeiros passos no principal escalão do andebol nacional. Como
esperado, o ABC/UMinho confirmou o favoritismo frente ao
Boa Hora - recém-promovido ao
Andebol 1 - e venceu por robustos 44-34, com André Gomes em
destaque com 11 golos.
No jogo de estreia em casa, no
campeonato nacional - depois de
o jogo a contar para a primeira
jornada ter sido adiado devido
ao apuramento para a Liga dos
Campeões - o ABC colocou-se
em vantagem no primeiro minuto, com um golo de Carlos Martins, mas viu a equipa lisboeta
surpreender com dois golos de
rajada em vinte segundos, colocando-se, momentaneamente na
frente do marcador na única vez
ao longo de todo o jogo. Vantagem que durou pouco. Carlos

Martins empatou logo de seguida e Dario embalou a equipa
academista para uma superioridade que nunca mais desapareceu. Com três boas defesas de
Humberto Gomes, aos 16 minutos o ABC vencia por dez golos
de diferença. Carlos Resende
lançou o guarda-redes Emanuel
Ribeiro e o jovem guardião esteve em plano de destaque pouco
depois, ao travar um livre de sete metros e a recarga. Só à terceira tentativa é que Pedro Sequeira conseguiu furar as redes.
Claramente superior, a equipa
bracarense chegou ao intervalo
com uma vantagem de oito golos e dois homens em destaque
no ataque: Dario Andrade e André Gomes.
No segundo tempo, o fosso
manteve-se, mesmo sem o ABC
necessitar de imprimir um ritmo
intenso ao jogo. Com a diferença
clara no marcador, Carlos Resende teve até oportunidade de
colocar todos os jogadores em
campo, inclusivamente, o terceiro guarda-redes Cláudio Silva.

ABC/UMINHO, 44
Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (3),
Pedro Seabra (3), Pedro Spínola (9), Dario
Andrade (5), Carlos Martins (5) e Nuno
Grilo (2) - sete inicial. Jogaram ainda
Diogo Branquinho (1), Carlos Bandeira
(1), Emanuel Ribeiro (GR), Ricardo
Pesqueira (1), André Gomes (11), Tomás
Albuquerque (1), Cláudio Silva (GR), João
Gonçalves (2).
Treinador: Carlos Resende

BOA HORA, 34
Henrique Carlota (GR), Francisco
Guimarães (2), Rui Barreto (4), Igor
Stojanovic (5), Pedro Sequeira (6), Miguel
Xavier (1) e Ricardo Ferreira (3) - sete
inicial. Jogaram ainda Ricardo Silva (1),
António Ribeiro (GR) (1), Uros Markovic
(5), Ricardo Barrão (3), Tiago Prata (1),
Bruno Ferreira.
Treinador: Luís Santana
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Carlos Marinho e Fernando
Castro
Ao intervalo 24-16
FLÁVIO FREITAS

Pedro Spínola foi o segundo melhor marcador dos academistas, com nove golos

§cabinas
Carlos Resende
(técnico ABC/UMinho)
“Jogo teve um ritmo
interessante”
“Foi um jogo em que deu para
aproveitar para treinar outras posições, outros formatos de jogadores também e para dar tempo
de jogo, nomeadamente, ao Ricardo Pesqueira, que necessita
de tempo de jogo, já que é apenas a segunda participação quase num ano. Foi bom. Um jogo
com um ritmo interessante, ganhámos 44-34, daqueles 34 que
sofremos, seis golos são meus
[técnico jogou nos últimos minutos sem guarda-redes e sete jogadores de campo, uma das novas regras], faz parte de
aproveitar também para testar a
equipa. O jogo teve um ritmo interessante, com 24-16 ao intervalo é um resultado de quando
eu jogava, é bom, é sinal que estamos preparados.”

+ golos
Jogo em atraso da
primeira jornada do
campeonato nacional de
andebol terminou com 78
golos apontados, 44 para a
equipa do ABC/UMinho.
Em destaque na equipa
bracarense, esteve André
Gomes. O jovem jogador
foi o melhor marcador da
equipa bracarense,
com 11 golos. Seguiu-se
Pedro Spínola, com nove.
Técnico Carlos Resende
testou todos os atletas
e deu minutos a toda
a equipa.
No Boa hora, nota para
Pedro Sequeira, melhor
marcador com seis golos.

§cabinas
Luís Santana
(técnico Boa Hora)
“Aconteceu o que
estávamos à espera”
“Foi um jogo em que aconteceu
aquilo que já estávamos à espera. Jogámos um pouco limitados,
faltam alguns jogadores, não é
que isso fosse fazer a diferença
para discutir o resultado, nada
disso, mas para darmos uma outra imagem. São os dois pontas
que estão de fora e temos algumas dificuldades. Este campeonato está a ser muito difícil para
nós, em virtude da época passada ter acabado muito tarde, começámos também mais tarde a
preparar esta temporada. Temos
muita gente nova e muitos miúdos que é ainda o primeiro ano
na I Divisão. Estes jogos com o
Sporting e agora o ABC foram
duros, mas estamos a melhorar.
Vamos esperar que as coisas nos
corram bem.”
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Equipa feminina da SIR vence
torneio em Oliveira de Frades
Andebol
Feminino

A equipa sénior feminina da
SIR 1.º de Maio / CJB, que integrará esta época o escalão
maior do andebol nacional,
deslocou-se no passado sábado a Oliveira de Frades para
disputar o 1.º Torneio ACOF
Pre-season Cup, de onde saiu
vencedora.
A estreia da equipa leiriense

não podia ter corrido melhor,
ao derrotar a equipa da casa
AC Oliveira de Frades por 624, seguindo-se o embate com
a Juve Mar onde também prevaleceu a superioridade do colectivo da SIR que garantiu o
acesso à final com o resultado
de 15-11. No jogo de todas as
decisões, as leirienses venceram o Académico do Porto por
16-12.
A preparação da equipa

DR

Atletas da SIR celebraram a
conquista do troféu

prossegue no próximo fim-desemana com a presença no VI
SIR 1.º de Maio Andebol Cup a
realizar no Pavilhão Nery Capucho, na Marinha Grande.
Neste torneio será feita a
apresentação das equipas da
SIR de seniores femininas (17
de Setembro pelas 17h00). Este
torneio contará ainda com a
presença dos escalões juvenis
masculinos e femininos e iniciados masculinos. |
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Madeira SAD bate Avanca
por dois golos de diferença
Em jogo antecipado da terceira
jornada da fase regular do Campeonato Nacional da I Divisão de
andebol, o Madeira SAD recebeu
ontem no Pavilhão do Funchal o
Avanca, a quem venceu por 23-21.
Ao intervalo o marcador já assinalava vantagem para a turma insular (13-8), que conquistou assim
a segunda vitória no campeonato,
depois de denotar o Ismai Maia e
peder na Luz com o Benfica.
Por sua vez, o Avanca averbou
o primeiro desaire no campeona-

to, já que nas duas primeiras rondas tinha vencido o São Mamede
e, depois, o Arsenal.
Sorteio da Taça nas femininos
A margem, refira-se que ontem
realizou-se o sorteio da primeira
eliminatória da Taça de Portugal
em femininos, que determinou
que o Madeira SAD jogue no reduto do Valongo Vouga e que o
Sports Madeira actue na casa do
Cister. Os jogos estão marcados
para 1 de Novembro. F.S.
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Russa Valeria
Gorelova não
teme francesas
OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL PARA
VER ALGA
ATLETAS DE RENOME
MUNDIAL
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias,pt

O Pavilhão do Funchal é palco este
sábado, a partir das 18 horas, de um
dos mais aguardados jogos desta
temporada, com as madeirenses
do Madeira Andebol SAD a defrontarem a super equipa do Brest
Bretagne Handball, encontro relativo à 2.a mão da 1.a eliminatória da
Taça EHF.
Curiosamente, este será para o
Madeira Andebol SAD o terceiro
encontro da presente época e o
primeiro, a estreia absoluta no
Funchal, perante os seus adeptos.
E 'melhor' adversário não podia
estar no caminho das madeirenses,
para uma jornada que se prevê memorável no que à divulgação de
andebol de qualidade diz respeito.
Com a eliminatória praticamente resolvida para o Brest Bretagne
Handball (vitória em França por
30-16), as gaulesas vêm ao Funchal
certamente também na procura de
ganhar ritmo, pois este será também o seu terceiro jogo da época.
Mais do que o resultado, numa
partida onde as visitantes serão de
novo claramente favoritas, esta
será uma rara oportunidade dos

adeptos do andebol madeirenses
verem actuar algumas das melhores executantes do andebol feminino Mundial e medalhadas nos Jogos do Rio de Janeiro.
Referências desde logo importantes para a internacional francesa Marie Allison Pineau, a melhor
andebolista do Mundo em 2009 e
melhor andebolista do torneio
Olímpico do Rio de Janeiro. Também a internacional de Espanha,
Marta Mangué, e a romena Melinda Geiger, presentes no Rio 2016,
constituem outros elementos
numa formação que, relembre-se,
apresenta um orçamento de 2,5 Valeria Gorelova pede um pavilhão cheio para a recepção à poderosa formação francesa este sábado.
milhões de euros e tem um objectivo claro: o titulo em França e ata- isso só tenho de dar o meu melhor facto um conjunto cheio de gran- coisas muito positivas. Eu acredito
car em 2017/2018 a Liga dos Cam- e ajudar o Madeira SAD a conse- des jogadoras, com muita expe- que podemos dar um bom especpeões.
guir os seus objectivos", argumen- riência, mas nós temos de nos táculo perante os adeptos da MaNúmeros que não fazem temer a tou.
mentalizar que também trabalha- deira que conto poder vê-los a nos
nova guarda redes russa do MadeiO jogo com o Brest marca tam- mos para conseguir um bom de- apoiar".
ra Andebol SAD, Valeria Gorelova. bém a apresentação das madeiren- sempenho e é isso que vamos tenEste segundo encontro europeu
Com 24 anos, trocou o Lada da sua ses perante os seus adeptos. Para tar fazer sábado no Funchal. No do Madeira SAD será dirigido por
terra natal, para a primeira aventu- Valéria será um jogo para ser dis- jogo em França tivemos algumas uma dupla do Luxemburgo, Alain
ra no estrangeiro, vestindo agora putado com muita determinação. dificuldades, normais para uma Rauchs e Philippe Linster e o delecores das Região Autónoma da "Sem dúvida, nada temos a temer equipa que só agora começa a gado será o conhecido Pablo
Madeira
da equipa francesa. O Brest é de competir, mas também fizemos Permy de Espanha.
"Está a ser uma experiência fantástica", começou por dizer, num
diálogo com a reportagem do DIARIO, usando o inglês para comunicar. "Estou muito feliz por esta opA técnica do Madeira Andebol
pa de excelência internacional.
chal esteja cheio, não só para
SAD, Sandra Fernandes, está
Sabemos bem das dificuldades e nos ajudarem, mas também
ção, sempre tive como objectivo
consciente das dificuldades que
das nossas limitações, o que não para poderem ver algumas das
sair da Rússia e viver novas realisábado terá pela frente, mas não implica que não joguemos com
melhores jogadoras no mundo.
dades que certamente ajudarão no
meu crescimento como andebolisenjeita a ambição do seu grupo
determinação e ambição de for- Este é sem dúvida um dos mota. A Madeira é uma terra muito
de trabalho. "Eu espero, sobrema a conseguirmos o melhor re- mentos altos do andebol da Matudo, um Madeira SAD motivasultado possível. Importante
deira nesta temporada", salienbonita pelo pouco que conheço, a
equipa é fantástica, com colegas
do para jogar frente a unia equi- mesmo é que o Pavilhão do Fun- tou.
sempre prontas para ajudar, por

Página 5

A6

ID: 66083448

15-09-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,04 x 30,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ABC/UMinho venceu com relativa facilidade o Boa Hora

ABC

Nem foi preciso acelerar

André Gomes foi o melhor marcador do ABC na partida de ontem

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho venceu ontem de forma tranquila o Boa
Hora, por 44-34. Dez
golos que ilustram bem
a diferença entre os dois
conjuntos. Com André
Gomes numa noite imparável, onde obteve 11 golos, bem secundado pelos 9 de Pedro Spínola,
as dificuldades foram nulas e o triunfo academista foi uma evidência praticamente desde o início
da partida.
A equipa academista

O

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, BRAGA

não teve grandes dificuldades para levar de
vencida esta equipa recém-promovida à Divisão Andebol 1 e bastou manter uma toada
regular para cumprir o
objetivo de ganhar e dar
rodagem aos seus atletas antes dos próximos
compromissos.
No primeiro tempo, o
ABC tirou partido do potencial ofensivo de André Gomes e Dario Andrade que rendeu 11 dos
24 tentos conseguidos pelos arsenalistas, e foi para o intervalo com a confortável vantagem de oito
golos, ante um adversário

José
Costa não
jogou ontem
devido a uma
entorse sofrida
no último
treino

que nunca revelou argumentos para sequer colocar em causa o triunfo
academista.
E o segundo tempo não
trouxe nada de novo, apenas a rotatividade imposta por Carlos Resende na
gestão dos jogadores que
colocou em campo, mas
com os mesmos resulta-

dos da primeira metade. O marcador continuou a mostrar a
evidente supremacia
academista com André
Gomes e Spínola a serem os "bombardeiros"
de serviço do ataque do
ABC e responsáveis por
quase metade dos golos
academistas.
Deu para tudo, até para Carlos Resende prescindir do guarda-redes
(nova regra no andebol)
o que rendeu quatro golos seguidos ao Boa Hora mas sem grande consequência no desfecho do
jogo, conforme atestam
os 10 golos de diferença.

Árbitro: Carlos Marinho e Francisco
Castro

ABC/UMinho

44

Humberto Gomes (Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva); Hugo Rocha (3), Pedro
Seabra (3), Carlos Bandeira (1), Diogo
Branquinho (1), Miguel Sarmento, Ricardo Pesqueira (1), Pedro Spínola (9), Dario
Andrade (5), Carlos Martins (5), Nuno Grilo (2), João Gonçalves (2), André Gomes
(11) e Tomás Albuquerque (1).
Treinador: Carlos Resende

Boa Hora

34

Henrique Carlota (2) (Vasco Ribeiro); Tiago Prata (1), Francisco Guimarães, Bruno
Ferreira, Rui Barreto (4), Stojanovic (5),
Pedro Sequeira (6), Ricardo Silva (1), Luís
Nunes, Markovic (5), Miguel Xavier (1),
Ricardo Barrão (3) e Ricardo Ferreira (3)
Treinador: Luís Santana
Intervalo: 24-16

Carlos Resende

«Deu para treinar outras soluções»
«Deu para aproveitar e treinar outras soluções, nomeadamente ao Ricardo Pesqueira que faz o seu segundo jogo após quase um ano de paragem. Ganhámos 44-34 e
daqueles 34 seis foram meus (baliza aberta). É sinal que estamos preparados», disse.
Por seu turno, Luís Santana, técnico do Boa Hora disse que o jogo «correu da forma que estava à espera», destacando a superioridade do ABC. «Tivemos algumas
ausências que nos limitaram, não na discussão do resultado, mas para podermos
dar outra imagem», sublinhou.

Sporting da Horta-ABC/UMinho adiado
O jogo da terceira jornada entre Sp. Horta e ABC/UMinho, que estava agendado
para o próximo sábado, às 21h00, foi adiado para data ainda a definir por dificuldades da equipa academista em conseguir voo. Ainda foi tentado que a ordem da
partida fosse invertida mas a equipa açoriana sofreu o mesmo problema.
No outro jogo de ontem, o Madeira SAD venceu o Avanca, por 23-21, em partida
antecipada da 3.ª ronda.
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ANDEBOL
ABC goleou Boa Hora
por 44-34.
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Madeira SAD de
regresso aos triunfos
© Madeira SAD

Madeirenses regressaram às vitórias no Campeonato Nacional Andebol 1,
vencendo o Avanca por 23-21, em encontro intenso e equilibrado.

Plantel orientado por Paulo Fidalgo lidera à condição depois da vitória sobre o Avanca.

ANDEBOL
Daniel Faria
desporto@jm-madeira.pt
Madeira Andebol SAD regressou às vitórias frente
ao Avanca, no Pavilhão
do Funchal, em partida
antecipada da terceira jornada do Campeonato Nacional
de Andebol 1.
Depois da derrota na passada
jornada no Pavilhão da Luz, os

O

madeirenses venceram ontem
em casa, diante do seu público,
a formação do Associacao Artística Avanca por 23-21, resultado
que atesta a intensa disputa pela
vitória até ao último momento,
sempre com incerteza no “placard”. No primeiro tempo, os
madeirenses venceram por 138, encontrando mais dificuldades na segunda metade da partida, onde se verificou o “score”
de 10-13, conferindo a segunda
vitória para o Madeira SAD, que
até ao momento só sabe vencer
“dentro de portas”, somando 7

pontos em três jogos disputados
no campeonato.
Com este triunfo, a formação
madeirense chega mesmo a liderar a tabela classificativa, à
condição, com 7 pontos conquistados.
Na próxima jornada desta fase
regular, os “pupilos” orientados
por Paulo Fidalgo viajam para
o continente, para enfrentar o
conjunto de Águas Santas Milaneza, no próximo dia 21, no Pavilhão de Águas Santas, com o
intuito de continuar a somar
preciosos pontos. JM
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MADEIRA
BATE MANCA
NO RIM
••• ALKIIIIITOPIRRO

Em jogo antecipado da terceira jornada do Nacional da 1Divisão, disputado no Funchal,
dois golos nos últimos quatro
minutos permitiram ao Madeira SAD levar de vencida o
Avanca, que na segunda parte
empatou a partida em várias
ocasiões, num desempenho
em que os sète golos de Pedro
Veitia ganharam uma enorme
importância. Os insulares,
que venciam por sete perto do
final da primeira parte, e por
cinco a 19 minutos do apito
derradeiro, iam sendo surpreendidos, masa experiência
do conjunto de Paulo Fidalgo
permitiu a conquista dos três
pontos.
NACIONAL
ABC-Boa Hora
Madeira SAD-Avanca

' 10RNADAS
41144

2321

')g-AO
1VED11841 P
1. Madeira SAD
2. Avanca
3. FC Porto
4. Sporting
5 ABC
6. Benfka
7. Aguas Santas
8. Belenornes
9. Sp. Horta
10. Arsenal
11. Ac. 5. Mamede
12. ISMAI
13. Boa Hora
14. AC Fato

3 2
32
2 2
1 1
2 2
2 2
2 1
2O
1 O
20
2O
20
20

O 1 73-76

0 1 81.73
0 0
0 0
0 0
OO
O1
1 1
1 O
02
O2
02
02

72.44
65-39

7
7
6
6

75-60

5749
44-45
50-67
29-29
52-59
46-53
51.64
51-83
1 O O 1 26-31

6
4
3
2
2
2
2
2
1

Rfil ADA • 3.. 17/09
(17h00)
(1~)
Arsanal~ Sentai
(18h00)
FC PortcHlanlica
(18h30)
Sportán&AC Faie
(18h00)
Baaaninar-ISMAI
Ac. S. ammade-aaaHara

09109
Sp. Horta-ABC

(21h00)
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André Gomes fez uma exibição fantástica, tendo marcado xi golos

ANDEBOL ABC fez um jogo sério frente a um adversário
claramente mais fraco e agora aponta ao Besiktas

ENSNOPARA
CHAMPIONS
DOA HORA
Sà Leite

Árbitros: Carlos Marinho e Fernando
Novais (PkÁ Bcape).. _
Irirlmtofromescr
~miá, C;r

IMANO«
14130:piCarlob C
Ya97õAbÌYo á(1)

i.
didõSÌ
— G.

FrandicoGulmarks 2
4
3 Rui emito
Pedro Seabe
3 lacirSEcOnalc
5
9 PedroS~
Pedro Spida
DarbArdiaãs- 5 aguei xaier
1
5 lkinio Fendia 3
Carlos ~BI
3
2 Mordo Bodo
NunoOkb
Ancfflonies
ti UxistAviiat
5
DlogoIreigoblio 1 DimoRintim
1
TomfaMbutpirwe 1 11Nolorata
1
Rkaidoiessweira 1 Ilankffila
1 LutiNunes
Carlos &miá'
2
JilioGonOves,
Miguel S.trrn,,nto
Treinador:
Treinada,:
Carlos Resende
Luís Santana
Ao Inten"24-16.
Maircha.05 7-3, 10'12-7 , 15' 12.4.20r. 2010,25'2343, 30' 24.16.35' 2047.4a 3110.45' 33-24, 50'37-27, 55' 4041. 613'4434

—
go oda—

amou~s
~ABC e Boa Horajogaram
ontem, em partida que se encontrava em atraso da primeira jornada do campeonato,
com os bracarenses, campeões nacionais, a vencerem
com toda a naturalidade os lisboetas, uma das equipas recém -promovidas à I Divisão.

"Ganhamos 44-34, mas daqueles 34 uns quatro são golos meus", brincou Carlos Resende, com o técnico a referirse aos golos sofridos de baliza
desguarnecida enquanto os
academistas atacavam em superioridade, aproveitando
uma das novas regras de
jogo.
Quer isto dizer que vitória
dos donos da casa - que não tiveramJosé Costa (na bancada)
e Miguel Sarmento (no banco), por precaução - começou
a desenhar-se muito cedo, perante um adversário tenrinho
para jogar a este nível, mais
ainda por não ter podido contar com Alexandre Pereira e
Nuno Santos, os pontas habitualmente titulares, mas também Luís Nunes que, apesar
de ter ido a Braga, não saiu do
banco.
Foi neste contexto que uma
figura foi surgindo: André Gomes, júnior de primeira época,
com apenas 18 anos, fez uma
exibição portentosa. Entrou
pouco depois dos dez minutos
e acabou com 11 golos, alguns
espetaculares, em remates de
longa distância fortíssimos e
bem colocados, para além de
algumas assistências brilhantes.

Com ojogo comoHorta adiado, devido a dificuldades nos
voos, o próximocompromisso
doABC é na quarta-feira, frente ao Besiktas, naTurquia, referente à primeira jornada da
Champions.

"Deu para treinar
outras soluções e
continuar a dar
tempo de jogo a
alguns atletas"
CarlooReemide
Treinador do ABC

"Foi dentro do que
esperávamos, mas
jogámos limitados
e podíamos ter
dado outra
imagem"
Ltd:Santana
Treinador do Boa Hora
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Andebol ABC esmaga Boa Hora e Madeira
SAD impõe a primeira denota ao Manca
• Em acerto de contas da
jornada inaugural do campeonato nacional de andeboi, o ABC recebeu e ven:
ceu, ontem, o Boa Hora, por
44-34. Uma diferença de 10
golos que espelha a supremacia do campeão nacional
frente a um conjunto recém-promovido. André Gomes, com 11 golos, desta-

cou-se na formação de Carlos Resende. Em desafio antecipado da terceira ronda,
o Madeira SAD venceu, 2321, o Avanca, acabando com
a invencibilidade da equipa
aveirense. Nelson Pina, autor de seis golos, foi o melhor artilheiro nos madeirenses, que lideram, à condição. o campeonato. km.
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ANDEBOL

Madeira SAD vence
e lidera à condição
/SM O Madeira SAD lidera o
Campeonato Nacional, à condi - ANDEBOL 1
ção, por força do triunfo ontem, L.' jornada
em casa, diante do Avanca, por 3.ajornada ABC 44-34 BOA HORA
23-21, em jogo antecipado da 33
MADEIRA SAD 23-21 AVANCA
jornada, que fica completa no
FC PORTO sábadoàENFICA
SPORTING sábadoAC FAFE
sábado, com o jogo mais imporSP. HORTA sábadoABC
tante a colocar frente a frente,
ARSENAL sábado AGUAS SANTAS
no Dragão Caixa, FC Porto e
SAO MAMEDE sábadoBÕA HORA
Benfica, que surgem no terceiro
f3ÈtMi‘Kg.iábadommA ISMAI
e sexto lugares, respetivamente,
ambas as formações com os CLASSIFICAÇÃO
P J V E D CMGS
mesmos jogos (2) e pontos (6).
&MACIEIRA SAD7 3 2 O 1 73-76
Ao intervalo, a equipa de Paulo
AVANCA
7 3 2 O 1 81-73
Fidalgo vencia por uma diferen- 02 FC PORTO 6 2 2 O O 72-44
ça mais dilatada, 13-8.
<>SPORTING 6 2 2 O O 65-39
Já no outro embate disputado C> ABC
6 2 2 0 0 75-60
ontem, o campeão nacional, 4> BENFICA 6 2 2 O O 57.49
ABC, acertou calendário, derro- 09 A. SANTAS 4 2 1 0 1 44-45
tando em Braga o Boa-Hora por 4> BELENENSES 3 2 O 1 1 50-67
dez golos.de diferença (44-34), 09 SP. HORTA 2 1 o 1 o 29-29
em encontro relativo à P jornada. .9 ARSENAL 2 2 O 0 2 52.59
Destaque para os 11 golos marca - (D2 A 5. MAMEDE2 2 O O 2 46-53
dos por André Gomes e os nove de
MAIA MAI 2 2 9 Q
51-44
Pedro Sínola. Os minhotos, que 09 BOA HORA..
_
1 1 O O 1 26-31
entretanto esta época já assegu- (f09 AC FAFE
raram a entrada na Liga dos Campeões, onde já fizeram história, 4.1jornada-21109
deslocam-se no fim de semana MAIA ISMAI - SP. HORTA; BERMA • BELENENSES;
- FC PORTO; BOA HORA • ARSENAL; AC
aos Açores para defrontarem o AVANCA
FAFE - A. S. MAMEDE; A. SANTAS - MADEIRA SAD.
Sporting da Horta. o
ABC - SPORTING (A REALIZAR NO DIA 28/09)

ABC

44 34

Carlos Resende°

BOA HORA MADEIRA SAD

Luís Santana

23 21

Paulo Fidalgo

AVANCA

°Carlos Mardngo

415 EXC

GLS EXC

H. GOMES O
OO
HUGO ROCHA
3O
PEDRO MARQUES 3 O
CARLOS BANDEIRA 1 O
D. BRANQUINHO 1 O
MIGUEL PEREIRA O O
R. PESQUEIRA
1O

H. CARLOTA. 2 O
TIAGO PRATA
1O
F. GUIMARÃES
2O
BRUNO FERREIRA O O
RUI BARRETO
4 O
IGOR STOIANOVIC 5 1
PEDRO SEQUEIRA 6 O

YUSNIER GIRON • O O A CARRERAS*
OO
JOSÉ SANTOS
O O PEDRO VIMA
7O
BRUNO MOREIRA
2 2 NUNO CARVALHO 3 O
MIMIC MIRZA
2 2 MIGUEL BAPTISTA 3 1
JOÃO MARTINS
O O RICARDO MOURAO 2 O
DIOGO BE«
O O ALBERTO SILVA
OO
JOÃO FREITAS
O O DIOGO OLIVEIRA
1O

415 151.

E RIBEIRO*
o o
PEDRO SPÍNOLA 9 O
DARIO ANDRADE 5 O
CARLOS MARTINS 5 O
NUNO PEREIRA
22
JOÃO GONCALVES 2 O
ANDRÉ GOMES
11 O
1. ALBUQUERQUE 1 O
CLAUDIO SILVA
OO

RICARDO SILVA
1 1
LUIS NUNES
OO
ANTÓNIO RIBEIRO 1 O
UROS MARROVIC 5 1
MIGUEL XAVIER
1O
RICARDO BARRÃO 3 O
RICARDO FERREIRA 3 O

ItliS CARVALHO O O O LUIS SB vA o
OO
DANIEL SANTOS
5 O JENILSON MONTEIRO2 O
NUNO SILVA
1 1
4 O CARLOS SANTOS
JOÃO MIRANDA
0 O PEDRO PIRES
OO
HUGO ROSARIO
I O JOÃO CARVALHO 1 O
DIOGO ALVES
O O RUBEN RIBEIRO
1O
JOÃO GOMES
1O
NELSON PINA
bO
FABIO MAGALHÃES 2 O

61.5

AO INTERVALO: 24-16; LOCAL: Pav. F. Sá
Leite, ÁRBITROS: Carlos Marinho, Fernando

AO INTERVALO: 13- 8 , LOCAL:
Pav. Funchal; ARBITROS:Gonçalo Aveiro, Hugo

Novais

Fernandes

Página 12

A13

ABC/UMinho e Madeira Sad não deixam escapar a vitória em casa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

15-09-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4310c2c5

O ABC /UMinho venceu o Boa Hora FC/ ROFF e o Madeira Sad ganhou na recepção ao Avanca
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
Em Braga, aconteceu um jogo com pouca história e muitos golos (78). Os campeões nacionais
confirmaram o seu favoritismo perante o Boa Hora que dá os primeiros passos no Andebol 1. Os
bracarenses cedo chegaram a uma vantagem de 10 golos (18-8), pouco depois dos 15 minutos, e
foram para o descanso a vencer por 24-16.
O segundo tempo serviu para o ABC/UMinho gerir a vantagem, com Carlos Resende a rodar o plantel e
ver o jovem André Gomes ser o melhor marcador da partida com 11 golos e contribuir assim para a
robusta vitória da sua equipa (44-34), em jogo em atraso da 1ª jornada.
No Funchal, o Madeira Sad venceu o Avanca por 23-21 em jogo antecipado da 3ª jornada do
Campeonato Andebol 1 que acabou por ser bastante disputado - sobretudo na segunda parte. A
equipa da casa entrou melhor no jogo (4-0) e o Avanca não conseguiu, no decorrer do primeiro
tempo, recuperar da desvantagem inicial. O Madeira Sad, que chegou a ter sete golos de vantagem
(12-5), saiu para intervalo a ganhar por 13-8.
O segundo tempo trouxe uma equipa aveirense melhor e que, pouco a pouco, conseguiu recuperar e
chegou mesmo à diferença mínima (17-16), com pouco mais de quinze minutos para jogar. A curta
vantagem dos madeirenses durou pouco e, a oito minutos do fim, o Avanca chegou ao empate (2020), deixando tudo em aberto para os minutos finais. Mas a equipa da casa voltou a mostrar-se mais
eficaz e não deixou escapar a vitória.
Conteúdo publicado por Sportinforma
14-09-2016 23:49 O ABC /UMinho venceu o Boa Hora FC/ ROFF e o Madeira Sad ganhou na recepção
ao Avanca.
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A Federação de Andebol de Portugal participa na Semana Europeia do Desporto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

14-09-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bd736e07

Pelo segundo ano consecutivo vai decorrer a Semana Europeia do Desporto, numa iniciativa da
Comissão Europeia e para a qual somos convidados a participar.
Devido ao sucesso da primeira edição, e com o objetivo de incentivar a participação em diversos
desportos e a fomentar a atividade física de todos os cidadãos, a Federação Europeia de Andebol
(EHF) decidiu aliar-se a esta iniciativa. Assim, foram convidadas todas as Federações Nacionais a
publicitarem as suas atividades durante essa semana, de forma a contribuir para a promoção do
Andebol - como um dos elementos basilares para um estilo de vida saudável e onde se podem integrar
todos os cidadãos.
A Federação de Andebol de Portugal contará com inúmeras atividades nacionais, regionais e locais,
para além do decurso normal dos Campeonatos Nacionais.
Em paralelo com as diversas iniciativas, a Federação de Andebol de Portugal, procederá à criação de
um passatempo, que pretende premiar as 10 melhores fotografias dessa semana, relacionadas com o
Andebol, com 10 entradas duplas para o jogo de apuramento para o Europeu de 2018, de Seniores
Masculinos, entre Portugal e Eslovénia, no dia 6 de Novembro, no Pavilhão da Luz 2, em Lisboa.
Para isso basta publicarem as fotografias através das plataformas do Instagram ou Facebook com os
hashtags #BeActive #Handball #AndebolPortugal, entre 24 e 30 de Setembro.
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Corte: 1 de 1

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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Seixalíada está de volta com desporto para todos

A

33.ª edição da Seixalíada
tem como lema «Várias
modalidades, um só objectivo!» e decorre de 17 de Setembro a 15 de Outubro. Com
mais de 30 anos de história, a
Seixalíada tem-se afirmado
como factor de desenvolvimento desportivo integrado,
enriquecendo-se com novas
modalidades, dinamizando os
espaços desportivos e contribuindo decisivamente para a
mobilização dos munícipes
para a prática desportiva.
No primeiro dia, a Festa de
Abertura vai animar a frente ribeirinha de Amora. O lema
deste ano remete para o ideal
do Desporto para Todos, numa
oferta que mobiliza milhares de
pessoas para a prática desportiva.
A festa de abertura está
marcada para o dia 17 de Setembro, sábado, na frente ribeirinha de Amora, e oferece a
possibilidade de observar e
experimentar dezenas de actividades. Há espaço para as
modalidades mais conhecidas

DIREITOS RESERVADOS

ID: 66072642
14-09-2016
Entre os dias 17 de Setembro e 15 de Outubro

e também passeios em barcos
dragão ou em embarcações
anfíbias, zonas lúdicas e até
um circuito rodoviário, entre
muitas outras actividades.
A festa de encerramento realiza-se a 15 de Outubro, em local ainda a definir. Estes são
dois momentos de divulgação
de todas as actividades da
Seixalíada que envolvem sempre uma grande participação.
Outro dos pontos altos da ini-

ciativa é o Fórum Desportivo da
Seixalíada, um evento para debate de temáticas relacionadas
com uma determinada modalidade, que conta com a participação de prelectores convidados, especialistas na área
em discussão.
Só na última edição da Seixalíada foram realizados 201
eventos em 57 modalidades,
onde participaram cerca de
20 mil pessoas. Na última dé-

cada, mais de 100 mil pessoas
terão estado envolvidas na iniciativa, entre atletas, treinadores, técnicos, organização
ou assistência, o que demonstra a força do evento.
Modalidades

Aeromodelismo, airsoft, andebol, automobilismo (slalom),artes marciais (capoeira, jiu-jitsu, judo, karaté, ken-

do, krav maga, taekwondo), actividades gímnicas (aeróbica,
ginástica acrobática, ginástica
localizada, ginástica rítmica,
trampolins, tumbling), actividades náuticas (barcos dragão, canoagem, kayak-polo),
atletismo, badmínton, basquetebol, caminhadas, ciclismo, cicloturismo, damas, dança (ballet, danças de salão,
danças orientais, hip-hop),
desporto adaptado (boccia,

goalball), desportos de combate (boxe, kickboxing), desportos radicais (escalada, rappel, slide), dominó, futebol,
futsal, hóquei em patins, jogos
tradicionais, malha, petanca,
matraquilhos, natação, orientação, patinagem artística,
polo aquático, setas bullshooter, setas sisal, sueca, ténis de campo, ténis de mesa,
tiro ao alvo, todo o terreno, voleibol, xadrez.
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Seixalíada arranca
no Sábado P.12
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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

Página 26

A27

ID: 66071292

14-09-2016

Tiragem: 2000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,91 x 16,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

FC Porto na
apresentação do AAC
AS DUAS equipas do
Águeda Andebol Clube
(AAC) que vão competir
esta época, de infantis e de
juvenis masculinos , vão ser
apresentadas em jogos com
o FC Porto, este sábado, dia
17, no pavilhão do GICA.
Os jogos são antecedidos
de uma apresentação do All4gym – Associação Gímnica
de Águeda (14h), a que se
segue o jogo de infantis (15h)
e o jogo de juvenis (17h).
Os treinos do AAC decorrem sob a orientação

dos treinadores Bruno Oliveira (também presidente
do clube) para o escalão de
infantis e de José Santos para
o escalão de juvenis.
Os infantis treinam às terças e
quintas na Escola Adolfo Portela
(das 18 às 19h30) e às sextas-feiras na Escola Fernando
Caldeira (das 18h30 às 20h).
Os juvenis treinam às segundas-feiras na Escola Adolfo Portela
(das 18 às 19h30) e às quartas
(das 18h30 às 20h) e sextas-feiras (das 19h30 às 21h) na
Escola Fernando Caldeira.
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LAAC apresenta
quatro escalões femininos
O ANDEBOL da LAAC

iniciou a nova época desportiva no dia 4 de setembro com uma reunião entre
a direção, corpo técnico,
atletas e pais, com o objetivo de apresentar as linhas
orientadoras.
Assim, na época desportiva 2016/17 a coletividade
irá competir nos escalões
de bambis, minis, infan-

tis e juvenis femininas. As
bambis e minis participarão nos respetivos campeonatos regionais; as infantis
e juvenis competirão nos
campeonatos nacionais.
As bambis e minis serão treinadas por Cátia
Figueiredo e Ana Duarte,
as infantis terão como treinadores Daniel Cardoso e
Ana Duarte e as juvenis

serão orientadas por Jorge Mesquita. Cada escalão
tem três treinos semanais.
Os objetivos da secção
de andebol da LAAC passam pela captação de mais
atletas e que as equipas em
competição prestigiem o
clube. No caso concreto das
infantis e juvenis, a expectativa é de que passem à
segunda fase do nacional.
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Valongo com quatro
escalões femininos
AS EQUIPAS de
andebol da Casa do
Povo de Valongo do
Vouga (CPVV) trabalham desde 29 de agosto, preparando a nova
temporada. A instituição vai competir com
os escalões femininos
de infantis, iniciados,
juniores e seniores.
Os seniores femininos
da CPVV, que vão participar no campeonato
nacional da 2ª divisão
após a estreia na temporada passada, participa

no próximo sábado no
torneio triangular promovido pelo Colégio de
Gaia e tem jogo marcado
para as 17h30. As equipas
de juvenis e iniciadas vão
participar no mesmo dia
no torneio triangular de
São Pedro do Sul.
Uma fonte do clube
assegurou ao RA que
os escalões estão praticamente todos preenchidos. Os campeonatos
começam em outubro
mas ainda não é conhecido o calendário.
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ANDEBOL

Pateira não inscreve
equipas
O Clube Desportivo
da Pateira não vai
inscrever nenhum
dos escalões de
andebol na nova
época. A ausência
de inscrições de
atletas levou o
clube a abdicar dos
seguintes escalões:
bambis, iniciados,
juvenis e juniores.
“ESTE ano não vamos ter andebol, a falta
de atletas levou-nos a
abdicar de todas as equipas”, referiu José Melo,
treinador e dirigente
do CD Pateira. “Alguns
atletas subiram de escalão, outros desistiram e
não foi possível para nós
avançarmos”.
Porém, as dificuldades sentidas não foram
só estas. O clube, no ano
passado, despendeu cerca
10 mil euros, despesas

entre seguros desportivos, deslocações e gastos
com os atletas. O valor é
avultado face aos apoios
atuais. “Em anos anteriores, o clube conseguia
patrocínios que agora
também não tem porque os tempos mudaram.
Se antes conseguíamos
vários patrocínios de
quantias consideráveis,
para este ano tínhamos
conseguido um único
com o valor de 250 euros”, explicou José Melo.
O clube vai continuar
com modalidades como
futsal masculino, ténis de
mesa e tem ainda dois
projetos novos. “Vamos
avançar com dois projetos, na área do desporto,
só queremos ter a certeza que os mesmos são
autossuficientes”, disse
José Melo, escusando-se
a adiantar por enquanto
mais pormenores.
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Faleceu José Graça

O

antigo dirigente da
secção de andebol
do Vitória ao longo
de quase seis décadas, José Graça, faleceu na noite de segunda-feira, aos
92 anos. Ainda que ﬁsicamente debilitado, tinha
estado há pouco mais de
duas semanas no renova-

do Pavilhão Antoine Velge para assistir à Supertaça entre Benﬁca e ABC
Braga.
O corpo seguiu ontem
à tarde para a Capela do
Socorro, e o funeral realiza-se esta tarde, pelas
15 horas, no Cemitério da
Piedade.
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Federação Europeia alia-se à portuguesa na Semana Europeia do Desporto
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Sábado Online

Data Publicação:
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URL:
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/federacao_europeia_alia_se_a_portuguesa_na_semana_europeia_d
o_desporto.html

Federação Europeia de Andebol juntou-se à congénere portuguesa para divulgar o andebol, numa
semana dedicada ao desporto 14-09-2016 . Record Por Record A Federação Europeia de Andebol
aliou-se à filiada portuguesa na Semana Europeia de Desporto, a decorrer entre os próximos dias 24 e
30. Segundo o comunicado da Federação de Andebol de Portugal (FAP), vão decorrer "inúmeras
atividades nacionais, regionais e locais, para além do decurso normal dos Campeonatos Nacionais".A
federação criou um passatempo "que pretende premiar as 10 melhores fotografias dessa semana,
relacionadas com o andebol" e oferece 10 bilhetes para o jogo de apuramento para o Europeu'2018 de
seniores masculinos, entre Portugal e Eslovénia, a 6 de novembro, no Pavilhão da Luz n.º 2, em
Lisboa.A Semana Europeia de Desporto tem como objetivo incentivar a participação em diversos
desportos e fomentar a atividade física de todos os cidadãos.Para esta semana desportiva foram
convidadas todas as federações nacionais para difundirem as e promoverem suas atividades.
14-09-2016 . Record

Página 32

A33

ID: 66052561

12-09-2016

Tiragem: 5000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,79 x 11,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ArGonciLhE com FormAção
pArA o AndEBoL
ANDEBOL A Associação Desportiva de Argoncilhe já iniciou os trabalhos com a formação do
novo departamento do clube. Nasceu, no dia
3 de Setembro, o Andebol, tal como ‘CF’ noti-

ciara anteriormente, sob a orientação da Prof.
Patrícia Gomes.
O clube procura atletas entre os 4 e os 18 anos,
para as equipas masculinas e femininas.
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São paio de oleiros
perde na apresentação

ANDEBOL A equipa do CDC S. Paio de Oleiros perdeu no jogo de apresentação aos sócios, aficionados e simpatizantes frente ao Acanor Atletico de
Novás por 24-35.
Ao fim de três semanas de preparação dos concelhios, a equipa de Pontevedra foi convidada para
a sua apresentação.
A equipa galega, que disputa a primeira divisão espanhola, foi uma surpresa pela grande intensidade
de jogo apresentada, mas também pela agressividade, postura, velocidade e dureza. O início de
jogo foi electrizante com os atletas da equipa da
casa a apresentarem uma disponibilidade mental
e física para jogarem numa intensidade de jogo
normal em outros campeonatos e ao conseguirem
acompanhar o ritmo dos Galegos, mantiveram o
jogo equilibrado até ao intervalo.
Enquanto as equipas respiravam nos balneários
desfilaram as equipas jovens pelo recinto de jogo
para tirarem as primeiras fotos do ano.
No início da segunda metade, a disponibilidade dos
da casa durou pouco, mas os atletas do Concelho,
mostraram-se bem entrosados. A partir do último
terço da segunda parte, o disparar da diferença do
marcador foi natural e atingiu números exagerados
para o que foi a primeira parte.
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CDC Oleiros
apresentou-se
para a nova
época
A equipa do Acanor Atlético de Novas, de Pontevedra,
foi a convidada para a apresentação da equipa de S. Paio
de Oleiros aos seus adeptos,
vencendo os oleirenses por
35-24. Depois de três semanas
de preparação intensa estava
na hora de afinar a pontaria e
de testar quanto os processos
estão assimilados para se poder preparar os atletas para
um campeonato que todos
os anos apresenta desafios
diferentes.
A equipa galega, a jogar na
primeira divisão espanhola,
foi uma surpresa pela alta
intensidade de jogo, agressi-

Depois de três
semanas de preparação intensa
estava na hora de
afinar a pontaria
e de testar quanto
os processos estão
assimilados

vidade, postura, velocidade
e dureza. O início de jogo foi
electrizante, com os atletas
da equipa da casa a apresentarem uma disponibilidade
mental e física para jogarem
numa intensidade de jogo
normal em outros campeonatos e ao conseguirem
acompanhar o ritmo dos
galegos mantiveram o jogo
equilibrado até ao intervalo.
Enquanto as equipas descansavam nos balneários,
desfilaram as equipas jovens
pelo recinto de jogo para tirarem as primeiras fotos do ano.
Com o início da segunda
parte parecia que a disponibilidade dos da casa se
mantinha mas ela durou
pouco. Devido a algumas
perdas de bola por motivos
que certamente não acontecerão quando todos os atletas
estiverem bem entrosados.
A partir do meio da segunda
parte o disparar da diferença
do marcador foi natural e
atingiu números exagerados
para o que foi a primeira
parte.
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