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ANDEBOL 

Luz acesa 
para jogo grande 
4  Benfica-Madeira SAD marca 
a 2. °jornada, a incluir estreia do 
campeão nacional no Andebol 1 

A Luz recebe jogo emocionante, pelas 
vitorias registadas na ronda anterior e 
porque Benfica e Madeira SAD tém 
protagonizado excelentes duelos. Para 
Bélone Moreira (Benfica), a receita é 
simples: «O objetivo é ganhar, é sempre. 
O adversário tem grandes jogadores. 
demonstrou ter uma grande equipa mas 
queremos a vitória. O Madeira SAD tem 
defesa bastante agressiva e temos de ter 
cuidado. Será o primeiro jogo frente aos 
nossos adeptos e estamos ansiosos». 
Pelos madeirenses, Fábio Magalhães 
confessou: «Também estamos com 
muita vontade de jogar e mostrar que  

CALENDÁRIO 
Andebol 1 92.* Jornada 9 Hoje 

Benfica-Madelra SAD 17.00 h 
Pavilhão da Luz, em Lisboa 
AC Fafe-ABC 18.00 h 
Pavilhão Municipal, em Fale 
Boa Hora-Sporting 18.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa 
Belenenses-Sp. Horta 18.00 h 
Pavilhão Acari° Rosa. em Lisboa 
Aguas Santas-Ac. S. Mamede 18.00 h 
Pavilhão da AA Aguas Santas. na Maia 
Avanca-Arsenal Devesa 18.00 h 
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 
ISMAI-FC Porto 18.30 h 
Pavilhão Municipal, na Mala 

estamos aqui para marcar uma posição. 
A Madeira SAD tem tido o habito, nesse 
aspeto, de dar a volta aos ditos grandes e 
conseguir ganhar. Vamos fazer tudo para 
o conseguir.» Estreia oficial do campeão 
nacional ABC, na curta visita a Fafe, 
perante a equipa da casa que igualmente 
abre o nacional depois de jogar a fase de 
apuramento no més passado. H. C. 
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DR 
Técnico do Andebol Clube de Fafe promete dar luta ao campeão nacional 

José António Silva, treinador do AC Fafe 

"ABC é favorito mas 
estamos preparados para 
para fazer um bom jogo" 
ANDEBOI 1 
1 Miguel Machado 1 

Apesar de consciente das difi-
culdade, é com ambição que o 
AC Fafe vai receber, hoje, o 
ABC/UMinho para a partida da 
segunda jornada do campeona-
to Andebol 1. Treinador José 
António Silva reconhece que o 
favoritismo está do lado dos 
bracarenses no dérbi, mas não 
vira a cara à luta. 
"A nossa expectativa é fazer 

um bom jogo. Sabemos, no en-
tanto, que o .ABC é o favorito, 
é o campeão nacional, e fruto 
do trabalho feito nos últimos 
anos tem uma equipa muito só-
lida e forte. Infelizmente, nas  

últimas semanas não foi fácil 
para nós, com alguns proble-
mas que afectaram a equipa. 
Mas vamos estar preparados 
para enfrentar este adversário 
poderosíssimo e tentar compli-
car a vida ao ABC", afirmou o 
treinador do AC Fafe, na ante-
visão do encontro, em declara-
ções ao Correio do Minho. 

Para este jogo de estreia no 
campeonato, a equipa fafense 
não pode contar com Behniro 
Alves, lesionado, e há algumas 
dúvidas em outro atletas, mas é 
com confiança que o treinador 
José António Silva vai a jogo. 

A partida está marcada para as 
18 horas, no Pavilhão Munici-
pal de Fafe. 
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DR 
Diogo Branquinho e Dario Andrade confiantes para o dérbi com o AC Fafe 

"Queremos começar 
o campeonato a vencer" 
O ABC/UMINHO começa, hoje, em Fafe (18 horas) a defesa do título de an-
debol. Branquinho e Dario esperam um dérbi difícil mas apontam à vitória. 

ANDEBOL 1 
1 Miguel Machado 1 

Depois do apuramento histórico 
para fase de grupos da Liga dos 
Campeões, é com a moral em al-
ta que a equipa do ABC/UMinho 
começa hoje a defender o título 
de campeão nacional de ande-
bol, frente ao AC Fafe, em jogo 
da segunda jornada do campeo-
nato 2016/17. Recorde-se que os 
academistas adiaram o jogo da 
jornada inaugural devido à fase 
de qualificação da Champions. 

Dérbi minhoto está marcado 
para as 18 horas, no Pavilhão 
Municipal de Fafe, e os jogado-
res do ABC perspectivam uma 
partida complicada. Dario An-
drade, que na época passada jo-
gou no emblema fafense, afirma 
que vai regressar a uma casa on-
de deixou muitos amigos, mas 
dentro de campo quer vencer. 

"O Fafe é uma equipa tradicio-
nalmente difícil de bater para o 
ABC. Têm também uma boa 
equipa e acreditam que nos po-
dem vencer. Temos que ter algu-
mas cautelas", afirmou ontem o 
ponta esquerda, deixando elo-
gios ao ex-clube. "Joguei lá o 
ano passado e foi um clube que 

• •• 
Ricardo Pesqueira já está 
recuperado e às ordens do 
técnico Carlos Resende para 
o jogo com o AC Fafe. 

me acolheu da forma como to-
dos os jogadores gostam de ser 
acolhidos. Fui bem tratado e já 
lhes agradeci a oportunidade que 
me deram de jogar andebol e es-
tar hoje aqui, no ABC, como 
queria estar", apontou Dario. 

Também Diogo Branquinho 
espera uma deslocação compli-
cada a Fafe, mas mostra confian-
ça na conquista dos três pontos. 
"Vai ser um jogo difícil mas 

podemos torná-lo fácil se colo-
carmos em prática as nossas 
ideias e a nossa qualidade", afir-
mou o jogador do ABC. 

Os dois academistas fizeram já 
uma primeira abordagem à fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões e mostraram confiança 
numa boa participação e na qua-
lificação para a fase seguinte. 
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Brest Bretagne Handball 'assusta' no papel 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto @ dnoticias.pt  

É o regresso desejado do andebol fe-
minino madeirense aos palcos euro-
peus, cinco temporadas depois. 
Hoje, a partir das 19h30, o Madeira 
Andebol SAD defronta na cidade de 
Brest, o Brest Bretagne Handball, 
partida referente à 1.a mão da 1.a eli-
minatória da Taça EI-LE Uma parti-
da que será dirigida igualmente por 
uma dupla feminina sueca. Um en-
contro que marca a estreia da pode-
rosa formação de França no seu re-
cinto esta temporada. No lado do 
Madeira SAD, existe o reconheci-
mento do valor do adversário, pelos 
nomes e também pela gritante dife-
rença de orçamento, mas nada que 
intimide o plantel comandado pela 
técnica Sandra Fernandes, como 
destacou à reportagem do DIÁRIO 
a experiente andebolista e interna-
cional por Portugal Renata Tavares, 
que também destaca a importância 
de jogar a nível internacional. 

"Como atleta é com bastante agra- 

do e motivação que vejo este regres-
so às competições europeias. Os jo-
gos internacionais são sempre muito 
motivantes e permite-nos ter uma 
competição diferente, extremamen-
te importante quer a nível de grupo 
quer a nível individual. Para além 
disto acho que é sempre importante 
levar o nome Portugal e do Madeira 
Andebol Sad a nível internacional". 

Sobre o encontro frente ao Brest 
destacou: "Em relação ao jogo com o 
Brest, vamos tentar dar o nosso me-
lhor sabendo que o nosso melhor 
nesta altura ainda não será o que po-
demos alcançar daqui algum tempo. 
Já que para além de termos de adap-
tar novas jogadoras o que leva sem-
pre o seu tempo, ainda só temos 4 
semanas de trabalho e apenas um 
jogo antes de defrontar esta grande 
equipa. Por isso esperamos estes 
dois jogos com grande motivação e 
com vontade de fazermos o melhor 
possível mas conscientes das dife-
renças entre as duas equipas, mas 
sem que isso nos intimide em fazer 
um bom jogo pelo contrário".  

Benfica recebe Madeira Andebol 
Internamente, hoje, a partir das 17 
horas no Pavilhão da Luz, um dos 
mais importantes encontros da 2.a 
jornada da fase regular do campeo-
nato nacional da I Divisão em mas-
culinos. Frente a frente Benfica e 
Madeira Andebol SAD. Duas equi-
pas que somaram vitórias na jorna-
da de abertura, mas onde com algu-
ma naturalidade cabe ao Benfica a 
maior cota de favoritismo. Vencedo-
res da Supertaça, que abriu a tem-
porada, o Benfica apresenta-se de 
novo com um dos mais sérios candi-
datos à conquista das principais 
provas nacionais. O Madeira Ande-
bol SAD por seu turno aposta numa 
temporada de qualidade apontando 
para um lugar que permita disputar 
a fase final. O técnico Paulo Fidalgo 
não vai contar com o contributo de 
Diogo Gomes, o madeirense vai es-
tar afastado da competição por al-
gum tempo, ainda assim conta com 
uma formação determinada em sur-
preender da melhor forma o favori-
tismo benfiquista. 
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andebol – i divisão

Arsenal
joga com 
Avanca
O Arsenal da Devesa, 
que se estreou na I Di-
visão com uma derrota 
caseira perante o Ben-
fica (29-30), joga, es-
ta tarde, no reduto do 
AA Avanca, conjunto 
que, na ronda inaugu-
ral do campeonato, ba-
teu, extramuros, o AA 
São Mamede (27-31).

Eis os jogos de hoje: 
Benfica-Madeira SAD 
(17h00, BTV), Belenen-
ses-Sp. Horta (18h00, 
Andebol  TV), Águas 
Santas-Ac. São Mame-
de (18h00), Boa Ho-
ra-Sporting (18h00), 
AC Fafe-ABC/UMinho 
(18h00), AA Avanca-
-Arsenal da Devesa 
(18h00) e ISMAI-FC 
Porto (18h30, Ande-
bol TV).
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turma fafense recebe, esta tarde, o ABC/UMInho

Dario e Branquinho esperam 
«muitas dificuldades» em Fafe

 pedro vieira da silva

O
AC Fafe recebe, es-
ta tarde (18h00), o 
ABC/UMinho, em 
partida relativa à 

2.ª jornada do Andebol 1.
Na conferência de im-

prensa que serviu para fa-
zer a antevisão da parti-
da, Dario Andrade, que 
representou os fafenses 

nha pelo mesmo diapasão
«Não espero facilida-

des. Podemos facilitar se 
praticarmos o nosso ande-
bol, isto é, defender bem, 
contra-atacar com quali-
dade e colocar as nossas 
ideias em prática. Pode-
mos fazer um bom jogo 
e começar o campeona-
to da melhor maneira», 
finalizou. 

Na Liga
dos Campeões
para ficar
nos dois primeiros
O ABC/UMinho já co-
nhece os adversários na 
Liga dos Campeões. Da-
rio acredita que os cam-
peões nacionais podem 
ficar nos dois primeiros 
lugares. 

«As viagens acabam por 

na época passada, e Dio-
go Branquinho, ambos da 
turma bracarense, revela-
ram que esperam um jo-
go «difícil» em Fafe.

«É um jogo especial pa-
ra mim. Acolheu-me da 
forma que todos os jo-
gadores gostam de ser 
acolhidos. Já agradeci, na 
devida altura, a oportuni-
dade de continuar a jogar 
andebol para, agora, es-
tar aqui, onde eu queria 
estar. O AC Fafe é uma 
equipa que cria muitas di-
ficuldades ao ABC/UMi-
nho. Na época passada, a 
AC Fafe criou muitas di-
ficuldades. Eles acredi-
tam que podem ganhar 
ao ABC/UMinho. E, este 
ano, o AC Fafe está mais 
forte», resumiu.

Diogo Branquinho ali-

Diogo Branquinho (esquerda) e Dario Andrade

A
n

tó
n

o
 S

ilv
a causar algum desgaste, 

mas vamos estar onde 
todos querem estar, is-
to é, a disputar a melhor 
competição de clubes. Vai 
ser um grupo equilibra-
do, com equipas fortes, 
mas temos esperança de 
conseguir ficar nos dois 
primeiros lugares e apu-
rarmo-nos para a fase se-
guinte», vincou.

«Vamos ter viagens 
complicadas, com des-
gaste, mas estamos onde 
todos os jogadores que-
rem estar. E, por isso, nin-
guém tem cansaço. Na 
Liga dos Campeões não 
pode existir cansaço. Te-
mos qualidade para estar 
aqui e ficar nos dois pri-
meiros», juntou Diogo 
Branquinho, num tom 
confiante.
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FUTEBOL
I Liga: Belenses-Nacional,
16h00 (SportTV), Estádio do
Restelo. 

II Liga: União-Olhanense,
16h00, Centro Desportivo Ri-
beira Brava.
Marítimo cumpre única ses-
são de treino, pela manhã, no
Complexo Desportivo do clu-
be, em Santo António.
Campeonato Nacional Junio-
res A/Zona Sul: Oeiras-Na-
cional, 17h00.

TRIATLO
XIII Triatlo/VII Triatlo Jovem
de Machico 2016, provas
pontuáveis para os campeo-
natos regionais de Triatlo
2016-Powerade Bebida para
Desportistas, a partir das
9h00, junto ao Cais de Ma-
chico. 

ANDEBOL
Campeonato Andebol 1, Se-
niores Masculinos/1.ª Fase:
Benfica-Madeira SAD, 17h00,
Pavilhão da Luz 2
Taça EHF de Andebol, Senio-
res Femininos: Brest Bretag-
ne Handball-Madeira SAD,
20h30, 1.ª mão.

Agenda desportiva
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Fábio Magalhães, lateral es-
querdo do Madeira SAD, antevê
um «jogo muito difícil e exi-
gente ao nível físico e técnico»
na visita de hoje à casa do Ben-
fica, equipa que, recorda, «está
motivada» com a recente vitó-
ria na Supertaça, conquistada
frente ao campeão em título
ABC/Braga.
Contudo, o ex-sportinguista
lembra que a sua equipa, que é
liderada pelo experiente técnico
Paulo Fidalgo, tem «feito um
excelente trabalho», pelo que
se a formação madeirense se
mantiver concentrada e con-
fiante e for capaz de jogar
«aquilo que tem trabalhado, vai
ser um jogo muito complicado
para o Benfica».
A partida, relativa à 2.ª jornada
do Campeonato Andebol 1, Se-
niores Masculinos/1.ª Fase,
está agendada para as 17h00,
no Pavilhão da Luz 2.
Eis o programa completo da
ronda: Maia/ISMAI - FC Porto;
Benfica - Madeira SAD; Águas
Santas - São Mamede; Boa
Hora - Sporting; Fafe -
ABC/UMinho; Belenenses - Sp.
Horta e Avanca – Arsenal. JM

ANDEBOL
MADEIRA SAD pROMEtE 
“cOMplIcAR” NA luz 
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ENCERRAMENTO
SARA MADRUGA FALOU EM
DEBATE ENRIQUECEDOR

O encerramento foi protago-
nizado pela deputada na As-
sembleia da República Sara
Madruga da Costa, que ca-
racterizou o evento como
«muito enriquecedor», ape-
lando à Ordem para conti-
nuar com estas grandes re-
flexões que «fazem muita
falta». Expressou ainda o
seu descontentamento rela-
tivamente ao facto de o Go-
verno não ter assegurado a
deslocação de clubes regio-
nais ao continente, como
aconteceu mais recente-
mente com o Madeira SAD e
o CS Madeira, na discusão
pela Supertaça de Andebol,
afirmando um «desrespeito
pelo príncipio da continuida-
de territorial».
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ASE 

Campeonato Nacional-1' 
Fase - Jornada Benfica-
Madeira SAD,17h00; 
Belenenses-Sporting da Horta, 

18h00; Águas Santas-São 
Mamede,18h00; Boa Hora-
Sporting, 18h00; Fafe-ABC, 
18h00; Avanca-Arsena1,18h00; 
ADA Maia-FC Porto, 18h30. 
Taça EliF Femininos - 
Qualificação -1.3  Ronda - 2.3  
Mão: Nantes-Alavarium,19h30; 

Brest Bretagne-Madeira SAD, 
18h30. 

Fase de qualificação 
do EuroBasicet2017: 
Portugal- Polónia,18h30, no 
Pavilhão Dr. Salvador Machado, 
em Oliveira de Azeméis. 

Volta a Espanha -20.a Etapa 
Benidorme/Alto Aitana - 
Escuadrón E. Aire, 1932 km. 

1 Liga - Jornada: Belenen 
ses-Naciona1,16h00: Sporting-
Moreirense, 18h15; FC Porto-V. 
Guimarães, 20h30. 
II Uga - &Jornada: 
Farnalicão-Freamuncie,16h00; 
Vizela-Braga,16h00; União-
Olhanense, 16h00; FC Porto B-
Penafiel, 17h00. 
Campeonato de Portugal -
3.' /ornada -Série A: AD 
Oliveirense-Merelinense, 17h00 

- Serie E: Ideal-Fátima, 17h00. 
Liga de Futebol Fírnkiw- 

1.' D. A- Dos-Francos-
Valadares Gaia; Os Belenenses-
Sporting; SC Braga-União 

Ferreirense. Pontinha-
Ouriense/Woridone; Prozis/ 
Vilaverdense-Estoril; Albergaria 
Mazel-Boavista.Jogosàs 
16h00. 
Juniores A Porto - I Divisão- 6.' 
Jornada - Zona Norte: 
Oliveirense- Rio Ave; Feirense-
Braga; FC Porto-Guimaraes; 
Paços Ferreira-Moreirense; 
Chaves-Leixões; Padroense-Gil 
Vicente - Zona Sul: Oeiras-
Nacional; UD Leiria-Belenenses, 
Naval 1.° Maio-Académica; 

Estonl Praia-Loures -11Divisão 
-2' Jornada - SérieA: 
Famalicão-Vizela; Bragança-
Fafe; Varzim-Vila Real; 
Merelinense-Cerveira; Tirsense-
Aves - Série B: Sousense-
Lusitânia; Frearnunde 
Salgueiros 08; Arouca-Penafiel: 

Boavista-Cesarense; Sanjoa-
nense-Alfenense - Série C: BC 
Branco-Almeida; Repesense-
Beira Mar; Ac. Viseu-E irense; 
Vigor Mocidade-Pombal; 
Tondela-Anad ia - Série D: 
Alcanensne-Fut. Benfica; U. 
Torreense- Real; Caldas-
Sintrense, Maranhense-ASC 

Castekr,Alverca-Santarém -
Série E: Pinhalnovense-

Mitfontes; Lusitânia-Olhanense; 
Barreirense-Sesimbra; 
Portimonense-Cova Piedade, 
Despertar-Casa Pia. Jogos às 
17h00. 
Juniores B - Jornada - 
Série A: Moreirense- P. Ferreira; 
Rio Ave-Varzim; Braga-Gil 
Vicente; Cachão-Palmeiras -
Série B: Padroense-Taboeira; 
Eirense-Social; Oliveirense-
Académica: Vildemoinhos-FC 
Porto; Anadia-Leixões; 
Boavista-Tondela - Série C: 
Borbense-Marinhense; Naval-
Sintrense; U. Tomar-Lusitano; 
Real- Belenenses -Série a 
Despertar-Louletano; Lusitano-
Estoril; Benfica-Cova Piedade; 
Amora-L. Velha. Jogos às 11h00. 
Juniores C - Série A:Cachão-
Moreirense, 16h00 - Série B: 
Coimbrões-Dragon Force, 
15h00 - Série E:0 E lvas-
Sacavenense,16h00. 

I:ICKLUEI EM PATINS 
III Torneio Eurocidade 
Vaiença-Tul - Jogo de 
atribuição do 3.°e 4.° Lugar às 
17h00; Final às 18h30. Jogos no 
Pavilhão Municipal de Valença. 
Torneio Intemadonal Cidade 
do Porto:Infante Sagres. 
Barcelona, 17h00-, Juv. Viana-
Benfica.19h00. Jogos no 
Pavilhão Clube Infante de 
Sagres. 

T hl
— — 

Open dos Estados Unidos, 
a decorrerem Nova Iorque até 
dia11. 
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Madeira é duro 
teste para o Benfica 
••• Depois de ter sofrido na 
primeira jornada do campeo-
nato para vencer, em Braga, o 
novato Arsenal da Devesa, o 
Benfica tem hoje um teste de 
dificuldade superior ao rece-
ber um Madeira SAD que pos-
sui qualidade para lutar pelos 
lugares cimeiros. A Luz rece-
berá o primeiro e principal 
jogo da segunda jornada do 
Andebol 1 e Belone Moreira 
sabe que "o adversário tem 
grandes jogadores, uma defe-
sa bastante agressiva, com a 
qual o Benfica tem de ter cui-
dado". "Mas queremos a vitó-
ria", conclui. Do lado dos insu-
lares, Fábio Magalhães, inter-
nacional português que 
chegou do Sporting, sabe que  

encontrará "um Benfica mo 
tivado, poisvenceu a Superta-
ça", mas acredita que o Madei-
ra, "concentrado e com con-
fiança", originará "um jogo 
complicado" ao anfitrião. 

JOGOS E ÁRBITROS 

HOJE 
Benfica-Madoira SAD 17h00 
Ruben Mala/André Nunes (Aveiro) 
Beieenses-Sp. Horta 18h00 
Daniel Martins/Roberto Martins (Leiria) 
Apuas Santas-Ac.Saz lAarnede 18h00 
Daniel Fre(tasiCesar Carvalho (Braga) 
Boa Hora-Sportng 18h00 
Gonçalo Aveiro/Hugo Fornandes (Madeira) 
AC Fate-ABC 18h00 
Fernando Costa/Drogo Telzetra (Braga) 
Avanca-Anxnal 18h00 
Nono Maroues/JoãoConela (Aveiro) 
ISMAI-r-C Porto 18h30 
André Rodrigues/Nuno Gomes (Porto) 
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Dragões contra Oviedo 
Por opção técnica, o 
jogo de ontem entre 
o Leyma Corunha e 
o FC Porto não se 
realizou 

••• Ao contrário do que es-
tava agendado, o encontro 
entre o Leyma Corunha e FC 
Porto não se realizou por op-
ção do técnico Moncho 
López, que, há uns dias, deci-
diu que os azuis e brancos 
apenas fariam um jogo esta 
semana. Essa partida será  

hoje, contra o Oviedo, equi-
pa que está há quatro épocas 
consecutivas na LEB Ouro 
espanhola, tendo sido sexta 
em 2015/16. Até agora, os 
campeões nacionais só fize-
ram um jogo de pré-tempo-
rada, contra o Obradoiro, da 
Liga ACB, perdido por 90-59. 
O primeiro encontro oficial é 
no dia 27, na primeira mão da 
eliminatória de acesso à fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões, contra a Juventus 
Utena (Lituãnia), no Dragão 
Caixa. —c.a Moncho abdicou do jogo 
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A, GILBERTO 
ESTREIA-SE E MARCA 
Gilberto Duarte fez o seu . 
primeiro jogo oficial pelo 
Wisla Plock, clube para que 
se transferiu esta época. No 
encontro inaugural do 
campeonato polaco, o PloCk 
bateu oWojcik por 24-29, 
com14-15 ao intervalo, em 
casa do adversário, com o 
lateral-esquerdo português a 
marcar um golo. Tiago 
Rocha, que faz a sua terceira 
época pelo Plock, não foi 
convocado. —ar. 
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AaMYoI- OlvisioNadonal - Berdica-Madeira 
SAD (17), Belenenses-Sp Morta 081 Aguas Santas-
/4( 5 Mamede (18), Boa Flora-Sporting (18). Fale-
ABC (18), Avanca-Arsenal Devesas (181 Maia/IS• 
MAI-F C Porto (18 30) 
Taçe DF Feriarem (1.,  Drelnatória)- L Mas - 
&est Bietagne-Madeira SAD (19.30) 2 - Ala- 
vanum- Mantes (19 30 - rança) 
linimooeskbell - Quallficaçio Eurebasic$ 2017 - 
Giulxi O - Portugal- Polono (18.30 Pau 111. Salva-
dor Machadoi01 A2emeis) 
Fremirei - liga - Beleneeses-Nacional (16), Spor-
eng • Momirense (1815), F C Poio-V Gumaraes 
(2030) 

- Famalic&i-Freamunde(16), Web-Braga 
8?1671 madeira-Oirianense 
Campeonato de Portugal(L' Fase)- Série A - AD 
Oeveerrne-Merelinense (17) Sene E - Sp. Ideal-Fa-
tima (17) 
Animes A - Levislo (1.,  Faie) - Zona Norte - 
Craves-Leo:0es P Ferreira-Morewense, Forense-
!~ OkveIrense-Ro Ave, F C Pono-V. Gurna4es, 
Padreense-Gi Vicente Zona Sor - U leina-Eleienen- 

ses. Estonl- bufes, Naval-Académica, Odres-Na-
nonai Fogosas 17 notas 
lunkmes A - ~sio CL' Fase)- Sêne A - Famak-
oo-Veela (101 Tiisense-Aves, Merefrner6e-Cervora 
Vernm-VRa Real (hkui, Ptmaa Vem), Bragança-Fale 
Serres- Freamunde-Sakjueiro5Araxa-Penafiel 
SanIconense-Mcnense (Parque logos Santo André), 
Boansta-Ces.vense (CO Fernando Pednasa) Scusen-
se-lus laweisa Séne C - BC &arco-E Almenzt Ac 
Vseu-Eirense, V. Mooda:le-Sp Pombal, Repesenses-
Beka-Mar, Tondeta-errada Serre D- Marinhense-
Castelo Vide (Campo %teta), U Torreense-Real 
(Campo Nau PonterrnienselAlverca-k Santèrern. 
Alcanenese-Fut Belho Cafelas-Sinuense Séne E - 
11/5.Évora-Manense (carnp3 Estrela). POMMC"en-
se-C Piedade 8arrerense-Sesimbra Desperta-Casa 
Pia, Pinhalnoverne-P liames Jogos as 17 telas 
Aflores 13(3' Fase) Sène A - V Gurnaraes-Cha-
ves, Cachão-Palmeiras (1). Braga-Gi \ Atente, Mo-
rewerne-P Ferreira. Rio Ave-Varom Serie 8 - Elren-
se-NDS Guarda Lus1Ndernanhos-F. C Peno, Ana-
dia-Leixtes, Boaassa-Tondela (CD Fernando Pedro-
sa) Padmense-Taboeira Okveirense-Académio  

(Campo Or. imota Seva). Serie C - 8orbense-Man-
nhense, Real-Sponng(17),Haval-Sincense, U To-
mar-U Lena Serie D - Despertar-touletane Beftfi-
ca-C Piedade (Campo 7), Amora-Unda-a-Veha. Be-
lenenses-V. Setúbal, Lto Ema-Escoei Fogosas 11 
hOrdS 
Juniores C Fase). Sanaa - Cachao-flonstense 
(16) Sene 8 - CorrnbrOes-Oragos Force (15) Sêne E - 
Elv-as-Sacaommse (10 
Mirei Feeerilee. Uge Waverdelse-EstoritUkC 
Porenha-At Otnense. 8raqa-U. Ferteeense, GO A-
dm-Francas- ~Lares paia, C Nbernana-Boaasta, 
Belenenses-Sporenq logos as 18 horas 
~mal- Campanas> do Mundo (Coleinbla)- Grupo 
A - ColCento-Pertvgal (2 - madruqada dali) 
logo pasticula rufai Azeméis-Sporting (18 Mun 
5 Pede 500 
Negai ~Prema - kende Eumddgeles Wien-
ça/Tul - Ap 3° e 4 '1~17) e tical (1,9 30) kgm 
no Mun. Valença 
Torneio Iniemedenal Cidade do Peno - Meias-Mas 
- Barcelona-kl( Sagres (17) Benfica- luv ~(19) 
logos no pai/ Infante Sagrs 

Página 14



A15

  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,31 x 7,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66021265 10-09-2016

L. 

ANDEBOL 

Daniel Svensson acabou 
carreira no Sporting 
ta O guardião sueco, Daniel Svensson (31 
anos), que saiu do Sporting, colocou um 
ponto final na carreira. infelizmente, lesio- ' 
nei-me na pré-temporada, após época emo-
cionante em Portugal", elogiou Svensson. 

Página 15



A16

  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 10,99 x 19,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66021312 10-09-2016

Alerta máximo na Luz 
frente a Madeira SAD 
UI Depois da apertada vitória 
(30-29) em Braga frente ao Arse-
nal, na 1' jornada do Campeona-
to, o Benfica estreia-se hoje 
(17h00) na Luz frente ao Madeira 
SAD, numa ronda que contem-
pla ainda o dérbi Boa Hora- Spor 
ting. O campeão ABC e o FC Por-
to também viajam fora de portas, 
para defrontarem, respetiva - 
mente, AC Fafe e Maia ISMAI. 

Em declarações aos meios das 
águias, vencedoras da Superta - 
ça, o treinador Mariano Ortega 
deu o alerta: "Vamos enfrentar 
uma equipa muito competitiva e 
forte, mas vamos tentar ganhar, 
mantendo a concentração e a re-
gularidade. Temos de estar fortes 
em casa." 

O Madeira SAD, campeão em 
2005, reforçou-se com muitos 
internacionais, podendo causar 
sérias dificuldades ao Benfica. 
Fábio Magalhães, Bruno Moreira 
e Hugo Rosário deram poder de 
fogo à turma orientada por Paulo 
Fidalgo, que na 13  ronda superou 
(30-28) o Maia ISMAI. 

O técnico do Funchal está na 
expectativa:.  "O objetivo do 
Benfica é o título, o nosso é apu-
rarmo -nos para o Grupo A. Vai 
ser aliciante competir com este 
adversário, para ver a compe-
tência do nosso trabalho, pois 
desde I de agosto só fizemos uma 
partida oficial. Sem ambições 

ANDEBOL 
2.•jornada 

BENFICA 17h00 MADEIRA SAD 
BELENENSES 18h00 SP. HORTA 

ÁGUAS SANTAS 18h00 AC. S. MAMEDE 
BOA HORA 18h00 SPORTING 

AC FAFE 18h00 ABC 
MANCA 18h00 ARSENAL 

MAIA ISMAI 18h30 FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GMLS 

09  FC PORTO 3 1 1 O O 38-21U 
AVANCA 3 1 1 O O 37.27 

I> SPORTING 3 1 1 O O 26-22 
02  MADEIRA SAD 3 1 1 O O 30-28 

BENFICA 3 1 1 O O 30-29 
O ARSENAL 1 1 O O 1 29-30 
02  MAIA ISMAI 1 1 O O 1 28-30 
09  A. S. MAMEDE 1 1 O O 1 27-31 
02  A. SANTAS 1 1 O O 1 22-26 
COQ BELENENSES 1 1 O O 1 21-38 
(1)2  BOA HORA O O O O O 0.0 
(1)2 ABC O O O 00 0-0 
ao SP. HORTA O O O O O 0-0 
09  AC FAFE O O O O O 0-0 
Próximos jogos: 
QUARTA-FEIRA: ABC-BOA HORA (1# JORNADA); 
MADEIRA SAD-AVANCA (3' JORNADA); SÁBADO: 
BELENENSES-MAIA ISMAI; FC PORTO-BENFICA; AC. S. 
MAMEDE-BOA HORA; SPORTING-AC FAFE; SP. HORTA-
ABC; ARSENAL-ÁGUAS SANTAS (3+I JORNADA) 

desmedidas, queremos confir-
mar o nosso crescimento, apro-
veitando os nossos recursos. Por 
exemplo, Fábio Magalhães (ex - 
Sporting) nunca tinha marcado 
11golos em 8 anos de Campeona-
to, na vitória ante o Maia." A.R. 
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ANDEBOL O Alavarium 
perdeu com o Nantes, em 
França, por 47-16, na 1' mão da 
primeira eliminatória da Taça 
EHF feminina. A 21  mão, hoje, 
também'se disputa no reduto da 
equipa francesa. Já o Madeira 
SAD, campeão nacional, inicia a 
sua campanha europeia hoje e 
igualmente em França, frente à 
poderosa equipa do Brest 
Bretagne Handball. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9a92de76

 
Depois da apertada vitória (30-29) em Braga frente ao Arsenal, na 1ª jornada do Campeonato, o
Benfica estreia-se hoje (17h00) na Luz frente ao Madeira SAD, numa ronda que contempla ainda o
dérbi Boa Hora-Sporting. O campeão ABC e o FC Porto também viajam fora de portas, para
defrontarem, respetivamente, AC Fafe e Maia ISMAI.
 
Em declarações aos meios das águias, vencedoras da Supertaça, o treinador Mariano Ortega deu o
alerta: "Vamos enfrentar uma equipa muito competitiva e forte, mas vamos tentar ganhar, mantendo
a concentração e a regularidade. Temos de estar fortes em casa."
 
O Madeira SAD, campeão em 2005, reforçou-se com muitos internacionais, podendo causar sérias
dificuldades ao Benfica. Fábio Magalhães, Bruno Moreira e Hugo Rosário deram poder de fogo à turma
orientada por Paulo Fidalgo, que na 1ª ronda superou (30-28) o Maia ISMAI.
 
Continuar a ler
 
O técnico do Funchal está na expectativa: "O objetivo do Benfica é o título, o nosso é apurarmo-nos
para o Grupo A. Vai ser aliciante competir com este adversário, para ver a competência do nosso
trabalho, pois desde 1 de agosto só fizemos uma partida oficial. Sem ambições desmedidas, queremos
confirmar o nosso crescimento, aproveitando os nossos recursos. Por exemplo, Fábio Magalhães (ex-
Sporting) nunca tinha marcado 11 golos em 8 anos de Campeonato, na vitória ante o Maia."
 
Autor: Alexandre Reis
 
06h03
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Alerta máximo na Luz frente a Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-09-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Ronda que contempla ainda o dérbi Boa Hora-Sporting 10-09-2016 . Record Por Record Depois da
apertada vitória (30-29) em Braga frente ao Arsenal, na 1ª jornada do Campeonato, o Benfica estreia-
se hoje (17h00) na Luz frente ao Madeira SAD, numa ronda que contempla ainda o dérbi Boa Hora-
Sporting. O campeão ABC e o FC Porto também viajam fora de portas, para defrontarem,
respetivamente, AC Fafe e Maia ISMAI.Em declarações aos meios das águias, vencedoras da
Supertaça, o treinador Mariano Ortega deu o alerta: "Vamos enfrentar uma equipa muito competitiva
e forte, mas vamos tentar ganhar, mantendo a concentração e a regularidade. Temos de estar fortes
em casa."O Madeira SAD, campeão em 2005, reforçou-se com muitos internacionais, podendo causar
sérias dificuldades ao Benfica. Fábio Magalhães, Bruno Moreira e Hugo Rosário deram poder de fogo à
turma orientada por Paulo Fidalgo, que na 1ª ronda superou (30-28) o Maia ISMAI.O técnico do
Funchal está na expectativa: "O objetivo do Benfica é o título, o nosso é apurarmo-nos para o Grupo
A. Vai ser aliciante competir com este adversário, para ver a competência do nosso trabalho, pois
desde 1 de agosto só fizemos uma partida oficial. Sem ambições desmedidas, queremos confirmar o
nosso crescimento, aproveitando os nossos recursos. Por exemplo, Fábio Magalhães (ex-Sporting)
nunca tinha marcado 11 golos em 8 anos de Campeonato, na vitória ante o Maia."
 
10-09-2016 . Record
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Reforços sublinham
bom ambiente no grupo

Patrícia Fernandes (ex-Madeira
SAD) e Carolina Silva (ex-Juve
Lis) são as duas “caras novas”
do Alavarium versão 2016/2017.
Acabada de se sagrar campeã
nacional pela turma madei-
rense, Patrícia Fernandes, que

joga joga na posição de 1.ª linha,
justifica a escolha do Alavarium
por “ficar mais perto de casa
(n.d.r.: natural de São Félix da
Marinha) e ter a oportunidade
de “jogar mais”.

“Fui muito bem recebida, por

Alavarium regressa
com desejo de vitória
Andebol “Quero voltar a ser campeão”. A vontade do treinador que deu o
tricampeonato ao clube está bem vincada. Carlos Neiva promete lutar pelo título

Fazer o 
melhor frente
a realidades
distintas”
Para esta noite, a partir
das 21 horas locais, o
Alavarium entra em
campo, naquele que
será o seu primeiro jogo
oficial, frente ao Nantes,
no primeiro desafio de
dois em solo gaulês na
competição europeia.
“Vamos defrontar uma
equipa profissional, que
treina duas vezes por
dia e que no seu plantel
tem seis estrangeiras.
Mas vamos dar o nosso
melhor, isso é um facto”,
promete o técnico. E
será possível ganhar um
jogo? Carlos Neiva sorri
e percebe-se porquê?
“São realidades distin-
tas. Impossível não é,
mas é muito difícil que
isso possa acontecer”,
respondeu. |

um grupo muito bom. Da mi-
nha parte, aquilo que posso pro-
meter é que irei ajudar a que o
Alavarium recupere o título na-
cional”, disse. Internacional jú-
nior, Patrícia Fernandes reco-
nhece dificuldades nas compe-
tições europeias, mas isso passa
rapidamente para segundo pla -
no quando o campeonato “é o
mais importante”.

Por seu lado, Carolina Silva,
la teral-esquerda, advo ga a von-
tade “de lutar para ganhar em
França”, ancorada, esta sua am-
bição, com o “gru po bom” que
a acolheu “muito bem.” Quanto
ao campeonato, dispara cer-
teiro e sem rodeios: “vamos lu-
tar pelo título nacional”. |

naturalmente, chegar o mais
longe possível no campeonato.
Atingir as meias-finais ou, até
mesmo, a final”. Objectivo pou -
co ambicioso, dir-se-á, para um
treinador campeão. Carlos Nei -
va nega a tese e justiça: “Em pri-
meiro lugar, perdemos atletas
importantes como a Mariana
Lopes (Suécia), Viviane Rebelo
(Módicus) e a Carolina Mon-
teiro, que foi estudar para o Por -
to. Depois, há um trabalho novo
que temos que fazer, mas posso
afirmar que, no meu íntimo,
quero voltar a ser campeão”.

Sobre o plantel que tem à sua
disposição, que conta com os
reforços Patrícia Fernandes
(ex-Madeira SAD) e Carolina

Silva (ex-Juve Lis), o técnico
admite estar satisfeito, mas
adianta que ainda pode chegar
mais uma jogadora. “Até ao
momento, estou satisfeito com
o que tenho. Muitas delas já
trabalharam comigo, desde os
tempos da formação. No en-
tanto, é possível que ainda pos -
sa chegar mais uma atleta para
a posição de ‘pivot’.

Ainda não há nome, apenas
o perfil está traçado. Se não for
de fora, vamos buscar à nossa
formação”, adiantou.

A terminar, a inevitável ques-
tão sobre o desempenho da
equipa na temporada transacta.
“Essa é uma pergunta compli-
cada. Mas respondendo, posso-
lhe dizer que consigo dividir o
desempenho do Alavarium em
duas partes. Até Fevereiro, tive-
ram um comportamento bom,
depois, quando perderam na
Madeira, e deixaram escapar a
hipóteses de terminarem nos
dois primeiros lugares, a equipa
passou a estar mais desacredi-
tada”, avaliou Carlos Neiva,
amigo do ex-treinador Herlân-
der Silva. |

Sérgio Loureiro

Surpreendido. Esta foi a reac-
ção do novo técnico da equipa
feminina do Alavarium Love
Tiles quando questionado so-
bre o seu regresso ao comando
técnico da equipa aveirense.
“Aliás, posso mesmo dizer que
estou duplamente surpreen-
dido. Não só com o convite da
direcção para voltar, como
também pela minha saída, há

duas épocas, depois de termos
sido campeões nacionais”.

A vida, como se costuma di-
zer, dá muitas voltas. Carlos
Neiva sente isso mesmo e com-
pleta o seu raciocínio compa-
rando a sua situação à de Alek-
sander Donner, malogrado trei-
nador e um dos mais titulados
do mundo. “Aquilo que me
aconteceu acho que só por uma
vez tinha sucedido no andebol,
que é a de um treinador sair de-

pois de ter sido campeão. Acon-
teceu a Donner, no Benfica”.

Passado é passado e importa,
agora, olhar para a frente. E para
isso, nada melhor do que pro-
jectar já a próxima temporada
que, no caso do Alavarium, co-
meça oficialmente hoje, na EHF
Cup, onde em França tem du-
plo embate com a fortíssima
equipa do Nantes Loire Atlan-
tique Handball (NLAH).

“O nosso objectivo passa por,

FOTOS: RICARDO CARVALHAL

Carlos Neiva voltou a assumir o comando técnico da equipa do Alavarium Love Tiles

Patrícia Fernandes Carolina Silva
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RICARDO CARVALHAL

Carlos Neiva está novamente no comando téc-
nico da equipa feminina de Andebol com a am-
bição de voltar a ser campeão. Página 27

Alavarium renova
desejo pelo título
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andebol

ABC-Arsenal
dia 5 de outubro
O dérbi bracarense entre o ABC e o Arsenal da 
Devesa, do campeonato de andebol, vai dispu-
tar-se no dia 5 de outubro, a partir das 17h00, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite. Inicialmente estava 
agendado para o dia 1 de outubro.

Ainda nos compromissos do ABC, o encon-
tro com o Sporting, que estava agendado para 
o dia 21 de setembro, igualmente no Sá Leite, 
vai jogar-se no dia 28 de setembro, pelas 21h00.

Página 22



A23

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 20,56 x 22,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66005938 09-09-2016

«Dar o máximo e nunca desistir»
para surpreender em França
Com consciência das dificuldades com que se vão deparar, mas sem entrar em negativismos, a equipa
feminina do Madeira Andebol SAD joga amanhã, em Brest, para a Taça EHF.

A
equipa feminina do Ma-
deira SAD enfrenta ama-
nhã o clube francês
Brest Bretagne, num en-
contro a contar para a

Taça EHF. Um duelo desigual,
pelo menos no campo econó-

equipa irá enfrentar «um con-
junto cheio de estrelas», que
fez uma grande aposta na su-
bida de divisão, querendo lutar
pela “Champions” para a época
2017/2018. 
Com várias atletas que esti-

veram nos Jogos Olímpicos e
uma grande estrela, Allison Pi-
neau, que foi já considerada a
melhor jogadora do mundo em
2009 e melhor lateral esquerda
da seleção francesa nas olím-
piadas, as madeirenses terão
que apelar ao seu espírito de
superação para eliminarem este
difícil desafio, com a consciên-
cia de que estão perante uma
equipa com muita experiência
e qualidade. 
«Obviamente temos consciên-

cia das dificuldades que vamos
apanhar, mas no desporto tudo
é possível. A minha equipa tem
muita vontade, temos traba-
lhado bem e dado o nosso má-
ximo na preparação», vincou
Sandra Fernandes. 
A treinadora referiu também

a pouca competição que o clube
tem neste momento, tendo rea-
lizado só uma partida oficial
nas quatro semanas de trabalho
realizadas até ao presente. «Va-
mos dar o nosso melhor, é o
que podemos garantir», finali-
zou. JM

Antevisão da partida foi realizada ontem no Fx Restaurant & Sports Bar, no Funchal.

ANDEBOL
Daniel Faria
desporto@jm-madeira.pt

mico, uma vez que o Brest de-
tém um orçamento de 2,5 mi-
lhões de euros, estando previsto
para a próxima época o mon-
tante de 3,5 milhões, fruto da
aposta do clube francês em
querer disputar a “Champions”,
uma das competições mais im-
portantes do andebol ao nível
internacional. 
Na antevisão do encontro, a

treinadora Sandra Fernandes
e a capitã Renata Tavares foram
a voz do clube madeirense. 
«Conhecemos bem a equipa,

é uma equipa muito forte, será

um jogo difícil, mas não iremos
baixar os braços», começou por
referir Renata Tavares. 
A atleta admitiu o favoritismo

da equipa caseira, referindo
que «está tudo do lado delas»,
mas que irão dar tudo por tudo
para tentar surpreender. 
«Nunca desistir e acreditar

até ao fim», é a tónica para al-
cançar um resultado positivo,
segundo a capitã do Madeira
SAD.
Por outro lado, Sandra Fer-

nandes, técnica da coletividade,
começa por dizer que a sua

©
 D

R
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Jogador espanhol morre no acidente de comboio na Galiza
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d86c5047

 
Joaquín Rodríguez, jogador de andebol da AD Carballal - da 3.ª divisão espanhola -, é uma das quatro
vítimas mortais do acidente de comboio esta sexta-feira perto da estação de O Porriño, na Galiza.
A notícia da morte do jogador, de 23 anos, foi confirmada pela federação espanhola de andebol,
através de mensagem no Twitter.
 
Luto en el balonmano español. Joaquín Rodríguez, jugador @ADCarballal1977, fallece en el accidente
de Porriño. DEP. pic.twitter.com/cHxOvLGBhT
 
- RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 9 de setembro de 2016
 
18h29
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Alavarium sofre derrota pesada na Taça EHF
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=44e7180

 
A equipa portuguesa já perdia ao intervalo por dez golos de diferença
 
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O Alavarium foi hoje derrotado pelo Nantes, de França, por 47-16, um resultado que deixa a equipa
portuguesa praticamente fora da Taça EHF de andebol feminino.
 
O conjunto gaulês, que será anfitrião das duas mãos da primeira eliminatória, vincou a sua esperada
superioridade logo no primeiro jogo, deixando hipóteses quase nulas de apuramento à equipa
aveirense.
 
O Nantes, que chegou ao intervalo a vencer por 18-8, contou com nove golos de Lea Lignieres, oito de
Malin Holta e sete de Jovana Stoiljkovic. Mónica Soares, com seis tentos, foi a melhor marcadora do
Alavarium.
 
O jogo da segunda mão disputa-se no sábado, a partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa).
 
A outra equipa portuguesa em prova, o Madeira SAD, campeão nacional, inicia a sua campanha no
sábado, também em França, frente à poderosa equipa do Brest Bretagne Handball, a partir das 20:30
(19:30).
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
09-09-2016 23:14  A equipa portuguesa já perdia ao intervalo por dez golos de diferença.
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Jogador espanhol morre no acidente de comboio na Galiza
 

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

Meio: Sábado Online

URL:

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

 
A notícia da morte do jogador, de 23 anos, foi confirmada pela federação espanhola de andebol 09-09-
2016 . Record Por Record Joaquín Rodríguez, jogador de andebol da AD Carballal - da 3.ª divisão
espanhola -, é uma das quatro vítimas mortais do acidente de comboio esta sexta-feira perto da
estação de O Porriño, na Galiza.A notícia da morte do jogador, de 23 anos, foi confirmada pela
federação espanhola de andebol, através de mensagem no Twitter. Luto en el balonmano español.
Joaquín Rodríguez, jugador @ADCarballal1977, fallece en el accidente de Porriño. DEP.
pic.twitter.com/cHxOvLGBhT - RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 9 de setembro de 2016
 
09-09-2016 . Record
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Andebol do Alto do Moinho já 
trabalha para a nova época 

DR 

Asecção de andebol do Al-
to do Moinho, que tem 
vindo a planificar atem-

padamente a nova época des-
portiva, já iniciou os trabalhos 
de preparação de algumas das 
suas equipas. 

As primeiras formações a evo-
luírem foram as de iniciados, ju-
venis e juniores, no dia 22 de 
Agosto. Seguiram-se as equipas 
de infantis, no dia 29, seniores e 
os minis, no dia 5 de Setembro. 

Para que o lote de equipas fique 
completo, faltam apenas os bâm-
bis no dia 12, e os kids no dia 23. 

Entretanto, o clube acaba de 
anunciar a criação de uma no-
va vertente da modalidade já a 

partir desta época, o andebol de 
praia que vai ter treinos de for-
ma regular, com especialistas. 

Recorde-se que, o andebol do 
Alto do Moinho movimenta atle-
tas dos mais diversos os escalões, 
incluindo a escola de formação, 
que tão bons resultados têm dado. 
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