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Andebol
ABC/UMinho
apresenta hoje
a equipa sénior
O ABC/UMinho realiza hoje a ce-
rimónia oficial de apresentação
da equipa sénior, para a tempo-
rada 2014/2015.
Os jogadores que compõem o
plantel e os parceiros do clube
marcam presença, a partir das
17.45 horas, no Salão Medieval
da Reitoria da Universidade do
Minho, no Largo do Paço, onde
serão apresentados ao público.
A sessão conta com a presença
do presidente do ABC/UMinho,
João Luís Nogueira, e a vice-rei-
tora da UMinho, Graciete Dias,
entre outros convidados. A apre-
sentação inclui também uma
sessão fotográfica com a equipa.
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Ulisses Pereira, Almeida Henriques e Joaquim Escada

O Teatro Viriato recebeu a  IV Gala do Andebol que premiou 
jogadores, treinadores e dirigentes da modalidade pelas 
prestações da temporada 2013/2014.

Gala do Andebol juntouI
os melhores da modalidadeI

FOTOS RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Carlos Marta, Ulisses Pereira e Guilherme Almeida

José Junqueiro, André Duarte, Amadeu Duarte e António Rebelo

Tiago Escada com o filho e Joaquim Escada Página 6
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A equipa sénior feminina do
Alavarium/Love Tiles realizou,
no passado domingo, o seu jo -
go de apresentação aos sócios
e simpatizantes. O conjunto es-
colhido pela formação avei-
rense para se “mostrar” esta
época foi o Alpendorada, equi -
pa que, este ano, fará a sua es-
treia no Campeonato da 1.ª Di-
visão Nacional.

Com uma entrada em jogo
completamente desastrada, o
Alavarium cedo se viu a perder
por seis golos de diferença (2-
8). Com um jogo ofensivo mui -
to lento, muitas falhas a nível
da finalização e uma defesa
com falta de agressividade, a
formação aveirense nunca se

conseguiu encontrar e o resul-
tado ao intervalo (8-16) espe-
lhava na íntegra a má exibição
da formação que este ano será
treinada por Carlos Neiva.

A segunda parte foi comple-
tamente diferente, e, com a
equipa do Alavarium mais
concentrada e a defender me-
lhor, o resultado no marcador
foi-se equilibrando, em resul-
tado de várias vistosas jogadas
de contra-ataque. Melhorando
também o seu desempenho ao
nível do ataque organizado,
onde passou a tomar melhores
decisões, as aveirenses foram-
se aproximando no marcador
até conseguirem empatar a 26
golos a dois minutos do final. 

Contudo, e apesar de ter tido
várias posses de bola para pas-
sar para a frente, o Alavarium

acabou por ter algumas falhas
técnicas, o que permitiu ao Al-
pendorada resolver o jogo a

seu favor com dois contra-ata-
ques. Destaque individual na
equipa de Aveiro para Mónica

Soares e Elisa Moreira, en-
quanto na equipa adversária
destacaram-se Tânia Braga e
Jassie Vasconcelos.

O Alavarium/Love Tiles con-
tinua, esta semana, a sua pre-
paração, mas já com o jogo de
sábado na mente. 

Recorde-se que as aveiren-
ses disputam, no Pavilhão Mu-
nicipal da Maia, pelas 17 horas,
a Supertaça de Portugal frente
à equipa do Madeira SAD. As
bicampeãs nacionais vão ten-
tar conquistar, pela primeira
vez, o troféu. |

Alavarium perde na apresentação
Preparação As bicampeãs nacionais foram surpreendidas pelo Alpendorada, que este ano vai
estrear-se na 1.ª Divisão Nacional. Equipa aveirense já pensa no jogo da Supertaça

PAULO RAMOS

Mónica Soares esteve em evidência na equipa do Alavarium

Andebol
Feminino

Equipa aveirense
realizou uma
primeira parte
modesta frente
ao Alpendorada
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Responsáveis do HC Braga fi zeram questão de mostrar os êxitos da época passada

FRANCISCO DE ASSIS

O HC Braga vive, esta 
época, uma nova realida-
de, bem mais dura, uma 
vez que vai jogar na II Di-
visão Nacional. O que quer 
dizer que não vai receber 
no seu recinto, no Pavi-
lhão das Goladas, equi-
pas como o Benfica, o 
Sporting, o FC Porto, ou 
mesmo o campeão Valon-
go, que tem movimentado 
muitos adeptos.

A ausência destes clubes 
representa um duro golpe 

nas receitas.
No entanto, este não é o 

principal argumento para 
levar a direção a lançar 
uma campanha de anga-
riação de sócios, como fez 
questão de frisar o presi-
dente da assembleia-geral 
do clube minhoto.

Para Pedro Machado, o 
HC Braga tem feito por 
merecer o apoio, sobretu-
do pelo que tem feito nos 
escalões jovens, forman-
do desportistas e homens. 
Por isso, na apresentação 
do plantel à comunicação 

social, fez um apelo direc-
to aos bracarenses. 

«O HC Braga é um clube 
de grandes conquistas em 
termos de escalões de for-
mação, com conquistas na-
cionais, play-offs em quase 
todas as camadas da for-
mação. Por isso, é mais 
do que justo sensibilizar 
a cidade e os bracarenses, 
para que haja uma grande 
adesão a esta campanha de 
angariação de sócios», dis-
se Pedro Machado.

«É mais do que justo que 
haja um olhar para este 

«O HC Braga merece 
o carinho dos bracarenses»

PELO SUCESSO NA FORMAÇÃO DE DESPORTISTAS E HOMENS 

A impor-
tância da pre-sença de sócios e adeptos nas bancadas ultrapassa questões financeiras

clube que, na última dé-
cada, tem feito muito pela 
formação de crianças, em 
termos desportivos e hu-
manos. O HC Braga me-
rece que os bracarenses 
olhem para esta campa-
nha com carinho e adi-

ram», disse.
Entre ou-
tras ações, 
a direção 
vai lançar 
kits de só-

cios para a 
época intei-

ra, como forma 
de garantir público no pa-
vilhão das Goladas.

Ajudar o HC Braga 
a voltar à I Divisão

A apresentação da equi-
pa sénior serviu, também,  
para exibir os êxitos da 
época passada nos es-
calões jovens, nomea-
damente o título dos ju-
venis. 

O coordenador do HC 
Braga apelou à envolvên-
cia de todos, para ajudar o 
clube a regressar à I Divi-
são. Até porque, Vítor Silva 
entende que, porventura, 
«nem todos fizeram tudo 
para apoiar o clube e evi-
tar a descida», atirou. 

FRANCISCO DE ASSIS
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Nuno Roque realça confiança do balneário
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 Reforço da equipa do FC Porto de andebol assegura que balneário está confiante na qualificação para
a Liga dos Campeões
 
 Nuno Roque juntou-se aos hexacampeões nacionais esta época
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Depois de ter vencido o Sporting (32-25) no torneio internacional de Viseu, no último jogo da pré-
temporada, o FC Porto prepara agora o apuramento para a EHF Champions League diante do HC Hard.
Na antevisão da partida agendada para a próxima sexta-feira, em Hard (18H30), na Áustria, Nuno
Roque, reforço dos "dragões", confessou-se confiante para o desafio que ai vem.
 
 "É o sonho de todos os jogadores portugueses e europeus chegar à Champions e com isso ganhamos
força e ambição para atingir a fase de grupos. Claro que seria melhor jogar em casa, com a força dos
nossos adeptos, mas estamos habituados a todos os pavilhões e a essas adversidades e não será por
isso que não vamos conseguir. O balneário está superconfiante, temos trabalhado para isto e temos
um espírito de grupo muito forte. É uma equipa pesada, com dois ou três jogadores de referência, que
já está nestas andanças há algum tempo e vai fazer tudo para dificultar o nosso objectivo", disse o
jogador na conferência de imprensa de antevisão.
 
 Já Alfredo Quintana, guardião cubano da equipa, revelou-se mais prudente, revelando também que o
plantel ao dispor de Ljubomir Obradovic teve uma boa pré-época. "O HC Hard é uma equipa rápida,
alta e que tem um jogo muito parecido com o nosso. Vamos fazer o nosso melhor. O primeiro objetivo
é ganhar o primeiro jogo. Acho que todos os jogos de preparação foram de alto nível. Jogámos com o
campeão da Suécia, com o quinto e o terceiro da última Liga francesa e isso contribui para termos
mais experiência", atirou.
 
 Caso o FC Porto vença o jogo de sexta-feira, terá ainda de jogar a final do grupo 2 de qualificação,
diante do vencedor da outra meia-final (entre o Zaporozhye (Ucrânia) e o Junior Fasano (Itália). O
jogo será disputado às 18h30 de sábado, também na Áustria.
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André Filipe Pereira

O Pavilhão Cidade de Viseu re-
cebeu este fim-de-semana a
16.ª edição do Torneio Interna-
cional de Viseu. Às formações
portuguesas do Porto, Sporting
e Benfica, juntaram-se os espa-
nhóis do Ademar León. 

No sábado, o primeiro jogo
da competição terminou com
uma vitória (29-27) dos 'dra-
gões' sobre a formação espa-
nhola, numa partida marcada
pelo equilíbrio e pelos oito go-
los do portista Ricardo Mo-
reira. Na outra meia-final o
Sporting venceu o Benfica (33-
25) num jogo em que reinou o
equilíbrio entre as duas equi-
pas, apesar da diferença de oito
golos no final do encontro.

José Costa (Benfica) e Pedro
Solha (Sporting), ambos com
nove golos, foram o melhores
marcadores das respectivas
formações.

No domingo, a tarde abriu
com o encontro de atribuição
dos 3.º e 4.º lugares do torneio,
colocando frente-a-frente o

Benfica e o Ademar León.Ape-
sar do equilíbrio que se foi re-
gistando no marcador ao
longo do encontro, a formação
portuguesa demonstrou maior
frescura física e venceu por 31-
25. Destaque para os sete golos
apontados por Elledy Semedo,
ajudando os 'encarnados' a

conquistar o terceiro lugar da
competição, que haviam ven-
cido na edição de 2013.

A final do torneio foi dispu-
tada por Porto e Sporting, as
duas equipas que na época
passada lutaram 'taco a taco'
pelo título nacional, conquis-
tado pela equipa azul e branca.

Os 'leões' foram mais fortes
nos primeiros trinta minutos
de jogo e chegaram ao inter-
valo a vencer por 15-12. No se-
gundo tempo o jogo foi domi-
nado pelos campeões nacio-
nais, que entraram bem mais
fortes e aos 39 minutos já se
encontravam em vantagem,
com o guarda-redes Alfredo
Quintana em bom plano gra-
ças a uma série de defesas de-
cisivas. Destaque também para
a prestação de Alexis Borges,
que com sete golos marcados
foi o melhor marcador dos
'dragões' e do encontro.

Na equipa do Sporting, Pe-
dro Portela e Frankis Carol
apontaram cinco golos cada
um e foram os 'leões' que mais
se destacaram.  

A partida chegava ao final
com a vitória Porto por 32-25,
um resultado que permitiu à
equipa orientada por Ljubomir
Obradovic conquistar a 16.ª
edição do Torneio Internacio-
nal de São Mateus. |

Andebol
Torneio Int. São Mateus

Porto bate Sporting 
e conquista troféu
Final ‘Dragões’ mostraram mais ‘andamento’ 
na preparação da época e venceram os ‘leões’ 

Almeida Henriques entregou a taça à equipa vencedora

ANDRÉ FILIPE PEREIRA
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FC Porto vence
torneio de Viseu
Andebol | P14
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