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Prolongamento trama
Alavarium: “Take 2”
Decisão Aveirenses voltam a perder o troféu para o Madeira SAD, num filme
em tudo parecido com o do ano passado
ALAVARIUM

D.R.

28*

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Gois, Lisa Antunes (1), Mariana
Lopes (9), Viviana Rebelo (1), Mónica
Soares (7), Mariana Sousa (4), Soraia
Fernandes (3) – sete inicial – Joana Ferreira, Soraia Domingues (2), Filipa
Fontes, Andreia Madaíl, Sara Sousa,
Inês Rocha, Inês Branco, Carla Dias,
Brynhildur Sol (1).

MADEIRA SAD

29

Trinador: Duarte Sousa.
Mónica Correia, Catarina Ascensão (2),
Ana Temtem, Renata Tavares (11), Cláudia Aguiar (2), Filipa Correia (7) e Ana
Andrade (3) – sete inicial – Márcia
Abreu (2), Érica Tavares (2), Cláudia
Farinha, Anaís Gouveia, Frederica Jesus
e Sílvia Gomes.
Pavilhão Municipal da Maia.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá.
Oficiais de mesa: Susana Marques.
Delegado: Fernando Ferrão.
Disciplina: Castão vermelho para Soraia Domingues.
Ao intervalo:10-10.
No final dos 60 minutos: 25-25
*após prolongamento

Andebol
Supertaça Feminina

Adérito Esteves
Repetiu-se o filme “rodado” no
início da época passada. O Alavarim/Love Tiles voltou a perder a Supertaça de andebol feminino para o Madeira SAD no
prolongamento. A sequela assumiu, desta vez, porém, contornos ainda mais dramáticos.
A menos de três minutos do final do tempo regulamentar, as
aveirenses venciam por quatro
golos de diferença (25-21), mas
a maior experiência das madeirenses – aliado ao facto de terem jogado quase todo esse período em vantagem numérica

A equipa do Alavarium, no primeiro jogo oficial da época, não conseguiu conquistar a Supertaça

– fez com que o troféu atravessasse o Oceano Atlântico rumo
à ilha da Madeira pela 16.ª vez
consecutiva.
Apesar de algumas mudanças que ambas as formações
sofreram para esta nova época,
esperava-se um jogo bastante
equilibrado e foi isso mesmo
que aconteceu. A prova disso é
que nenhuma das equipas conseguiu dois golos de vantagem
durante os primeiros 15 minutos. A primeira vez que tal se verificou foi já depois dos 19 minutos, quando as aveirenses tinham menos duas jogadoras,
devido a exclusões de Viviana
e Mariana Sousa, e as insulares
passaram a vencer por 5-7, chegando depois aos 5-9.
Já com as sete jogadoras em
campo, oAlavarium aproveitou
uma maior fase de relaxamento
para passar para a frente, já no
último minuto da primeira
parte. Porém, nos últimos se-

Curiosidades
u O Alavarium apresentou dois reforços na equipa titular: Isabel Gois
(guarda-redes) e Mariana Sousa (ponta-esquerda).
u Todos os reforços participaram na partida.
u Mais de meia centena de pessoas viajou desde Aveiro e fez-se ouvir
incessantemente no Pavilhão Municipal da Maia.
u A dupla de árbitras internacional, constituída pelas irmãs Vânia e
Marta Sá, da Associação de Andebol de Aveiro, esteve em bom plano na
partida, agindo bem quer técnica, quer disciplinarmente.

gundos, as madeirenses chegaram ao 10-10 com que se atingiu o intervalo.
Na segunda parte foi o Alavarium quem entrou mais
forte, a apostar numa defesa
mais agressiva, que obrigou o
adversário a errar muitas vezes
e que permitiu saídas em contra-ataques que resultaram em
golos.
“Onde é que
eu já vi este filme?”
A uma melhor entrada das
aveirenses, o Madeira SAD respondeu com o seu jogo, em que
a pivot Renata Tavares se mostrou sempre muito eficaz e levou muitas vezes a melhor sobre a defesa adversária.
Apesar de oAlavarium ter parecido ter sempre o jogo controlado, chegando a usufruir de
cinco golos de vantagem, nos
últimos três minutos, com menos duas jogadoras e com o
Madeira SAD a fazer marcação
individual, a experiência madeirense prevaleceu e o empate
chegou a quatro (!) segundos
do fim.
No prolongamento, moralizadas pela recuperação feita no
final do tempo regulamentar, as
madeirenses entraram melhor
e geriram de forma inteligente
os dez minutos do tempo extra,
não dando a veleidade de as
aveirenses empatarem a partida em nenhum momento. |

HISTÓRICO
90/91:Benfica
91/92: Colégio de Gaia
92/93: Benfica
93/94: Sports Madeira
94/95: União Almeirim
95/96: Sports Madeira
96/96: Ac. Funchal
97/98: Colégio de Gaia
98/99: Madeira SAD
99/00: Madeira SAD
00/01: Madeira SAD
01/02: Madeira SAD
02/03: Madeira SAD
03/04: Madeira SAD
04/05: Madeira SAD
05/06: Madeira SAD
06/07: Madeira SAD
07/08: Madeira SAD
08/09: Madeira SAD
09/10: Madeira SAD
10/11: Madeira SAD
11/12: Madeira SAD
12/13: Madeira SAD
13/14: Madeira SAD

REACÇÃO

“Podíamos ter ganho o jogo
no tempo regulamentar. Nos
últimos dez segundos tivemos uma bola para ganhar,
mas não entrou. Custa perder
assim. Este ano acho que
ainda estivemos mais perto
do que no ano passado.
Falta-nos ainda muito trabalho. Estas mudanças levam o
seu tempo, mas estivemos
muito bem”.
Carlos Neiva
Página 4
Treinador do Alavarium
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Alavarium perde
Supertaça na Maia
Andebol Feminino | P21
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HOJE Ã s 00:25
O FC Porto falhou neste sábado o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de
andebol, ao perder com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na ??ustria.
Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco
golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard, da Áustria,
por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por 36-20.
Diário Digital / Lusa
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ANDEBOL - I DIVISÃO

ABC começa com empate
em Águas Santas
DM

Plantel do ABC para a época 2014/15

O ABC iniciou, ontem, a
sua participação no campeonato de andebol da
primeira divisão (2014/15)
com um empate a 25 golos (25-25) no pavilhão do
Águas Santas.
Já o Xico Andebol, a jogar na Luz, foi impotente
para travar o Benfica, com
quem perdeu por 29-23.

Também a jogar em Lisboa, o Madeira SAD foi
mais feliz e venceu o Belenenses por 24-20.
A jornada prossegue
hoje, com o Santo Tirso
a visitar o Sporting, a partir das 16h00, continua na
próxima quarta-feira, com
o Passos Manuel a receber
o FC Porto a partir das

21h00, e apenas se conclui
no dia 20 de setembro, com
o Sporting da Horta-Maia,
a partir das 21h00.
Já a segunda jornada
está agendada para o dia
13 de setembro, e dela fazem parte os encontros:
Santo Tirso-ABC, Sporting-Benfica, Xico Andebol-Passos Manuel, Madei-

ra SAD-Sporting da Horta, ISMAI -Águas Santas e
FC Porto-Belenenses.

FC Porto falha
Liga dos Campeões
O FC Porto falhou, ontem, o apuramento para a
fase de grupos da Liga dos
Campeões ao perder com
os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26,
em Hard, na Áustria.
Ao intervalo da final do
Grupo 2 de qualificação,
os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa
portista derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard,
da Áustria, por 29-25, e o
HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior
Fasano, por 36-20.
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• ABC arranca com empate
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O FC Porto falhou hoje o apuramento para a Liga dos Campeões de andebol, ao perder com os
ucranianos do HC Motor Zaporozhye por 30-26, em Hard, Áustria, e foi remetido para a Taça EHF.
06:00 - 07 de Setembro de 2014 | Por
Os hexacampeões nacionais, que ao intervalo tinham cinco golos de desvantagem (17-12), ficaram
em segundo lugar do Grupo 2 de qualificação e por isso vão disputar a segunda competição europeia
de clubes.
Depois de vencer na sexta-feira os anfitriões do Alpla HC Hard, por 29-25, os "dragões" sabiam que
tinham uma equipa mais forte pela frente, tendo em conta também o facto do HC Motor Zaporozhye
ter batido os italianos do Junior Fasano por expressivo 36-20.
O equilíbrio no marcador manteve-se apenas nos primeiros minutos (5-5), mas depois os ucranianos
ganharam vantagem e não voltaram perdê-la até ao descanso.
O parcial da etapa complementar (14-13) até foi favorável aos portistas, mas foi insuficiente para
anular a desvantagem acumulada da primeira parte.
João Ferraz (8 golos) voltou a ser o melhor marcador dos portistas, seguido de Gilberto Duarte (5) e
Ricardo Moreira (4).
Sergii Burka (9) foi o melhor marcador da equipa ucraniana e do desafio, acompanhado pela eficácia
de Olexandr Shevelev (6) e Sergiy Onufryenko (6).
No jogo de atribuição do terceiro e do quarto lugares, o Alpla HC Hard superiorizou-se aos italianos do
Junior Fasano por 35-26.
Sob a arbitragem de Michal Badura e Jaroslav Ondogrecula, da Eslováquia, as equipas alinharam e
marcaram:
- HC Motor Zaporozhye: Valentyn Koshovy, Iurii Kubatko (1), Egor Dvdokimov, Oleg Skopintsev (1),
Olexandr Shevelev (6), Richard Stochl, Inal Aflitulin (4), Dmytro Doroshchuk, Kostyantyn Kurylenko,
Artem Kozakevych (1), Mykola Stetsyura (2), Yevgn Sapun, Levgen Zhuk, Angel Perez, Sergiy
Onufryienko (6) e Sergii Burka (9).
Treinador: Sergey Bebeshko.
- FC Porto: Alfredo Quintana, Hugo Laurentino, Gilberto Duarte (5), Edgar Landim (1), Cuni Morales,
João Ferraz (8), Miguel Martins, Amadora Salina (2), Ricardo Moreira (4), Alexis Borges (3), Hugo
Santos, Nuno Roque (1), Wesley Freitas e Mick Schubert (2).
Treinador: Ljubomir Obradovic.
Assistência: cerca de 450 espetadores.
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Andebol

FC Porto falha
presença na Liga
dos Campeões
A equipa de andebol do FC
Porto falhou o apuramento
para a fase de grupos da Liga
dos Campeões ao perder
com os campeões ucranianos
do HC Motor Zaporozhye,
por 30-26, em Hard, na
Áustria. Ao intervalo da final
do Grupo 2 de qualificação,
os “dragões” já perdiam por
cinco golos, 17-12. João Ferraz
(oito golos) destacou-se na
equipa orientada por Ljubomir
Obradovic, mas o FC Porto
não mostrou argumentos
para contrariar os ucranianos.
Sergii Burka, com nove golos,
foi quem mais brilhou no HC
Motor Zaporozhye. Falhado o
acesso à Liga dos Campeões,
o FC Porto segue para a
terceira eliminatória da Taça
EHF, onde pode vir a ter a
companhia do Sporting, que
tem de disputar a segunda
ronda de qualificação.
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A equipa madeirense precisou do prolongamento para se impor ao Alavarium.
O Madeira SAD não perde uma Supertaça desde 1999
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O Madeira SAD reforçou hoje o estatuto de "crónico" vencedor da Supertaça de andebol feminino,
impondo-se ao Alavarium por tangencial 29-28, após prolongamento, a exemplo do que aconteceu na
época passada.
A história repete-se desde a longínqua temporada de 1998/99, ano em que o Madeira SAD venceu a
sua primeira Supertaça.
Na temporada passada, o Madeira SAD, atual vencedor da Taça, superiorizou-se ao Alavarium, atual
campeão, também já no tempo extra, na altura por 28-25.
Depois de empate 5-5, as insulares ganharam vantagem 5-9, mas um parcial 5-0 das campeãs
permitiu-lhes dar a volta para 10-9, sendo que o intervalo chegou com empate 10-10.
Na etapa complementar, o Alavarium chegou a estar a vencer por quatro golos (23-19), numa altura
em que o desgaste físico era mútuo, tal como o crescente número de erros.
As campeãs lideravam por 25-21 a apenas três minutos do fim e a história da Supertaça parecia ir
mudar, mas as madeirenses reagiram e empataram 25-25 a quatro segundos do fim, levando o
desafio para prolongamento.
Aqui, as insulares ganharam vantagem de dois golos (25-27), permitiram o empate 28-28, até que
Márcia fez o decisivo golo para o Madeira SAD, a 20 segundos do fim.
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A equipa petrolífera já vencia ao intervalo por 13-7, aumentando ainda a vantagem até ao apito final.
O Petro confirmou o seu favoritismo e vai disputar a final com o 1º de Agosto
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
O Petro de Luanda venceu esta noite no pavilhão Multiusos de Luanda o Progresso do Sambizanga,
por 26-17, triunfo que lhe garante o apuramento para a final diante do 1º Agosto.
No jogo, a equipa "tricolor" entrou na condição de favorita pelo seu histórico na competição, além do
facto de maior parte das atletas do Progresso terem sido formadas na escola petrolífera.
O Petro vencia já ao intervalo por 13-7.
Na segunda parte do desafio, as duas formações protagonizaram um jogo tecnicamente evoluído para
satisfação dos espectadores presentes.
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O Benfica iniciou da melhor forma o campeonato de andebol, ao receber e vencer o Xico Andebol por
29-23.
Nas restantes partidas deste sábado destaque para o empate entre Águas Santas e ABC (25-25),
enquanto o Madeira SAD venceu o Belenenses no Acácio Rosa por 24-20.
A jornada prossegue este domingo com o Sporting a receber o Ginásio de Santo Tirso no Pavilhão do
Casal Vistoso, em Lisboa.
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Os dragões perderam, este sábado, frente ao emblema ucraniano do HC Motor Zaporozhye, por 3026, em Hard, na Áustria.
Desta forma, os pupilos de Ljubomir Obradovic falharam o apuramento para a fase de grupos da Liga
dos Campeões de andebol.
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O Madeira SAD conquistou, este sábado, a Supertaça de andebol feminino, vencendo o Alavarium por
29-28, após prolongamento.
Tal como aconteceu no ano passado, exatamente com os mesmos clubes, foi preciso prolongamento
para decidir o vencedor, desta vez com empate a 25 no final do tempo regulamentar.
É a 16.ª vez que o Madeira SAD conquista a Supertaça, feito repetido sucessivamente desde a
longínqua temporada de 1998/99.
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“Vamos à Maia com
o objectivo de vencer”
HUMBERTO GOMES mostra confiança numa estreia a vencer na temporada
2014/2015. Para isso, já hoje o ABC/UMinho tem que sair triunfante da deslocação a casa. Jogo tem início às 18 horas, em casa do Águas Santas.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Com o objectivo de entrar da
melhor forma na temporada
2014/2015, o ABC/UMinho
quer alcançar uma vitória no jogo desta tarde, na Maia, contra o
Águas Santas e que marca o arranque do campeonato.
O capitão academista, Humberto Gomes, mostra confiança
numa vitória na Maia e, apesar
de reconhecer as dificuldades
naturais de defrontar uma equipa
como o Águas Santas, afirma
que o triunfo será a melhor forma de começar a época.
“Sabemos que vai ser um jogo
complicado, contra o Águas
Santas. Principalmente neste início de época, em que as equipas
ainda não estão na sua melhor
forma. A dificuldades são evidentes, mas vamos dar o nosso
melhor. Estamos confiantes, temos a mesma do ano passado,
reforçada com mais alguns jogadores de qualidade. Temos o objectivo de melhorar o que fizemos na época passada e por isso
vamos lá para vencer e começar
a época da melhor forma”, considerou o experiente jogador.
Humberto Gomes falou ainda

DR

Humberto Gomes quer começar época com um triunfo sobre o Águas Santas

dos objectivos da equipa para
esta temporada, assumindo a
conquista do título como meta
principal e lembrando que este
ano a equipa está mais forte, como consequência do entrosamento existente entre os jogadores e também pela qualidade dos
reforços contratados. “Esta equi-

pa tem mais um ano de trabalho,
conhecemo-nos todos bem. Na
época passada penso que houve
alguma inexperiência que não
permitiu fazer- mos melhor.
Penso que esses momentos, este
ano, não irão existir e por isso
queremos lutar pela vitória no
campeonato”, finalizou.
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Andebol

Xico Andebol estreia-se em Lisboa
O Águas Santas-ABC/UMinho dá início ao Campeonato Nacional de Andebol, hoje, pelas 18 horas, mas há outros jogos de relevo, como a deslocação
do Xico Andebol a casa do Benfica. De regresso ao patamar mais alto do andebol nacional, a formação vimarense já não estranha este tipo de jogos e
ambientes mas, mesmo assim, não se apresenta na Luz com o estatuto de
favorito. Esse vai inteirinho para a formação da casa, que conheceu mexidas
no plantel e comando técnico, apresentando-se como sério candidato ao título nacional.
Os jogos e árbitros para a 1.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol,
a disputar este fim-de-semana são os seguintes:
HOJE
18 h. - Águas Santas-ABC/UMinho - António Trinca/Tiago Monteiro (Lisboa);
18 h. - Benfica-Xico Andebol - Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes (Madeira);
18 h. - Belenenses-Madeira SAD - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro).
AMANHÃ
16 h. - Sporting-Ginásio St. Tirso-Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira).
Os jogos Passos Manuel -FC Porto e Sporting da Horta-Maia ISMAI foram
adiados para dia 10 e 20 de Setembro, respectivamente.
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Alavarium procura primeira Supertaça
Andebol As bi-campeãs nacionais tentam contrariar a supremacia do Madeira SAD, que vence o troféu
há 15 anos consecutivos. A partida disputa-se às 17 horas, no Pavilhão Municipal da Maia
PAULO RAMOS

Andebol

Adérito Esteves

mais experientes”, ao contrário
do que sucedeu com o Alavarium, que perdeu algumas peças importantes.

Em busca da Supertaça: “Take
2”. A equipa sénior feminina do
Alavarium, agora liderada por
Carlos Neiva, disputa hoje, na
Maia, a sua segunda Supertaça.
As bi-campeãs nacionais tentam vencer o Madeira SAD –
vencedor da Taça de Portugal
–, que é o crónico vencedor
desta competição.
Recorde-se que as madeirenses venceram as últimas 15
edições do troféu. A partida disputa-se no Pavilhão Municipal
da Maia, às 17 horas, e será arbitrada por uma dupla da Associação de Andebol de Aveiro,
constituída pelas internacionais Vânia Sá e Marta Sá.

Segredo será o “espírito de
luta e acreditar até ao fim”
Referindo que “o grupo está
a tentar integrar as novas jogadoras o mais rápido possível” (ver caixa), Carlos Neiva
declara que a sua equipa vai
ter de apostar nas suas “armas
defensivas”, não deixando de
notar que será indispensável à
equipa “mostrar o seu espírito
de grupo e acreditar até ao fim
que pode vencer”.
De referir que a partida, que
começa às 17 horas, terá transmissão televisiva, em directo, no
canal “A Bola TV” e na Andebol
TV – televisão da Federação de
Andebol de Portugal. |

Supertaça

O Alavarium joga hoje na Maia e procura vencer a primeira Supertaça do seu historial

Carlos Neiva, que se estreia
como treinador principal da
formação aveirense na partida
de hoje, encara-a como mais
uma oportunidade de trazer o

troféu para Aveiro. “É uma
competição que nunca conquistámos e que se decide
num jogo único. Claro que seria especial começar a época a

ganhar”, assume, lembrando
que embora a sua equipa seja
a bi-campeã nacional, vai defrontar uma formação que
“manteve as suas jogadoras

Atleta islandesa
já está inscrita
e pode jogar
Para além dos três reforços que o Alavarium já
tinha apresentado - as
madeirenses Isabel Gois,
Mariana Sousa e Sara
Sousa -, a atleta islandesa Brynhildur Sol Eddudottir viu a sua situação resolvida junto da
Federação de Andebol
de Portugal e também já
poderá dar o seu contributo à equipa. “Binna”,
como é tratada no
grupo, é uma atleta islandesa que estudava e
jogava na Dinamarca e
que está em Aveiro para
estudar e continuar a sua
evolução como jogadora”.|
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Alavarium joga na Maia
em busca da sua
primeira Supertaça
Andebol Feminino | P23
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Andebol
Depois do histórico apuramento há um ano, os hexacampeões nacionais não conseguiram repetir a
proeza e falharam o acesso à Liga dos Campeões.
O FC Porto falhou neste sábado o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de
andebol, ao perder com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na Áustria.
Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco
golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard, da Áustria,
por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por 36-20.
por João Ruela, com Lusa
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Andebol feminino
O Madeira SAD venceu o Alavarium por 29-28 e voltou a conquistar a Supertaça feminina de andebol.
O Madeira SAD reforçou neste sábado o estatuto de "crónico" vencedor da Supertaça de andebol
feminino, impondo-se ao Alavarium por tangencial 29-28, após prolongamento, a exemplo do que
aconteceu na época passada.
A história repete-se desde a longínqua temporada de 1998/99, ano em que o Madeira SAD venceu a
sua primeira Supertaça.
Na temporada passada, o Madeira SAD, atual vencedor da Taça, superiorizou-se ao Alavarium, atual
campeão, também já no tempo extra, na altura por 28-25.
Depois de um empate 5-5, as insulares ganharam vantagem de 5-9, mas um parcial de 5-0 das
campeãs permitiu-lhes dar a volta para 10-9, sendo que o intervalo chegou com empate 10-10.
Na etapa complementar, o Alavarium chegou a estar a vencer por quatro golos (23-19), numa altura
em que o desgaste físico era mútuo, tal como o crescente número de erros.
As campeãs lideravam por 25-21 a apenas três minutos do fim e a história da Supertaça parecia
destinada a mudar, mas as madeirenses reagiram e empataram 25-25 a quatro segundos do fim,
levando o desafio para prolongamento.
Aqui, as insulares ganharam vantagem de dois golos (25-27), permitiram o empate 28-28, até que
Márcia fez o decisivo golo para o Madeira SAD, a 20 segundos do fim.
por J.R., com Lusa
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COM ÁGUAS SANTAS E XICO ANDEBOL JOGA COM BENFICA

ABC/UMinho inicia hoje
caminhada para o «título»
DM

Treinador
do ABC espera
um jogo difíc
il diante do Águas Sa
ntas,
mas acredita
no
triunfo
Equipa técnica do ABC/UMinho, liderada por Carlos Resende, vai à luta

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho dá, hoje
à tarde, os primeiros passos na caminhada que espera que possa ser do título de campeão nacional
de andebol. Depois de uma

época bem sucedida, superando todas as expetativas, dirigentes e equipa
técnica do ABC entendem
que, se querem melhorar,
só podem ambicionar o título nacional.
O próprio Carlos Resen-

de, que admitiu que o plantel é melhor do que o esperado, não se esconde e
dá o peito às balas.
O primeiro jogo oficial
do campeonato é hoje,
na Maia, diante do Águas
Santas. Apesar de espe-

rar dificuldades, o técnico confia num triunfo da
sua equipa.
«O objetivo é começar
bem. E começar bem é
ganhar. O Águas Santas
é um adversário que nos
vai criar dificuldades. Ainda por cima não podemos
contar com dois jogadores. Mas vamos ultrapassar as contrariedades e lutar pela vitória», disse Carlos Resende.

Xico na Benfica TV
Por sua vez, o Xico Andebol, equipa do concelho
de Guimarães, que está de
regresso ao escalão principal, também começa hoje o
campeonato. O encontro é
no Pavilhão da Luz, diante
do Benfica, às 18h00, e é
transmitido pela BTV.
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Criada secção de andebol no Marítimo
O Marítimo Sport Club
anunciou na quinta-feira,
a criação de uma secção
de Andebol no clube.
A iniciativa surge
numa altura em que o
andebol tem “um reduzido número de equipas na
ilha de São Miguel”, em
comparação com o resto
da região, revela uma nota
do clube, que se propõe
“a participar nas competições locais e regionais”.
“Pensamos que esta
é uma modalidade com
enorme potencial, pelo

que se pretende, com o
surgimento do andebol
no Marítimo Sport Club,
divulgar a modalidade
pelos jovens de forma a
cativa-los para a prática
desportiva e assim aumentar a competição na ilha
ao nível de formação e
mesmo de equipa sénior”,
refere a organização.
A nova secção irá contar com três escalões,
nomeadamente, infantis,
iniciados e seniores masculinos, contanto com um
total de aproximadamente

50 atletas.
“Temos como metas
para a presente época, ao
nível da formação, proporcionar novas experiências
e conhecimento da modalidade, garantindo, assim,
um crescimento sustentado dos nossos escalões
de formação, tendo como
objectivo de num futuro
próximo lutar por títulos
regionais”, lê-se na mesma
nota.
Quanto à equipa sénior,
o clube encontra-se em fase
de contactos, com vista à

apresentação de um grupo
que represente “condignamente” os objectivos
do clube, que passam por
vencer o campeonato de
São Miguel, para depois
marcar presença no campeonato regional.
Segundo avançado na
mesma nota, as inscrições
estão abertas no Marítimo
Sport Club na prática da
modalidade para jovens
com idades compreendidas entre os 8 e os 14
anos.
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O Nacional da I Divisão de andebol começou este sábado com a realização de três jogos
No jogo mais importante da primeira jornada do Nacional da I Divisão de andebol, o ABC arrancou um
empate (25-25) em casa do Águas Santas.
O Benfica, por seu turno, começou a temporada com uma vitória, por 29-23, sobre o Xico Andebol. O
Belenenses também venceu na ronda inaugural, batendo o Madeira SAD, por 24-20, em Lisboa.
O Sporting recebe o Ginásio de Santo Tirso, este domingo.
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Mais uma Supertaça para o Madeira SAD - O Jogo
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Equipa madeirense venceu o Alavarium, após prolongamento, e venceu a Supertaça de andebol
feminino.
O Madeira SAD reforçou o estatuto de crónico vencedor da Supertaça de andebol feminino, impondose ao Alavarium por tangencial 29-28, após prolongamento, a exemplo do que aconteceu na época
passada.
A história repete-se desde a longínqua temporada de 1998/99, ano em que o Madeira SAD venceu a
sua primeira Supertaça. Na temporada passada, o Madeira SAD, atual vencedor da Taça, superiorizouse ao Alavarium, atual campeão, também já no tempo extra, na altura por 28-25.
Depois de empate 5-5, as insulares ganharam vantagem 5-9, mas um parcial 5-0 das campeãs
permitiu-lhes dar a volta para 10-9, sendo que o intervalo chegou com empate 10-10.
Na etapa complementar, o Alavarium chegou a estar a vencer por quatro golos (23-19), numa altura
em que o desgaste físico era mútuo, tal como o crescente número de erros.
As campeãs lideravam por 25-21 a apenas três minutos do fim e a história da Supertaça parecia ir
mudar, mas as madeirenses reagiram e empataram 25-25 a quatro segundos do fim, levando o
desafio para prolongamento. Aqui, as insulares ganharam vantagem de dois golos (25-27), permitiram
o empate 28-28, até que Márcia fez o decisivo golo para o Madeira SAD, a 20 segundos do fim.
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ID: 55592263

06-09-2014

Tiragem: 82017

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,23 x 18,11 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,61 x 14,86 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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F. C. Porto falha presença na Liga dos Campeões de andebol
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O F. C. Porto falhou, este sábado, o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de
andebol ao perder com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na Áustria.
Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco
golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard, da Áustria,
por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por 36-20.
publicado a 2014-09-06 às 21:13
Para mais detalhes consulte:
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4111861
GRUPO CONTROLINVESTE
Copyright © - Todos os direitos reservados
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Modalidades - FC Porto - FC Porto falha presença na Liga dos Campeões de andebol |
Maisfutebol.iol.pt
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O FC Porto falhou este sábado o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de andebo:
a formação portista perdeu com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na
Áustria. Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por
cinco golos, 17-12. Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC
Hard, da Áustria, por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por
36-20.
há 1 hora
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Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

FC Porto a
um triunfo
da Liga dos
Campeões
Andebol
“Dragões” eliminaram o
Alpla HC Hard, da Áustria, e
vão discutir acesso à fase de
grupos com o Zaporozhye,
campeão ucraniano
O FC Porto venceu ontem, em Viena, o Alpla HC Hard, da Áustria, por
25-29, e vai disputar hoje, com o HC
Motor Zaporozhye, campeão ucraniano, o acesso à fase de grupos da
Liga dos Campeões de andebol.
Os “dragões”, que na época passada tiveram êxito nesta fase de
qualiﬁcação, disputada em casa,
já venciam a equipa anﬁtriã ao intervalo, por 14-16.
Na primeira parte do desaﬁo do
Grupo 2, os portistas apenas por
duas vezes estiveram em desvantagem, sendo que na etapa complementar chegaram a ter sete golos
de vantagem, por três vezes, inclusivamente aos 22-29.
João Ferraz e Mick Schubert, ambos com seis golos cada, foram os
portistas mais concretizadores, logo
seguidos de Gilberto Duarte (4), Ricardo Moreira (3) e Nuno Roque (3).

24

São 24 os clubes que vão
participar na fase de grupos
da Liga dos Campeões. O
Flensburg (Alemanha) sagrouse pela primeira vez campeão
europeu na época passada
Ainda assim, o melhor marcador
do encontro foi Boris Zivkovic (8),
apenas acompanhado no conjunto austríaco pela eﬁcácia de Gerald Zeiner (5) e Rolando Schilinger (4).
Agora a equipa de Ljubomir
Obradovic tem pela frente o conjunto ucraniano do HC Motor Zaporozhye, que esmagou os italianos
do Junior Fasano, por 36-20, destacando-se o lateral-direito Artem
Kozakevych, com nove golos.
Caso vença, o FC Porto integrará
o Grupo D juntamente com o Vive
Kielce (Polónia), Dunkerque (França), Kadetten Schaﬀhausen (Suíça),
Pick Szeged (Hungria) e Aalborg
(Dinamarca). Os dois primeiros já
foram adversários dos portistas na
temporada anterior. Nessa ocasião,
o FC Porto foi 5.º, à frente da equipa francesa. Lusa
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FC Porto falha presença na Liga dos Campeões de andebol - PÚBLICO
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06/09/2014 - 21:20
FC Porto falha presença na Liga dos Campeões de andebol
Por Lusa
06/09/2014 - 21:20
Derrota com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye.
Ricardo Moreira apontou quatro golos mas o FC Porto ficou pelo caminho Luís Efigénio/nFactos
(arquivo)
O FC Porto falhou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol ao perder
com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na Áustria.
Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco
golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard, da Áustria,
por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por 36-20.
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,58 x 14,66 cm²
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1

Página 55

A56

ID: 55593475

06-09-2014

Tiragem: 83740

Pág: 40
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Área: 26,31 x 5,20 cm²
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Corte: 1 de 1
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Área: 26,43 x 33,72 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3
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Área: 26,60 x 33,66 cm²
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Corte: 2 de 3
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Corte: 3 de 3
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Benfica derrota Xico Andebol no arranque do campeonato
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encarnados triunfam em casa (29-23)
, 6 setembro de 201421:39
O Benfica entrou com o pé direito no campeonato nacional, ao derrotar o Xico Andebol, em casa, por
29-23. As águias apresentaram-se consistentes ao longo de todo o encontro e garantiram os primeiros
três pontos da temporada.
José Costa foi o melhor marcador no lado dos encarnados, com 6 golos, tendo sido bem secundado
por Elledy Semedo, responsável por cinco remates certeiros. Ainda assim, o melhor marcador foi João
Santos, do Xico Andebol, com 7 golos.
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FC Porto eliminado da Liga dos Campeões
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competição fica sem clubes portugueses
, 6 setembro de 201420:55
O FC Porto falhou este sábado o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol
ao perder com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na Áustria.
Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco
golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard, da Áustria,
por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por 36-20.
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Campeonato arranca com dérbi na Maia e estreia do Ginásio de Santo Tirso
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06-09-2014 12:33
A competição abre com um sempre apetecível Águas Santas Milaneza-Liberty Seguros ABC/UMinho.
Uma palavra para a estreia do Ginásio de Santo Tirso no patamar mais elevado do andebol portugês.
O ABC tem estreia marcada na Pavilhão do Águas Santas
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O dérbi entre o Águas Santas Milaneza e o Liberty Seguros ABC/UMinho marca o arranque do
Campeonato Fidelidade Andebol 1, este ano disputado em moldes diferentes do anterior, com o
regresso ao 'play-off' que vai colocar frente a frente os oito primeiros classificados da primeira fase.
Na Maia, que também amanhã recebe a Supertaça Multicare Seniores femininos, defrontam-se dois
velhos conhecidos e duas formações que nos últimos anos têm protagonizado duelos interessantes. Na
época finda os bracarenses foram terceiros classificados, os maiatos quintos, mas os jogos entre
ambos ficaram sempre marcador por muita emoção. Este ano não vai, seguramente, fugir à regra e
ninguém adianta um prognóstico para esta partida, jogada no arranque do campeonato.
Ainda no sábado, o SL Benfica recebe o Xico Andebol. De regresso ao patamar mais alto do andebol
nacional, a formação vimarense já não estranha este tipo de jogos e ambientes mas, mesmo assim,
não se apresenta na Luz com o estatuto de favorito. Esse vai inteirinho para a formação da casa, que
conheceu mexicas no plantel e comando técnico, apresentando-se como sério candidato ao título
nacional.
Em Belém, o Delta Belenenses recebe o Madeira SAD, de novo orientado pelo treinador Paulo Fidalgo.
A experiência da equipa de Belém e o fator casa podem ser determinantes na divisão de pontos. Os
madeirenses estão a começar um novo projeto e isso pode refletir-se nas primeiras rondas.
Finalmente, no domingo, o Sporting Clube de Portugal apadrinha a estreia do Ginásio de Santo Tirso
no principal campeonato do andebol masculinom português. Será com toda a certeza um momento
que os jesuítas nunca mais esquecerão mas, em termos de contenda propriamente dita, nas quatro
linhas, o Sporting é claramente favorito.
Sábado, dia 6 de Setembro:
18.00 h. - Pav. Águas Santas - Águas Santas Milaneza-Liberty Seguros ABC/UMinho - António
Trinca/Tiago Monteiro (Lisboa) - Andebol|TV
18.00 h. - Pav. Luz 2 - S.L. Benfica-Xico Andebol - Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes (Madeira) Benfica TV
18.00 h. - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-Madeira SAD - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro)
Domingo, dia 7 de Setembro:
Página 62

16.00 h. - Pav. Casal Vistoso - Sporting CP-Ginásio Santo Tirso - Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(Madeira - Sporting TV
NOTA - Foram adiados os jogos Passos Manuel -FC Porto (10/9) e Sporting da Horta-Maia ISMAI
(20/9)
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FC Porto falha apuramento para a Liga dos Campeões de andebol
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Os dragões não conseguiram resistir ao poderio dos ucranianos do HC Motor Zaporozhye.
Os dragões não evitaram a derrota na Áustria
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O FC Porto falhou hoje o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol ao
perder com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 30-26, em Hard, na Áustria.
Ao intervalo da final do Grupo 2 de qualificação, os hexacampeões nacionais já perdiam por cinco
golos, 17-12.
Na sexta-feira, a equipa de Ljubomir Obradovic derrotou os anfitriões do Alpla HC Hard, da Áustria,
por 29-25, enquanto o HC Motor Zaporozhye bateu os italianos do Junior Fasano, por 36-20.
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Meio: Porto Canal - Jornal Diário
Duração: 00:01:46
Hora de emissão: 20:57:00

FC Porto venceu Alpla HC Hard
http://www.pt.cision.com/s/?l=95cca7d8
/

A equipa de Andebol do FC Porto venceu o Alpla HC Hard por 29-25. É um resultado positivo do
torneio de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que está a decorrer na Áustria.
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Hora de emissão: 20:53:00

FC Porto venceu Alpla HC Hard - Direto
http://www.pt.cision.com/s/?l=187cb74a
/

A equipa de Andebol do FC Porto venceu o Alpla HC Hard por 29-25. É um resultado positivo do
torneio de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que está a decorrer na Áustria.
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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FC Porto vence Alpa HC (29-25) e está mais perto da Liga dos Campeões
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Os dragões venceram, esta sexta-feira, o Alpla HC, da Áustria, por 29-25, e vão disputar no sábado, o
acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, frente aos ucranianos do HC Motor
Zaporozhye.
Caso a equipa treinada por Ljubomir Obradovic vença, o FC Porto integrará o grupo 2: HC Vive Kielce
(Polónia), Dunkerque HB (França), Kadetten Schaffhausen (Suíça), Pick Szeged (Hungria) e Aalborg
Handball (Dinamarca).
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“Responsabilidade do encontro
está toda do lado do Benfica”

+ jogos

EDUARDO RODRIGUES, técnico do Xico Andebol, perspectiva, em declarações ao ‘Correio do Minho’, a
primeira jornada e o regresso por parte dos vimaranenses ao principal escalão de andebol nacional.
ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves |

O histórico Xico Andebol está
de regresso à I Divisão do andebol nacional e para o encontro
de estreia a formação de Guimarães defronta nada mais que um
dos principais candidatos ao título de campeão: o Benfica.
Um começo muito difícil, mas
que pode ser visto de duas formas... assim o encara Eduardo
Rodrigues, o treinador do Xico
Andebol. “Vai ser um jogo fácil.
Toda a responsabilidade está do
lado do Benfica”, refere. Mas
não se pense que o discurso de
Eduardo Rodrigues tem alguns
traços de negativismo para esta
primeira ronda, o técnico do Xico é apenas realista e prova isso
com factos. “O Benfica é provavelmente o mais forte candidato
a vencer o campeonato, é uma
equipa cem por cento profissional e que já leva seis semanas de
preparação. Por outro lado, a
nossa equipa é totalmente amadora, leva menos tempo de preparação e tem, como é óbvio,
evidentes limitações, de qualquer forma vamos tentar contrariar o favoristismo do Benfica
com a a nossa atitude, espírito de
luta e irreverência própria da
nossa juventude”, afirma Eduardo Rodrigues.
Para o encontro do próximo sábado bem como para o restante
campeonato é fundamental su-

DR

Xico Andebol enfrenta o duelo com o SL Benfica na primeira jornada do campeonato

peração mas, apesar de todas as
eventuais condicionates, o treinador do Xico não tem dúvidas
que a sua equipa pode garantir o
seu objectivo. “Temos condições
para crescer com o decorrer da
competição e, apesar de todas as
limitações, podemos alcançar a
permanência na I Divisão”,
prossegue.
O retorno do Xico Andebol ao

principal escalão é também o retorno de um emblema que trás
consigo história, muita história.
E é por todo o passado do Xico
que Eduardo Rodrigues se mostra triste pela falta de apoio do
público vimaranense ao clube.
“Inexplicavelmente de algum
tempo para cá a falta de presença de público é uma constante.
O ano passado no jogo em que

garantimos a subida de divisão
(frente ao Ginásio de Santo Tirso), havia mais pessoas no nosso
pavilhão de Santo Tirso do que
de Guimarães. É uma situação
difícil de explicar. Espero que a
situação se altere com a presença da equipa na I Divisão, mas
sinceramente não tenho grandes
esperanças”, conclui Eduardo
Rodrigues.

1.ª Jornada:
Benfica - Xico Andebol
(sábado)
Belenenses - Madeira SAD
(sábado)
Águas Santas - ABC
(sábado)
Sporting - Santo Tirso
(domingo)
Passos Manuel - FC Porto
(10 de Setembro)
Sp. Horta - Maia/ISAMI
(20 Setembro)

Para a formação de
Guimarães, o regresso
à denominada 'primeira
divisão' não é propriamente
uma novidade. O Xico tem
um largo historial de
presenças neste escalão,
já disputou as competições
europeias e pode assim
dizer-se que regressa ao seu
'habitat' natural depois
de uma época em que
disputou, com elevado
rendimento, a II divisão
nacional. Recorde-se que a
formação da Cidade Berço
cumpriu cem por cento
vitoriosa a fase final do
campeonato, assegurando
assim de forma confortável
a conquista do título
nacional daII divisão e
consequente subida ao
Campeonato Andebol 1.
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FLÁVIO FREITAS

Plantel do ABC/UMinho que vai encetar a luta pela conquista do título de campeão nacional na temporada 2014/2015

ABC/UMinho apresentou-se
à cidade com muita ambição
COM SEGURANÇA E MUITA AMBIÇÃO. Assim apresentou, ontem, o ABC/UMinho à cidade a equipa
sénior com que vai lutar pela conquista do título de campeão nacional de andebol em 2014/2015.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

No Salão Medieval da Reitoria
da Universidade do Minho, o
ABC apresentou ontem, à cidade, a equipa sénior com que vai
disputar, na temporada 2014/15,
o Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão, a Taça de
Portugal da modalidade e a Taça
Challenge, no que diz respeito às
competições europeias.
O momento solene serviu também para a direcção academista
celebrar um novo protocolo com
mais um patrocinador que vai,
na nova temporada, dar um novo
nome ao clube. Assim, para a
nova época, os academistas vão
competir com o nome Liberty
Seguros/ABC/UMinho, uma designação que engloba as três en-

“Temos sempre por princípio melhorar o que fizemos
no passado. Nesse espírito,
vamos lutar por melhorar a
classificação da época passada e, se então lutámos pelo
título, este ano vamos redobrar esses esforços para tentarmos conquistar um título. O clube merece este esforço porque tem uma história e uma herança enorme,
com grandes feitos e conquistas. Vamos tentar levar
o ABC o mais alto possível.
Vamos agora trabalhar para
alcançar os objectivos.”

João Luís Nogueira
(presidente ABC/UMinho)

tidades que se reuniram, na temporada que se inicia já no próximo fim-de-semana, para tentar
levar o histórico ABC às glórias
do passado, tendo como meta a
conquista de títulos.
E o novo presidente academista, João Luís Nogueira, recentemente eleito e empossado, foi o
primeiro a assumir que, depois
da excelente temporada realizada e que culminou com o terceiro lugar do campeonato nacional, permitindo também a qualificação para as competições europeias, o ABC vai agora assumir claramente a luta pela conquista do título de campeão.
“Temos sempre por princípio
melhorar o que fizemos no passado, nesse espírito, vamos lutar
por melhorar a classificação da
época passada e, se então lutá-

mos pela título, este ano vamos
redobrar esforços para tentarmos
conquistar um título”, considerou o presidente academista,
lembrando também que a história e a herança do ABC faz com
que todas as direcções, equipas
técnicas e jogadores que representem o clube, procurem voltar
a tornar presentes essas glórias
de conquistas alcançadas em
tempos passados.
Com segurança e muita ambição, o Liberty Seguros/ABC/
UMinho apresentou-se à cidade
de Braga prometendo muito trabalhar para continuar a tentar
elevar o patamar do andebol praticado na região e no país e também para tentar fazer com que o
‘velhinho’ pavilhão Flávio Sá
Leite volte a encher-se e a exultar com as glórias europeias.

+ plantel
Equipa técnica
Carlos Resende - treinador
Carlos Ferreira - adjunto
Dr. Moura Leal - médico
Tiago Peixoto-fisioterapeuta
Guarda-redes
1 - Humberto Gomes
38 - Bruno Dias
12 - Emanuel Ribeiro
Jogadores de campo
4 - Fábio Vidrago
6 - Hugo Rocha
7 - Pedro Seabra
10 - Diogo Branquinho
13 - David Tavares
14 - Ricardo Pesqueira
15 - Eduardo Salgado
18 - João Gonçalves
19 - Carlos Martins
22 - Nuno Grilo
23 - Nuno Rebelo
27 - Rui Rolo
67 - Tomás Albuquerque
73 - João Pinto
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“Parcerias permitem um ABC melhor”
JOSÉ LUÍS NOGUEIRA segue a mesma linha que a anterior liderança do ABC, ao apostar na celebração de parcerias estratégicas
para continuar a construir um ABC melhor, com futuro, com ambição e com expectativas elevadas.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

A celebração de um novo protocolo com a Liberty Seguros
foi um dos pontos altos da cerimónia de ontem em que o
ABC/UMinho apresentou o novo plantel à cidade.
Para os responsáveis academistas, esta parceria que modifica o
nome do ABC é deveras importante para que o clube consiga
continuar a trabalhar no sentido
de se manter em busca de novas
conquistas e glórias.
Para João Luís Nogueira, presidente academista, são estas
parcerias com as mais diversas
instituições que permitem que o
ABC se mantenha como um dos
melhores clubes de andebol a nível nacional. “Esta parceria com
a UMinho e com a Liberty Seguros são muito positivas para o
ABC. Desde logo porque a grande maioria dos nossos jogadores
são estudantes universitários, o
que não é fácil ver-se noutras
modalidades. É talvez a modalidade onde esta situação se verifica em maior número. Sendo a
UMinho uma das maiores universidades do país, faz todo o

FLÁVIO FREITAS

João Luís Nogueira mantém aposta de Luís Teles na celebração de parcerias

sentido o ABC unir-se a esta instituição que permite completar
aquilo que é a nossa escolas de
campeões. Queremos formar
atletas, mas também homens. E
as parcerias que encetamos com
todas as entidades que nos
apoiam, como a Liberty e a Pri-

mavera e muitos outros, é que
permitem que este clube continue a trabalhar nesse sentido”,
considerou o presidente.
E o Liberty Seguros/ABC/
UMinho está pronto para atacar
uma nova temporada que começa já amanhã.

Carlos Resende quer vitória já no sábado, com o Águas Santas

Começar a época com a ‘mão direita’

+ equipa
Para João Luís Nogueira,
os objectivos, no que diz
respeito à construção do
plantel, foram ultrapassados, já que conseguiram
contratar mais dois atletas
que não estavam nos planos, David Tavares e Eduardo Salgado. “Penso que conseguimos dar mais à equipa técnica do que aquilo
que esperavam. Fizemos
duas contratações já depois
de encerrar o plantel, uma
delas que parecia descartada, que foi o David Tavares, e outra que foi o Eduardo Salgado, um atleta que
conhece bem esta casa e
que não podíamos deixar,
face ao seu talento, de
aproveitar esta oportunidade de voltar a contar os
serviços deste excelente
jogador”, afirmou.

§apoio
Rodrigo Esteves (director marketing Liberty Seguros)

“Renovámos este acordo de campeões”

ANTEVISÃO

“Esta ligação com o ABC tem dado frutos e tem vindo a renovar-se e a crescer. É cada vez mais visível o nosso apoio ao ABC e o compromisso que existe com os dirigentes, técnicos e atletas do clube é o de nos continuarem a
agraciar com cada vez melhores resultados. Sendo esta uma equipa que
ambiciona o título e que promete lutar pela sua conquista, obviamente que
nós, como apoiantes deste clube, ficamos muito agradados. Queremos ajudar o ABC a chegar novamente à conquista de títulos”.

| Carlos Costinha Sousa |

Carlos Resende apresentou metas ambiciosas, apontando a luta
pelo título e pela conquista das
taças como objectivos do ABC.
“Este ano o nosso objectivo é
bastante simples, já que apenas
queremos melhorar o que fizemos na época passada. Sabemos
que vai ser complicado, mas
penso que teremos uma palavra
a dizer na luta pelo título nacional, disputar a Taça de Portugal
e tentar vencer a Taça Challenge. Temos a consciência de que
temos dificuldades à partida,
mas reconhecemos que pretendemos um bocadinho mais do
que na época passada”, afirmou
o treinador, acrescentando que,
no primeiro jogo, amanhã, com
o Águas Santas, apesar de algumas contrariedades no plantel
academista, o objectivo é a vitó-

“A grande maioria dos
nossos jogadores seniores
são estudantes universitários e da UMinho. Sendo a
Universidade do Minho uma
das maiores e melhores
universidades do país, faz
todo o sentido o ABC unirse a esta institui-ção que
permite completar aquilo
que é a nossa escola de
campeões. Queremos
formar atletas, mas também homens. E as parcerias
que encetamos com todas
as entidades que nos
apoiam, como a Liberty, a
UMinho e a Primavera,
entre muitos outros, é que
permitem que este clube
continue a trabalhar nesse
sentido. E vamos lutar para
continuarmos a crescer e a
alcançar cada vez mais títulos e elevar o nome do
ABC e de todas as instituições que nos apoiam.”

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende quer começar campeonato com uma vitória na Maia

ria: “neste primeiro jogo defrontamos o Ág. Santas, mas será
completamente diferente do jogo de Fafe. Já se sabe que os torneios são sempre competições
diferentes. Mas o que estamos à
espera é de um adversário que
nos vai causar dificuldades. Para
além dessas dificuldades, temos

ainda as limitações de não poder
contar com dois atletas que estão
lesionados, dois que se estão
ainda a integrar e um que está
ainda atrasado na sua preparação. São várias contrariedades,
mas que vamos ultrapassar de
forma a lutarmos pela vitória já
neste jogo de sábado”.
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ABC APRESENTOU-SE À CIDADE COM MUITA AMBIÇÃO PARA VOLTAR ÀS GRANDES CONQUISTAS

MÁQUINA PARA O TÍTULO

FLÁVIO FREITAS

Págs. 24 e 25
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Movimentando cerca de 50 atletas

Marítimo Sport Club abre portas
à modalidade de andebol
Visando enriquecer ainda mais
desportivamente o popular clube da
Calheta, o departamento de andebol do Marítimo Sport Club fez chegar ontem à nossa
redacção, uma nota a anunciar com enorme
orgulho e satisfação a criação da secção de
Andebol no Marítimo, que vai juntar modalidades em actividade no clube como o futebol, hóquei em patins, ciclismo, etc.
A iniciativa e segundo, o departamento de
andebol, surge do facto de neste momento o
andebol ter um reduzido número de equipas na
ilha de São Miguel, “o que resulta numa enorme discrepância entre o andebol praticado na
ilha e aquele que se verifica no resto da região,
pelo que nos propomos a participar nas competições, uma vez que esta é uma modalidade
com enorme potencial e querendo enriquecê-la
ainda mais com o surgimento do andebol do
Marítimo Sport Club.
Pretendemos divulgar a mesma pelos jovens
de forma a cativá-los para a prática desportiva
e, assim aumentar a competição na ilha ao nível
de formação e mesmo de equipa sénior, com o
objectivo de ampliar a competitividade existente na região e, de certa forma chegar mais perto

do nível apresentado por outros clubes existentes nos Açores”.
Para já, o andebol no Marítimo SC, pretende ter 3 escalões, nomeadamente, infantis,
iniciados e seniores masculinos, num total de
aproximadamente 50 atletas, cujas metas a alcançar para a presente época, ao nível da formação, será proporcionar novas experiências
e conhecimento da modalidade, garantindo
assim, um crescimento sustentado dos seus es-

calões de formação, tendo como objectivo de
num futuro próximo lutar por títulos.
No que respeita objectivamente à equipa
sénior do Marítimo Sport Club, os promotores
da modalidade estão neste momento em contactos com vista à apresentação de um grupo
que represente condignamente o clube sendo
que, os objectivos passam claramente por vencer o campeonato de São Miguel, para depois
poder estar presente no Campeonato Regional,

lutando também aí pela vitória.
Outro dos motivos que levou ao abraçar
desta iniciativa fica a dever-se à fraca organização que actualmente se verifica na Associação
de Andebol da Ilha de São Miguel. “O aparecimento de novos clubes, como é o caso do Marítimo Sport Club, implicará, pensamos, maior
grau de exigência e organização à Associação
de Andebol da Ilha de São Miguel, que objectivamente terá como resultado a expansão e
competitividade da modalidade e consequente
aumento de atletas”.
Quanto aos apoios, segundo ainda a nota,
têm sido complicado visto atravessarmos um
momento de dificuldade no sector empresarial,
procurando sempre estabelecer novas parcerias.
Encontram-se abertas inscrições para a prática da modalidade para jovens com as idades
entre os 10 e os 14 (Crianças com 8 ou 9 anos
também podem aparecer!)
Qualquer
esclarecimento
contactar
Jorge Ricardo: jricardo.msc@gmail.com
(916778902) ou Pedro Ricardo: pricardo.
msc@gmail.com (912750803), ou ainda pelo
EMAIL: andebol.msc@gmail.com
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“Vai ser bastante estranho
jogar contra o Madeira SAD”
Andebol A madeirense Isabel Gois é o reforço mais sonante do Alavarium para a defesa do título. Antes do campeonato,
porém, disputa-se a Supertaça, amanhã, frente ao Madeira SAD… equipa de onde chega a guarda-redes
RICARDO CARVALHAL

Adérito Esteves
Apesar de o bilhete de identidade denunciar os 18 anos de
Isabel Gois, a atleta contratada
esta época para ser a número
“1” da baliza das aveirenses traz
na bagagem muito mais experiência do que a idade pode fazer pensar.
Depois de se ter estreado aos
16 anos no principal campeonato nacional - na equipa que
era então campeã nacional Isabel Gois dá, agora, mais um
importante passo na sua carreira. A opção de vir para o continente foi tomada a pensar
também nos estudos - a jovem
vai frequentar o 2.º ano de Psicologia, ao que tudo indica, no
Porto - mas o desafio de jogar
pela equipa bicampeã nacional
e com presença nas competições europeias também pesou
na decisão.
Diário de Aveiro: Estás a iniciar uma nova etapa na tua
vida. O que influenciou mais
esta mudança: jogar no Alavarium ou estudar no continente?
Isabel Gois: Talvez tenha pesado mais a questão dos estudos. Eu gostava bastante de estar na [Madeira] SAD, mas decidi vir para o continente para
estudar cá. Essa foi sempre
uma ideia que eu tive, embora
no primeiro ano de Faculdade
tenha decidido ficar na Madeira. Mas claro que também
queria vir para o “Ala” para viver uma nova aventura.
Quais são as expectativas
para esta nova fase desportiva?
No Alavarium, nós temos o objectivo de voltar a ser campeãs
e chegar ao tricampeonato que para mim vai ser o primeiro.
Conhecer das selecções algumas das novas colegas no
Alavarium, e virem mais duas

to tempo. Quando entrei para
o andebol não tinha os objectivos que tenho agora. Só jogava porque me divertia. Era
algo que eu gostava de fazer,
mas nunca pensei que pudesse
chegar tão longe.
O teu objectivo passa por fazer carreira no andebol?
Sim. No futuro gostava de tentar jogar no estrangeiro. Agora
acho que me vou concentrar
na Universidade, e depois de
terminar a licenciatura, ou o
Mestrado, penso sair para o estrangeiro.
Encaras esta vinda para o
Alavarium como uma forma
de estares mais próxima dessa possível saída para o estrangeiro?
Sim. Como a nossa equipa vai
participar nas competições europeias, as jogadoras têm sempre uma maior visibilidade no
estrangeiro.

Isabel Gois chega da Madeira para defender as cores do Alavarium, mas também para prosseguir os estudos de Psicologia

jogadoras da Madeira também ajudou na mudança?
Talvez, um bocado. Tem sempre um pouco a ver com as
amizades. Não foi só por isso

que eu vim, mas ajuda muito
na adaptação. Nós, as madeirenses, fomos bastante bem integradas e estamos a gostar
muito de estar cá.

Apesar de teres apenas 18
anos foste considerada, na
semana passada, a melhor
guarda-redes do campeonato da época passada, e já

és titular da Selecção A.
Quando te iniciaste no andebol alguma vez imaginaste
este cenário?
Uau (risos). Não. Já foi há mui-

q Testemunhos
Duarte Freitas – Treinador que a lançou na equipa principal do Madeira SAD
“A Isabel é uma pessoa muito humilde, e com um foco muito grande no que realmente interessa. É uma guarda-redes grande
que sempre trabalhou muito bem, o que a fez evoluir na velocidade de reacção que é um aspecto que ainda pode melhorar. Em
termos de futuro, acho que ela pode ir muito longe, e ser uma atleta de excelência internacional. Para isso só precisa de continuar a ter estímulos que a façam evoluir”.
Filomena Santos – Ex-seleccionadora nacional, com quem teve as primeiras internacionalizações
“Conheci a Isabel quando ela tinha 14 anos, e nos quatro que trabalhei com ela teve uma evolução enorme que a levou a jogar
pelas juniores B, pelas A e pelas seniores. Ela tem um grande potencial, que se tem vindo a desenvolver e que já fez dela a principal guarda-redes nacional. Mas ainda tem muito para evoluir e dar ao andebol porque é uma atleta muito empenhada e que vai
conseguir tudo o que quiser. É uma pessoa de quem eu gosto muito e a quem desejo um futuro muito risonho no andebol e na
vida pessoal”.

O teu primeiro jogo oficial vai
ser contra o Madeira SAD.
Isso traz um sentimento especial?
(suspiro nervoso acompanhado de risos) Bem, não sei.
Vai ser bastante estranho jogar
contra elas, porque estive dois
anos com elas, mas vamos ver
como vai sair. Espero que corra
bem (mais risos).
És a única jogadora do Alavarium que já sabe o que é
ganhar uma Supertaça…
Sim, mas agora vou querer
partilhar isso com todas. É esse
o nosso objectivo, sem dúvida.
Quem são as tuas referências no andebol?
Eu gosto bastante do andebol
masculino. Em Portugal admiro
o [Hugo] Laurentino, o Ricardo
Candeias e o [Alfredo] Quintana. No feminino, a Virgínia
Ganau é uma referência. Ela
treinou-nos lá na [Madeira]
SAD, e era mesmo excelente. |
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Isabel Gois explica
a sua opção pelo
Alavarium
Em entrevista,
a melhor
guarda-redes
do último
campeonato
aborda a sua
vinda para
Aveiro e o primeiro jogo, amanhã, contra
a sua anterior equipa.
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Dupla de árbitras aveirense dirige Supertaça
Vânia Sá e Marta Sá, a dupla de árbitras da Associação de Andebol de Aveiro,
foi nomeada para arbitrar a Supertaça Feminina de Andebol que vai opor
o Alavarium ao Madeira SAD, amanhã, às 17 horas, no Pavilhão Municipal da Maia.
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SUPLEMENTO FEIRA VINHO DO DÃO
PROGRAMA
HOJE
9h30
- Colóquio - Desafios para a região do Dão
perante os cenários das alterações climáticas
DRAPCentro / Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão_Nelas
17h00
Feira do Livro 2014
Edifício Multiusos
17h00
- Entrega dos Prémios do XIII Concurso
Internacional ‘La Selezione del
Sindaco’ _ AMPV
- Entrega de contratos de financiamento
- Subprograma 3 do PRODER - GAL/ADD
2014
- Assinatura de contrato de financiamento PRODER aprovado à Lusovini para
a requalificação da Adega de Nelas
- Apresentação do projecto de construção da nova Adega dos Caminhos Cruzados
- Sessão solene de abertura presidida
pelo secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar,
Nuno Vieira de Brito
- Visita oficial à Feira
Auditório do Edifício Multiusos
19h30
- Gastronomia e Wine Bar
- Actuação de Rafael Cruz
Praça de Alimentação_Mercado Municipal
20h30
- Flash Mob, surpresa com música pela
Sociedade Filarmónica 2 de Fevereiro de
Santar
Praça do Município
22h00
- Musical ‘As Músicas que os Vinhos Dão’,
encenação e direcção artística António
Leal (Apoio: Fundação Lapa do Lobo)
Praça do Município
23h00
- Maestro por um Minuto & actuação da
Sociedade Musical 2 de Fevereiro - Banda
de Santar
Espaço Formação
Espaço Formação
(até domingo terá vários workshops)
19h00
- Iniciação à Prova de Vinhos do Dão com
o enólogo Osvaldo Amado _ Global Wines

20h30
- Uma Estrela Michelin no Dão, Chef Miguel Laffan (L’and Vineyards) _ Fidalgas
de Santar

AMANHÃ
9h00
- Momento Solene - Estátua do Escanção
Largo General José de Tavares
11h00
- Gastronomia e Wine Bar
Praça de Alimentação – Mercado Municipal
11h00
- Feira do Livro 2014
Edifício Multiusos
11h00
- IAM | Ballet ‘Musical - O quebra nozes’
Palco Kids
11h30
- PROSTAR | Zumba Kid’s
Palco Kids
16h00
- Animação infantil ‘Os Animais em mim’
- Sessão fotográfica com o seu animal de
companhia
Praça do Município _ SOS Animais de Nelas
16h30
- Sessão de autógrafos pelo escritor
Diogo Sabas Vieira e apresentação do livro ‘Cicatriz’
Edifício Multiusos _ Feira do Livro
18h30
- Prova Grandes Brancos do Dão, Luis Lopes (Revista de Vinhos)
Sala Orgânica do Edifício Multiusos de Nelas
19h00
- Actuação de Santar Jazz e Blues - BigBand
Praça do Município
19h30
- Actuação do grupo RBN
Praça de Alimentação e Wine Bar_Mercado Municípal
21h00
- Cinema e Pipocas - ‘Zambézia’ (maiores
de 6 anos)
Auditório do Edifício Multiusos
22h00
- Musical ‘As Músicas que os Vinhos Dão’,
encenação e direcção artística António

Leal (Apoio: Fundação Lapa do Lobo)
Praça do Município
23h00
- Wine Party: Cocktail do Dão _ Global
Wines
Indiferente Bar
15h30
- 1.º Torneio de Futebol Veterano
Nelas - 2014 _ SC Nelas E Veteranos
Estádio Municipal
Seminário de Promoção do Vinho do Dão
Edifício Multiusos
15h00
- Harmonização ‘Chocolate & Vinho do
Dão’ com o Chef Pasteleiro Francisco
Siopa e o escanção João Chambel _ Caminhos Cruzados
(Sala Orgânica do Edifício Multiusos)
16h00
- Mesa redonda ‘A Importância do Escanção na restauração’ com Rodolfo Tristão,
Ricardo Morais, João Chambel, Inácio
Loureiro, Carlos Jorge e Paulo Pechorro
16h30
- Workshop ‘O Vinho e a Comunicação Digital’, pelo especialista de audiovisuais e
webmarketing João Pico
17h30
- A importância da Rota do Vinho do Dão,
CVR Dão, António Mendes

DOMINGO
09h00
- Concentração junto ao Estádio Municipal
- VII Maratona BTT do Dão - Nelas 2014
Núcleo Dão Nelas
11h00
- Gastronomia e Wine Bar
Mercado Municipal – Mercado Municipal
11h00
- Feira do Livro
Edifício Multiusos
11h00
- PROSTAR | Zumba Kid’s
Palco Kids

- Desfile de modelos para ‘Um Cocktail no
Dão’ _ Segredos MR
Praça do Município
16h00
- Serões da Beira Alta | Associação Cultural e Recreativa do Bairro da Igreja - Nelas
Praça do Município
16h30
- PROSTAR | Zumba Kid’s
Palco Kids
16h30
- 1.º Troféu Andebol ‘Coração do Dão’ Nelas | Seniores Masculinos
Jogo SLBenfica vs AC Fafe
Pavilhão Desportivo Municipal
17h00
- Animação infantil ‘Os Animais em mim’
Sessão fotográfica com o seu animal de
companhia
Praça do Município
18h30
- Cinema e Pipocas | ‘Os Croods’ (maiores
de 6 anos)
Auditório do Edifício Multiusos
18h30
- Apresentação do Azeite Biológico ‘Olivais do Dão’ - Eng. Francisco Pavão Cooperativa dos Olivicultores de Nelas
Sala orgânica do Edifício Multiusos
19h30
- CR Acústico
Praça de Alimentação e Wine Bar_Mercado Municipal
20h00
- Alma Fadista, Grupo de Fados de Santar
Praça do Município
22h00
- Musical ‘As Músicas que os Vinhos Dão’,
encenação e direcção artística António
Leal (Apoio: Fundação Lapa do Lobo)
Praça do Município
- 1.º Torneio Andebol ‘Feira do Vinho’ –
Nelas | Juvenis Masculinos
Pavilhão Desportivo Municipal, durante o dia

11h30
- IAM | Dance Kid’s / Dance Team /
Ritmos Brasileiros
Palco Kids
15h00
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ANDEBOL - SISTEMA DE “PLAY-OFF” IMPLEMENTADO A PARTIR DESTA ÉPOCA

Alteração do modelo competitivo do campeonato
poderá dar mais emoção à fase final da prova
O hexacampeão FC Porto poderá ser o favorito ao
título nacional de andebol,
mas a alteração do modelo
competitivo, entre outras

mudanças, retiram alguma fiabilidade aos prognósticos.
O facto de o sistema
competitivo ter regressa-

do ao formato de “play-offs” dará maior emoção
à fase final.
A fase regular da prova
termina a 21 de fevereiro,

seguindo-se, para os oito
primeiros classificados, os
“play-offs”.
A fase final será disputada em regime de elimi-

natórias, com os quartos
de final e meias-finais a
jogarem-se à melhor de
três encontros e a final à
melhor de cinco.

Os “play-off” têm início
previsto para 7 de março
e o quinto jogo da final
(se necessário) será realizado a 23 de maio.
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ABC DE BRAGA APRESENTOU-SE À CIDADE E AOS PARCEIROS, NO LARGO DO PAÇO

Intrometer-se na luta pelo título
AVELINO LIMA

FRANCISCO

DE

ASSIS

O Liberty Seguros/ABC/
UMinho apresentou-se, ontem, aos bracarenses, mas
sobretudo aos parceiros. A
cerimónia decorreu no Largo do Paço e no interior
da Reitoria da Universidade do Minho, precisamente um dos grandes parceiros do clube.
Com um plantel que superou as expectativas do
próprio treinador, toda a
estrutura técnica e diretiva promete fazer melhor
do que na época passada.
O que significa intrometer-se na luta pelo título nacional de andebol e pela
Taça Challenge.
«Não gosto da palavra
prometer em desporto.
Ou pelo menos prometer qualquer tipo de resultado. Aquilo que falámos no ano passado
é que iríamos dar tudo
para devolver Braga às
competições europeias.
Felizmente conseguimos.
Fomos até um bocadinho
mais além do que o objetivo inicial. Esta época, o
nosso objetivo é bastante simples: é tentar melhorar. Sabemos que vai
ser difícil. Porque melho-

N ov o
pr es id en te
do A B C es tá
ti sf ei to co m sa bi çã o da eq am ui pa
qu e qu er o ,
tí tu lo
O plantel do ABC/UMinho, no Largo do Paço, para se mostrar aos bracarenses e aos vários parceiros na época 2014/15

rar passa por ter uma palavra a dizer no título nacional, disputar a Taça de
Portugal e tentar vencer
a Taça Challenge», disse
Carlos Resende.
O técnico do ABC/UMinho admite que não será
fácil, mas assume o compromisso. «Sabemos que
à partida, vamos ter algumas dificuldades. Mas
queremos dar um bocadi-

nho mais», disse.

Plantel melhor
do que o esperado
Questionado se o plantel lhe dá garantias para
as competições nacionais
e internacionais, Resende
não mostrou dúvidas:
«Estou muito contente
com o plantel. Até porque
tenho dois jogadores que
não contava ter. O Eduar-

do Salgado e o David Tavares, que começará a treinar
na próxima semana. Mas
também não tenho nem o
Hugo Rocha nem o Nuno
Rebelo e contava tê-los.
Contudo, tendo todos os
atletas, sem lesões, temos
uma equipa extremamente equilibrada. Temos dois
atletas para cada posição.
Coisa que nem todos poderão gabar de ter».

Rica história do ABC
Por seu turno, o presidente do ABC está contente por ver o plantel assumir a luta pelo título. «Temos como princípio que
hoje é melhor que ontem
e amanhã tem de ser melhor que hoje. Queremos
este espírito de conquista.
A história do ABC é rica,
a herança é pesada», admitiu João Nogueira.

AVELINO LIMA

Presidente do ABC fala
na grande parceria com a UM

João Nogueira, novo presidente do ABC, no Largo do Paço

O presidente do ABC explicou a importância dos parceiros do clube, sublinhando
a parceria com a Universidade do Minho.
«É uma cerimónia dedicada à divulgação
dos patrocinadores. Esta parceria com a
UM é uma grande parceria. Desde logo
porque os nossos atletas são na sua esmagadora maioria estudantes universitários.
O que não é fácil. É talvez a modalidade
que tem mais atletas licenciados. Por isso,
não poderíamos deixar de fora a UM,
sendo uma das maiores universidades
do país», afirmou João Nogueira.
Aliás, o dirigente do ABC/UMinho foi
mais longe. «Esta parceria com a UM

«completa aquilo que é a nossa escola
de campeões, que é formar não só o
atleta mas também o homem», disse,
enaltecendo também as parcerias com
a Liberty e a Primavera.

Liberty identifica-se com o ABC
Por seu turno, Rodrigo Esteves, diretor
de marketing da Liberty, considera que o
casamento com o ABC tem dado frutos.
«Estamos muito satisfeitos com os resultados e o compromisso é que continuem.
Isto agrada ao patrocinar. Até porque, o tipo
de ambições que a equipa do ABC tem é
o mesmo que tem a Liberty», disse.
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AVELINO LIMA

ABC/UMinho apresentou-se
à cidade de Braga

O ABC/UMinho apresentou-se, ontem, à cidade de Braga.
Numa cerimónia que teve lugar no Largo do Paço, a turma
academista, que esta época voltou às competições europeias,
prometeu fazer mais e melhor em 2014/2015. O título é
DESPORTO • PÁGINA 22
o sonho.
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FC Porto ganhou na Áustria - O Jogo
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Portistas superaram os locais do Alpla Hard, por 29-25, e amanhã têm o jogo decisivo com o
Zaporozhye
O FC Porto cumpriu a primeira parte da sua missão, batendo a equipa austríaca Alpla Hard, anfitriã do
torneio de apuramento para a Liga dos Campeões. Os portistas irão jogar amanhã com os ucranianos
do Motor Zaporozhye e o vencedor será apurado para a fase de grupos.
A tarefa da equipa de Ljubomir Obradovic foi árdua no primeiro tempo, pois os austríacos estiveram
em vantagem, mas uma excelente segunda parte permitiu aos portistas passar para a frente e até
gerir o resultado nos minutos finais, para terminarem com claros 29-25.
João Ferraz e Mick Schubert, com 6 golos cada, foram os melhores marcadores do FC Porto,
seguindo-se Gilberto Duarte, com 4 golos.
No outro jogo, e como se previa, os ucranianos não tiveram dificuldades e ao intervalo já venciam os
italianos do Junior Fasano por 17-11, terminando com um desequilibrado 36-20.
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Modalidades - FC Porto - Andebol: FC Porto na final do «playoff» da Liga dos
Campeões | Maisfutebol.iol.pt
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O FC Porto está na final do playoff de acesso à Liga dos Campeões de andebol, depois de ter
derrotado o Alpla HC Hard, da Áustria, por 29-25. Com esta vitória sobre a equipa anfitriã deste Grupo
2 de apuramento, os dragões vão agora disputar o jogo decisivo frente aos ucranianos do HC Motor
Zaporozhye.
há 1 hora
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FC Porto a um triunfo da Liga dos Campeões de andebol - PÚBLICO
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05/09/2014 - 21:57
FC Porto a um triunfo da Liga dos Campeões de andebol
Por Lusa
05/09/2014 - 21:57
"Dragões" eliminaram o Alpla HC Hard, da Áustria, e vão discutir acesso à fase de grupos com o
Zaporozhye, campeão ucraniano.
O FC Porto venceu nesta sexta-feira, em Viena, o Alpla HC Hard, da Áustria, por 25-29, e vai disputar
neste sábado, com o HC Motor Zaporozhye, campeão ucraniano, o acesso à fase de grupos da Liga
dos Campeões de andebol.
Os "dragões", que na época passada tiveram êxito nesta fase de qualificação, disputada em casa, já
venciam a equipa anfitriã ao intervalo, por 14-16.
Na primeira parte do desafio do Grupo 2, os portistas apenas por duas vezes estiveram em
desvantagem, sendo que na etapa complementar chegaram a ter sete golos de vantagem, por três
vezes, inclusivamente aos 22-29.
João Ferraz e Mick Schubert, ambos com seis golos cada, foram os portistas mais concretizadores,
logo seguidos de Gilberto Duarte (4), Ricardo Moreira (3) e Nuno Roque (3).
Ainda assim, o melhor marcador do encontro foi Boris Zivkovic (8), apenas acompanhado no conjunto
austríaco pela eficácia de Gerald Zeiner (5) e Rolando Schilinger (4).
Agora, a equipa de Ljubomir Obradovic tem pela frente o conjunto ucraniano do HC Motor Zaporozhye,
que esmagou os italianos do Junior Fasano, por 36-20, destacando-se o lateral-direito Artem
Kozakevych, com nove golos.
Caso vença, o FC Porto integrará o Grupo D juntamente com o Vive Kielce (Polónia), Dunkerque
(França), Kadetten Schaffhausen (Suíça), Pick Szeged (Hungria) e Aalborg (Dinamarca). Os dois
primeiros já foram adversários dos portistas na temporada anterior. Nessa ocasião, o FC Porto foi 5.º,
à frente da equipa francesa.
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Dragão nos "playoff" da Champions
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05-09-2014 21:45
Azuis e brancos bateram adversário austríaco e terão pela frente um oponente ucraniano, na
derradeira fase de acesso à Liga dos Campeões.
O FC Porto qualificou-se, esta sexta-feira, para os "playoff" de acesso à Liga dos Campeões de
andebol, ao vencer os austríacos do Alpla Hard (20-25), em jogo do Grupo 2 da etapa preliminar.
Os dragões, orientados por Ljubomir Obradovic, vão agora defrontar os ucranianos do Motor
Zaporozhye, que bateram o Fasano por 36-20.
O desafio está marcado para as 18h30 deste sábado.
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Porto vence Alpla Hard e está a um triunfo da Liga dos Campeões
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05 Set, 2014, 21:38
O FC Porto venceu esta sexta-feira o Alpla HC Hard, da Áustria, por 29-25, e vai disputar no sábado,
com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de
andebol.
Os "dragões", que na época passada tiveram êxito nesta fase de qualificação, disputada em casa, já
venciam a equipa anfitriã ao intervalo, por 16-14.
Na primeira parte do desafio do Grupo 2, os portistas apenas por duas vezes estiveram em
desvantagem, sendo que na etapa complementar chegaram a ter sete pontos de vantagem, por três
vezes, inclusivamente aos 29-22.
João Ferraz e Mick Schubert, ambos com seis golos cada, foram os portistas mais concretizadores,
logo seguidos de Gilberto Duarte (4), Ricardo Moreira (3) e Nuno Roque (3).
Ainda assim, o melhor marcador do encontro foi Boris Zivkovic (8), apenas acompanhado no conjunto
austríaco pela eficácia de Gerald Zeiner (5) e Rolando Schilinger (4).
Agora a equipa de Ljubomir Obradovic tem pela frente o conjunto ucraniano do HC Motor Zaporozhye
(sábado às 18:30, horas de Lisboa) que "esmagou" os italianos do Junior Fasano por 36-20,
destacando-se o lateral direito Artem Kozakevych, com nove golos.
Caso vença, o FC Porto integrará o grupo 2 juntamente com o HC Vive Kielce (Polónia), Dunkerque
HB (França), Kadetten Schaffhausen (Suíça), Pick Szeged (Hungria) e Aalborg Handball (Dinamarca).
Carlos Barros
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Mariano Ortega: «Benfica está preparado»
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Desporto Mariano Ortega: Benfica está preparado 05-09-2014 "A época oficial tem o pontapé de
saída agora, mas o trabalho a desenvolver será diário ao longo da temporada"... Por Record O Benfica
arranca o campeonato nacional no sábado frente ao Xico Andebol (18 horas) e o treinador dos
encarnados está confiante neste arranque."Trabalhámos bem na pré-época. Começámos com os
aspectos físicos e terminámos com a componente técnico-táctica. No último jogo, com o Ademar Leon,
ficámos com boas expectativas apesar de haver muitas coisas novas. Ainda temos de melhorar, mas
parece-me que estamos preparados para enfrentar o Xico Andebol", afirmou Mariano Ortega à BTV. E
prosseguiu: "A época oficial tem o pontapé de saída agora, mas o trabalho a desenvolver será diário
ao longo da temporada. Vamos trabalhando aspectos defensivos e ofensivos para ficarmos mais
tranquilos. Estamo-nos a adaptar bem a esta nova realidade e acho que vai correr tudo bem".
05-09-2014
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Ponta-direita do Sporting recebeu o prémio na Gala do Andebol

É de Leiria e chama-se Portela:
eis o melhor andebolista do ano
RICARDO GRAÇA/ARQUIVO

Árbitros premiados
Nicolau e Caçador
melhores do ano
A Associação de Andebol de
Leiria esteve em destaque na
Gala do Andebol, pois além de
Pedro Portela, também os
árbitros da Marinha Grande,
Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
foram considerados os
melhores do ano pela quarta
vez. Nada de surpreendente,
porém, pois esta dupla é há
muito tida como a melhor
portuguesa, tendo
inclusivamente marcado
presença nas principais
competições universais da
modalidade, seja Liga dos
Campeões, Campeonatos da
Europa e do Mundo. Já só falta
mesmo os Jogos Olímpicos.

Pedro Portela estreou-se pela selecção principal em Leiria, em 2011
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T Já lá vão quase duas décadas, desde que o andebol começou a entrar
na vida do ‘puto’ Portela. O pai, João,
era dirigente do Académico de Leiria
e o irmão, Luís, começava a fazer os
primeiros remates e mudanças de direcção. No pavilhão gimnodesportivo de Leiria, aquele condenado pela
remodelação do Estádio Municipal
para o Euro'2004, Pedro aproveitava
todos os minutos dos intervalos para
entrar em campo e correr, saltar e rematar. Seria fácil perceber que estava ali um atleta em potência, mas difícil de imaginar até onde chegou.
Com 7 anos começou a jogar de
forma federada e cedo se destacou.

Pelas mão de José Bento e André
Crespo cresceu enquanto atleta e a diferença para os da sua idade era gigante. Jogava, por norma, no escalão
acima e mesmo assim era ele que decidia as partidas. Pedro, não se pode
queixar da sorte. A sorte de ter nascido canhoto, com talento e no seio
de uma família que sempre lhe proporcionou as condições necessárias
para poder evoluir na modalidade.
Aos 15 anos começou a ser convocado para as selecções nacionais.
Desde então, não parou de representar Portugal. A estreia pelos seniores do Académico, ocorreu quando ainda tinha idade de juvenil.
Atentos, os grandes do andebol lutaram por ele, mas Pedro Portela optou pelo Sporting, mas a mudança

para Lisboa, em Setembro de 2007,
foi, de início, “complicada”. “Sentia
falta dos amigos e da comida da
mãe...”, recorda o canhoto.
Em Dezembro de 2011 teve a honra de vestir pela primeira vez a camisola da mais importante representação nacional, curiosamente,
ou talvez não, num jogo disputado
em... Leiria, frente a Angola. Hoje em
dia, é cada vez mais uma opção primordial nas escolhas do seleccionador nacional, Rolando Freitas. Enquanto isso, no Sporting, vai ganhando troféus atrás de troféus.
Uma Challenge Cup e três Taças de
Portugal são as principais conquistas, faltando um campeonato nacional para se sentir inteiramente
realizado. Agora só precisa de uma

experiência no estrangeiro para aferir até onde pode realmente ir.
Os amigos dizem que é a mais humilde e simpática pessoa ao cima da
terra. Sempre disponível para uma
palavra, sem tiques de vedetismo,
quando regressa a Leiria é uma alegria. O seu feitio faz com que alinhe,
sem problemas, com os colegas de
sempre nas competições de andebol
de praia pelos areais da região. E por
tudo isto, pelo que vale dentro e fora
de campo, pela educação irrepreensível que os pais lhe deram, foi
nomeado este fim-de-semana, aos
24 anos, o jogador do ano na Gala do
Andebol, em Viseu, troféu instituído pela federação da modalidade.
Alguém é capaz de dizer que não é
justo?
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David Mendes
Este professor de História,
natural de Pombal, ligado à
empresa Pythagoras, volta a dar
cartas no desenvolvimento de
conteúdos e jogos educativos com
temas históricos. Desta vez, trata-se
do jogo Gente com Memória, com
algumas das figuras da história
mundial e das principais
personalidades da História de
Portugal.

Tomé Gouveia
Natural de Leiria e a residir
em São Martinho do Porto,
Tomé Gouveia entende que na
região Oeste há muito por descobrir
e muito por revelar. Por isso,
resolveu fazer-se ao caminho e, de
comboio e bicicleta, percorrer a
região durante 300 dias, para depois
a dar a conhecer ao mundo. Uma
forma original e informal de divulgar
as potencialidades turísticas do
Oeste

Pedro Portela
O ‘puto’ fez-se homem e,
como muito auguravam,
tornou-se num andebolista de
excepção. Aos 24 anos conquistou o
prémio de jogador do ano, na gala
instituída pela Federação de
Andebol de Portugal. O céu é o
limite para o canhoto de Leiria que,
admite, já sonha com uma
experiência internacional ao mais
alto nível.
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Xico foi 3º
em Fafe

O Xico Andebol classificou-se no terceiro lugar do Torneio Cidade de Fafe,
disputado no último fim-de-semana. Na
antecâmara da sua estreia no Nacional
da 1ª Divisão, a equipa de Eduardo Rodrigues perdeu com o Águas Santas e
ABC e venceu a equipa da casa, que vai
jogar na 2ª Divisão.
Na 1ª jornada, disputada na sextafeira, o Xico foi derrotado pelo Águas
Santas por 34-27. No dia seguinte, diante da equipa da casa, com maiores ou
menores dificuldades os vimaranenses
venceram por 28-24. Já no domingo,
perante o ABC, que viria a conquistar o
primeiro lugar da prova, sofreram uma
derrota por claros 38-26.
O ABC foi primeiro, seguido de
Águas Santas, Xico Andebol e AC Fafe.
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Regresso do clube vimaranense ao Nacional da 1ª Divisão acontece no Pavilhão da Luz. Xico Andebol parte para a nova época com
a manutenção como objectivo primordial.

C

omeça no próximo fim-de-semana a nova temporada do
Nacional da 1ª Divisão de Andebol, marcado pelo regresso do Xico
Andebol.
A equipa treinada por Eduardo Rodrigues tem um teste de fogo logo no
arranque da época, ao jogar no Pavilhão
da Luz no próximo sábado. O jogo está
marcado para as 18 horas.
O Xico parte para este seu regresso
ao mais alto escalão do andebol nacio-

nal com um único objectivo: a manutenção. Os seus responsáveis já admitiram
que a equipa tentará posicionar-se entre
os oito primeiros na fase regular, para
que esse objectivo seja imediatamente
alcançado.
Na jornada inaugural, além do Benfica-Xico Andebol, vão jogar-se as partidas Sporting-Ginásio de Santo Tirso,
Águas Santas-ABC, Sp. Horta-Maia/Ismai, Passos Manuel-FC Porto e Belenenses-Madeira SAD.
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Andebol

JAC: Patrícia
nomeada para melhor
jogadora do ano
Patrícia Rodrigues, atleta do
Juventude, Amizade e Convívio
(JAC) de Alcanena, está nomeada para a melhor jogadora do
ano feminina pela Federação
Portuguesa de Andebol. A Gala,
promovida pela FPA pela quarta
vez, realiza-se este sábado em
Viseu, momento no qual serão
reconhecidos atletas e clubes que,
ao longo da época passada, se
destacaram nas respectivas categorias, sendo ainda distinguidas
pessoas que, de alguma forma,
têm ou tiveram um papel preponderante na modalidade.

A votação ‘on line’ decidiu - entre cinco candidatos
indicados - os três nomeados
finalistas por cada uma das nove
categorias a distinguir, uma
das quais “melhor jogadora”.
Patrícia Rodrigues, recordese, foi a melhor marcadora
do campeonato nacional da
primeria divisão com 267
golos nos 28 jogos realizados.
Equivale a uma média de 9,5
golos por jogo. As outras duas
nomeadas são Ana Andrade, do
Madeira SAD e Mariana Lopes,
do Alavarium.
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Este fim-de-semana

Andebol regressa a Viseu com 4 equipas de luxo

Rivais de Lisboa defrontam-se em Viseu

O Pavilhão Cidade de Viseu
(antigo Inatel) vai receber, este
fim-de-semana, 30 e 31 de Agosto,
o XVI Torneio Internacional de
Andebol que apresenta um cartaz
com quatro equipas de luxo: de
Portugal, as formações dos ‘três

grandes’, com FC Porto – clube
que, na época transacta, conquistou o campeonato pela sexta época
consecutiva – e Sporting CP e SL
Benfica, respectivamente 2.º e 4.º
classificados na última temporada.

Da cidade espanhola de Leão
vem a equipa do Reale Ademár
León, que terminou a época passada no 5.º lugar, num campeonato
dominado pela formação do FC
Barcelona.
De acordo com a organização
deste torneio, uma parceria entre
a Associação de Andebol de Viseu
e a Federação de Andebol de Portugal, pretende-se, à semelhança
dos anos anteriores, “ter o melhor
andebol associado à cidade de Viseu – no sentido da sua promoção,
da promoção da nossa região e da
divulgação dos seus produtos de
excelência”.
No dia 30 de Agosto jogarão:
FC Porto – Reale Ademár León
(15h); SL Benfica – Sporting CP
(17h). No dia seguinte, o jogo de
apuramento dos 3.º e 4.º lugar
realiza-se às 15 horas, e a final
acontecerá às 17 horas. O torneio

terá entrada livre no recinto, e será
um derradeiro teste para as três
equipas nacionais antes do início
do campeonato, marcado para o
dia 6 de Setembro.
IV Gala do Andebol
Integrada naquele torneio internacional, a IV Gala do Andebol
vai realizar-se na noite de 30 de
Agosto, no Teatro Viriato, a partir
das 21 horas. Como habitualmente, ali vão ser atribuídos diversos
galardões relativos a esta modalidade desportiva. A cerimónia será
abrilhantada com as actuações de
quatro grupos culturais de Viseu:
Colectivo Gira Sol Azul, Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão, Tuna Académica Infantuna
Cidade de Viseu e ainda Zunzun
Associação Cultural.
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