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DIREITOS RESERVADOS 

Nomeado técnico 
regional de 
andebol 
A União de Associações deAnde-
bol dos Açores (UAAA) nomeou 
esta semana o técnico mariense 
Henrique Melo para o cargo de se-
lecionador regional da modali-
dade de andebol, com vista, ao pro-
jeto "Jogos das Ilhas", que no ano 
de 2018 marcará presença na 
competição que se realizará de 22 
a 28 de maio na Catânia, Itália. 

O técnico mariense, licenciado Técnico tem com vasta experiência 

em Ensino da Educação Física e 
Desporto, com mestrado no En-
sino da Educação Física e Des-
porto nos Ensinos Básico e Se-
cundário, com Pós Graduação em 
Gestão Desportiva, é atualmente 
treinador de andebol com a ca-
tegoria de grau III, ocupando ain-
da a função de treinador no Ma-
rienses desde há 5 anos nos 
escalões de mínis e infantis, com 
várias participações a nível Re-
gional e Nacional. 

Como atleta, Henrique Melo 
conta com vasto currículo, com 
mais de 23 anos de ligação ao an-
debol.• NMN 
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ABC também já 
não está invicto 
-*  Avanca bateu bracarenses na 
8.9  jornada do Andebol 1, por 29-
-28. Sporting lidera isolado 

À 8.a jornada já não há equipas sem 
derrotas: o último resistente, o ABC, foi 
batido no Flávio Sá Leite pelo Avanca, por 
28-29, o que coloca o Sporting na 
liderança isolada do Andebol 1, ainda que 
tenha mais um jogo do que o Benfica. 
Os 9 golos de Diogo Silva foram decisivos 
numa 2,a  parte de luxo dos comandados 
de Carlos Martingo, que chegaram a ter 
25-29 no marcador. Pelo ABC, Hugo 
Rocha marcou 9 golos, insuficientes para 
evitar o primeiro desaire da época. H. C. 
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Madeira SAD e Sports Madeira 
têm dupla jornada no continente 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Este fim-de-semana reserva às 
duas formações do andebol femini-
no madeirense envolvidas no 'na-
cional' da I Divisão, uma dupla jor-
nada importante 'fora de portas' 

Embora estejamos ainda numa 
altura inicial da fase regular, por-
tanto como muitos pontos para se-
rem disputados, na verdade e so-
bretudo quando se fala na luta pelos 
oito primeiros classificados que te-
rão acesso à fase final, a soma pon-
tual perante adversários directos 
poderá ajudar a clarificar posições. 

Neste particular, o CS Madeira, 
tendo em conta o foco principal, 

ALCANENA E 
ASSOMADA SÃO OS 
ADVERSÁRIOS DAS 
DUAS EQUIPAS 
MADEIRENSES 

tem duas importantes 'batalhas' 
pela frente: hoje, pelas 18 horas, em 
casa do Alcanena e amanhã, a partir 
das 17 horas, no reduto do Assoma-
da. Pelo frente tem adversários que, 
tal como as madeirenses, registam 
três jogos e sete pontos, fruto de 
duas vitórias e uma derrota. 

Já o Madeira Andebol SAD é da- 

ramente favorito nesta ronda a Sul 
de Portugal continental. Hoje ac-
tuam, a partir das 20 horas, em casa 
do Assomada e amanhã, às 17h30, 
no Pavilhão do Alcanena. O Madei-
ra SAD é terceiro classificado, com 
9 pontos somados em três partidas, 
todas com vitórias. 

Na II Divisão em seniores mas-
culinos, o Marítimo joga no Norte. 
Hoje, às 18h30, em casa do Gaia FC, 
amanhã, pelas 17h30, no reduto do 
Fermentões. Os verde-rubros so-
mam sete pontos, tendo ganho dois 
jogos e sofrido uma derrota. O Fer-
mentões é sexto com os mesmos 
pontos dos madeirenses. Já o Gaia, 
com mais um jogo disputado, soma 
10 pontos e é terceiro. 
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 Luís Filipe Silva

o
Avanca acabou on-
tem o estado de in-
vencibilidade do 
ABC/UMinho no 

campeonato da I Divisão.
De um modo ines-

perado, os academistas 
consentiram em casa, 
perante os seus adep-
tos, o primeiro desaire 
da temporada, fruto de 
uma segunda parte mui-
to abaixo daquilo que a 
equipa bracarense pode 
fazer, sobretudo a nível 
defensivo.

A vantagem tangencial 
do ABC/UMinho regis-
tada ao intervalo (14-13) 
era o espelho de algu-
mas dificuldades sen-
tidas pelos bracarenses 
na primeira metade an-
te um Avanca espevita-
do que soube responder 
sempre à altura aos ata-
ques academistas.

O Avanca tomou a 
dianteira no marcador 
até aos 15 minutos, o 
ABC recuperou e che-
gou a ter três golos de 
vantagem mas que de-
pressa foram anulados 
pelos visitantes.

O ABC nunca conse-
guiu nessa fase dispa-
rar verdadeiramente no 

marcador, nem quando 
teve vantagem numérica 
de dois jogadores dentro 
das quatro linhas e no 
segundo tempo acabou 
por pagar caro.

A equipa de Jorge Rito 
até reentrou melhor no 
jogo, mas a partir dos 38 
minutos permitiu que o 
Avanca tomasse as rédeas 
do jogo e abrisse um fos-
so de quatro/cinco golos, 
do qual não mais conse-

academistas derrotados pelo avanca

Acabou a invencibilidade 
do ABC no campeonato

guiu recuperar.
Se em termos ofensi-

vos houve algumas falhas 
pontuais, foi na defesa 
que a equipa bracarense 
não conseguiu encontrar 
o equilíbrio que fizesse a 
diferença e isto, perante 
um ataque possante do 
Avanca resultou no pri-
meiro desaire da época 
e no falhanço do assalto 
ao primeiro lugar da ta-
bela classificativa.

Turma academista sofreu, ontem, primeira derrota na presente temporada

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE,
EM BRAGA

Árbitro Fernando Costa e Diogo Teixei-
ra (AA Braga)

ABC/UMinho 28
Humberto Gomes, Hugo Rocha (9), Nu-
no Silva (1), Carlos Mar� ns (2), Belmiro 
Alves (7) e Hugo Rosário (2). Jogaram ain-
da: Delcio Pina, Roberto Ferreira, Carlos 
Bandeira, João Peixoto (2), Dario Andrade 
(4), Tomás Albuquerque (1), Francisco Sil-
va, Cláudio Silva e Rui Ferreira

Treinador Jorge Rito

AA Avanca 29
Luís Silva; Francisco Silva (1), Popovici, Ri-
cardo Mourão (1), Reinier Dranquet (5), 
Jenilson Monteiro (2) e Rúben Ribeiro. 
Jogaram ainda: Nuno Carvalho (4), Ra-
fael Andrade, Tiago Arrojado, Diogo  Oli-
veira (7), Lourenço Santos, Luís Silva, Dio-
go Silva (9), Magnol Fis, Pedro Pires e João 
Carvalho

Treinador Carlos Martingo

Ao intervalo: 14-13

Jorge Rito (técnico do ABC/UMInho)

«Segunda parte menos conseguida»

O técnico Jorge Rito destacou a segunda parte menos 
conseguida da sua equipa para explicar a derrota.

«As derrotas são sempre inesperadas porque pensa-
mos sempre em vencer. Não jogamos de forma dife-
rente por ser com o Avanca. Sabemos que é uma equipa 
com potencial e praticamente uma equipa B do Por-
to. Há sempre jogadores com qualidade a aparecer. Ti-
vemos uma primeira parte em que conseguimos sair 
com um golo de diferença. A segunda parte foi menos 
conseguida, sobretudo a nível defensivo. A equipa en-
trou depois em ansiedade porque não queria perder. 
Tentaram tudo para inverter o rumo mas não conse-
guiu. Esta equipa vai continuar a merecer o carinho do 
público», finalizou.

Do lado do Avanca, Carlos Martingo disse que a sua 
equipa «fez um grande jogo» e que este «é o verdadei-
ro Avanca».

D
M
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 pedro vieira da silva

P
erto de 62% dos acio-
nistas da SC Braga, 
Futebol SAD apro-
varam, ontem, por 

unanimidade, «a propos-
ta de orçamento para o 

exercício 2017/18, que pre-
vê um resultado líquido 
positivo de 7,116 milhões 
de euros, que a verificar-
-se constituirá um recor-
de histórico para a socie-
dade», em nota colocada 
no seu site oficial, a SAD 

arsenalista.
Foram ainda aprovadas  

a «proposta de aplicação 
dos resultados (aprovada 
por 99,99% dos votos)» e a 
«apreciação geral da Ad-
ministração e Fiscaliza-
ção da Sociedade (apro-
vada com voto de louvor 
por 99,99%)», junta a nota.

Os 61,17 da estrutura 
acionista presente apre-
ciaram, ainda, outros as-
suntos, que prolongaram 
o debate, «tendo a Admi-
nistração prestado as in-
formações requeridas».

A SAD minhota, recor-
de-se, obteve um resul-
tado líquido positivo de 
2,78 milhões de euros em 
2016/2017, mas, na altura 
da apresentação do R&C, 
a sociedade liderada por 
António Salvador recor-

dou que «não estão refle-
tidas nas contas apresen-
tadas as transferências de 
João Queirós, Pedro San-
tos, Rui Fonte, Pedro Ne-
to, Bruno Jordão e Niko-
la Stojiljkovic».

Na presente tempo-
rada, o SC Braga já tem 
como "seguros" 17,5 ME 
de euros, mas estão "pro-
metidos" mais 18 milhões 
de euros na temporada 
2018/2019, devido, so-
bretudo aos valores que 
a Lazio tem a pagar pe-
las transferências de Pe-
dro Neto (o SC Braga re-
cebe, em duas épocas, 7,5 
ME pelo empréstimo – 5 
são pagos já e os restan-
tes 2,5 em 2018/2019 –, 
mas a este valor podem 
juntar-se 5 ME caso se-
jam atingidos determi-

AG DA SPORTING DE BRAGA sad aprovou contas da época passada  

Orçamento do SC Braga para 2017/2018
prevê lucro recorde de sete milhões de euros

GIL VICENTE ANUNCIA 
DOIS CAMPOS 
RELVADOS 
O clube minhoto anunciou, 
em AG de associados, que 
vai erguer dois campos de 
futebol.

SC BRAGA B 
QUER BATER COVILHÃ
O SC Braga B recebe, esta 
tarde (16h00), no 1.º de Maio, 
o Covilhã, em partida
relativa à 10.ª ronda
da II Liga.

Salvador deverá apresentar, pelo quarto ano, "boas contas"

DESPORTO
ABC

PERDEU
EM CASA

COM AVANCA

em 2016/2017   

SC Braga 
arrecadou 
5,5 ME
na Liga 
Europa
O Sporting de Braga ar-
recadou 5,558 milhões 
de euros na Liga Euro-
pa da última época, 2,6 
milhões pela participa-
ção na fase de grupos, 
761 mil euros devido 
aos resultados obtidos 
e 2,197 milhões pelo 
"market pool", anun-
ciou, ontem, a UEFA, 
em comunicado. Os 
minhotos receberam 
ainda 235 mil euros 
adicionais devido aos 
mecanismos de solida-
riedade da UEFA a clu-
bes que participam nas 
pré-eliminatórias da 
prova, com o Maríti-
mo a receber 480 mil.

O vencedor da pro-
va, o Manchester Uni-
ted, lidera a tabela, com 
44,5 milhões de euros, 
mais do dobro de qual-
quer outro clube, num 
pote total de 423 mi-
lhões para todos os 
clubes.

Além destas ver-
bas, a FPF vai distri-
buir 4,207 milhões de 
euros pelos clubes por-
tugueses que não par-
ticiparam nas fases de 
grupos das competi-
ções europeias na épo-
ca transata.

Lusa

nados objetivos) e Bruno 
Jordão (o clube minho-
to recebe, em duas épo-
cas, 4 ME pelo emprésti-
mo  – 2,5 são pagos já e 1,5 
em 2018/19 –, mas a este 
valor podem juntar-se 2 
ME caso sejam atingidos 
determinados objetivos).

Portanto, face a estes 
valores, aos quais se de-
vem juntar os números de 
Rui Fonte (4,5 ME), Pedro 
Santos (3 ME) e João Quei-
rós (2 ME), entre outros, é 
previsível que a SAD ar-
senalista, que tem outros 
negócios em vista – Bruno 
Xadas poderá ser o pró-
ximo a sair por um va-
lor milionário –, se pre-
pare para apresentar aos 
acionistas, em outubro de 
2018, um lucro recorde e 
histórico.

avançado falhou receção ao ludogorets devido a lesão  

Dyego Sousa treinou condicionado
mas ainda é hipótese para Moreira

 josé costa lima

E
m dúvida até ao dia 
de jogo com o Ludo-
gorets, que culminou 
com a estreia a per-

der do SC Braga na fase 
de grupos da Liga Europa, 
Dyego Sousa é nesta altu-
ra a grande dúvida para 
a partida da próxima se-
gunda-feira, em Moreira 
de Cónegos, agora para a 
I Liga portuguesa. 

O brasileiro, lesiona-
do desde a partida da Ta-

ça de Portugal com o São 
Martinho (traumatismo 
lombar), treinou ontem à 
margem dos colegas e de 
forma condicionada, mas 
há uma evolução favorá-
vel da mazela sofrida a 14 
de outubro e que travou 
a evidente subida de for-
ma do atacante. 

Os próximos treinos 
(hoje a amanhã) do gru-
po de Abel Ferreira serão 
decisivos para perceber se 
Dyego Sousa pode ou não 
integrar a lista de convo-

cados, ainda que haja boas 
possibilidades de o ponta 
de lança integrar os eleitos 
do treinador e assim fazer 
frente a Hassan e Pauli-
nho, titulares na derrota 
com os búlgaros.

De fora das opções con-
tinuam Marafona, Rosic, 
Sequeira, Bakic e Wilson 
Eduardo, todos a recuperar 
de lesões e que não poderão 
dar o contributo aos guer-
reiros no dérbi do Minho, 
aprazado para as 19h00, 
no terreno do Moreirense.  Dyego Sousa em contrarrelógio para Moreira 
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Madeira SAD e Sports Madeira jogam
fora no campeonato feminino

ANDEBOL

A equipa feminina de andebol
do Madeira SAD enfrenta hoje,
pelas 20h00, a Associação Asso-
mada, em Oeiras, num encontro
da quinta jornada da primeira
divisão feminina, que opõe o

quarto e quinto classificados,
respetivamente. 
Antes, às 18h00, o Sports Ma-

deira, oitavo classificado, enfren-
ta o sexto, o Alcanena, também
fora de casa. JM
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O Avanca 
impôs a primeira derrota 
ao ABC e impediu 
os bracarenses N. 

de se isolarem 
na lideran 

AFIGURA 

Atirador letal 
e decisivo 

O jovem lateral-direito 
soube  aproveitar  as 
preocupações  defensi-
vas que os bracarenses 
dedicaram a Reinier 
Dranquet e fez do braço 
esquerdo urna arma 
letal. Ajudou a criar a 
dúvida na defesa 
contrária e  foi  decisivo 
no triunfo ao apontar o 
último golo. 

Alk TOMBOU 
ANDEBOL 1 
EStILTADOS 

ABC-Avanca 28-29 
QUARTA-FEIRA. 01/11:  
AC Fafe-Benfica (18h00) 
Xico-Be4enenses (18h00) 
Madeira SAD-Aguas Santas (15h00) 
Sporting-Boa Hora (20h00) 
S. Bernardo-ISMAI (21h00) 
TERÇA-FEIRA, 07/11:  
F C Porto-Arsenal (21h00) 

V E D M-5 P 
1.° Sporting 8 6 1 1 245-187 21 
2.° ABC 8 5 2 1 228.19420 
3' Benfl ca 7 6 O 1 195-159 19 
4.° Avanca 8 5 1 2 226.215 19 
5.° Belenenses 8 5 O 3 225-233 18 
6.° Madeira SAD 7 5 O 2 216-191 17 
7.° FC Porto 7 4 1 2 208-167 16 
8.° ISMAI 7 3 O 4 188-196 13 
9.° >tico Andebol 7 2 2 3 179-212 13 
10.° Boa Hora 7 2 1 4 202-201 12 
11.° Aguas Santas 7 2 O 5 175179 11 
12.° Arsenal 7 1 1 6 171.203 10 
13.°AC Fafe 7 O 1 6 162-202 8 
14,5.13ernardo 7 O O 7 151.232 7 
PRóXIMAJORNAL5P, 
SÁBADO, 04/11: AC Fafe-Xlco Andebol 
(18h00); Avanca-Madeira SAD (18h00): 
Arsenal-S. Bernardo (21h00); Benfica-Boa 
Hora (17h00); S. Bernardo-ISMAI (21h00) 
DOMINGO. 05/11: Belenenses-ABC (15h00): 
Aguas Santas•FC Porto-Arsenal (18h00); 
QUARTA-FEIRA. 08/11: ISMAI-SportIng 
(21h00) 

ABC 
AVANCA 
F'iVlihk7PiáVkiS Leite 
Árbitro* Fernando Costa e °logo 
Teixel9911A1k890.  

ARc AVANCA 
HurrbertoGernes Gr Luís Ova 
OáudioSilva Gr MagneiFis 
Hugo Rocha 9 FrandscoSilva 
Nono SAva 1 Ricardo Motião 
Dario Andrade 4 Reinier Dranqiiet 
Carlos Martins DioqoSilve 
Kg° Rosário 2 .ierulsonlAinteiro 
BelmiroAlves 7 C11,790 041Viii•  • 
Tomás Albuquerque 1 Rúben Ribelro 
Déldo Pina NU110Carvaiho 
João Peixoto 2 João Carvalho 
Roberto F-errelra nj Louren;o5antos 
Carlos Bandeira nj Ocrian Popovid 
Francisco Silva nj Rafael Andrade 
Ricardo Ferrelra Gr/nj Tla90Arrolado 

Pedro Pires 

Treinador- Treinador 
Jorge Rito Carlos Martingo 

Ao intervak)14-13 

Marcha.05' 1-2,10' 3-6,15' 5-7, 20'10-8, 
25'12-10, 30' 14-13, 35'16-15, 40'19-18, 
45'19-21, 50' 22-23, 55'23.27,60' 28-29 
Exclusões: 4/7 

Vermelhos: -1- 

JOAQUIM JORGE 
••• O triunfo da formação de 
Carlos Martingo é tão sur-
preendente como justo. A os-
cilação de resultados com que 
os avancanenses chegaram a 
esta jornada lançava dúvidas 
sobre as possibilidades de tra-
varem o até agora imbatível  

ABC, que tinha do seu lado o 
fator casa e ainda a possibilida-
de de tirar partido da derrota 
do Benfica no dérbi lisboeta. A 
justiça no resultado, essa, as-
senta na maior fiabilidade dos 
visitantes nas diversas fases 
do jogo. Comum início deste-
mido, rapidamente chegaram 
a três golos de vantagem (3-6 
e 4-7), mas a forma como a 
equipa de Jorge Rito virou o 
tabuleiro (8 -7) trouxe um aro-
ma de liderança que os braca-
renses não conseguiriam con-
firmar. Com  Reinier trancado 
na marcação de BelmiroAlves, 
Martingo fez a equipa inclinar 
para o lado oposto, com o jo-
vem Diogo Silva a empurrar a 
equipa até ao empate (13-13), 
que seria desfeito a fechar a 
primeira parte. Com  superio-
ridade numérica, o ABC en-
trou forte na segunda metade 
e criou um ligeiro fosso (16-13) 
que, ao contrário do que era 
expectável, como que fortifi-
cou a união do Avanca, que da 
meia distância ia arrepiando 
caminho. Diogo Silva criava 
embaraços aos defensores 
que, ao virarem as agulhas 
para o lateral, deram o espaçó 
que Reinier Dranquetpãã po-
dia ter. Como resultado num  

apertado 19-18, o ABC sofreu 
um apagão nos dois extremos 
do campo e viu o Avanca ar-
rancar para uma vantagem 
(19-23) que nunca mais lar- 

ii 

"A nossa segunda 
parte foi menos 
conseguida em 
termos defensivos. 
Acusámos 
ansiedade" 
Jorge Rito 
Treinador do ABC 

"Este é o 
verdadeiro 
Avanca. Fizemos 
um grande jogo e 
demonstramos a 
nossa qualidade" 
Carlos Martingo 
Treinador do Avanca 

gou. Foram dez minutos que 
custaram a partida aos da casa, 
que no último fôlego ainda 
reduziram distâncias mas fa-
lharam o assalto à liderança. 
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Avanca impõe 
derrota ao ABC 
®O ABC sofreu ontem a pri-
meira derrota no Campeonato 
Nacional da presente época, ao 
ser surpreendido em casa pelo 
Avanca, por 29-28. 

A equipa minhota liderava ao 
intervalo por 14-13, mas a re-
cuperação do conjunto de Car-
los Martingo foi notável, con-
seguindo passar para a frente e 
surpreender um ABC que na 
parte final bem tentou recupe-
rar. A cinco minutos do fim, o 
Avanca liderava por 28-23, o 
ABC esteve perto de empatar, 
mas perdeu por u m golo. e 

ANDEBOL 
84 jornada  

ABC 28-29 AVANCA 

FAFE 1 nov. BENFICA 

XICO ANDEBOL 1 nov. BELENENSES 

SÃO BERNARDO 1 nov. MAIA ISMAI 
SPORTING 1 nov. BOA HORA 

MADEIRA SAD 1 nov. ÂGUAS SANTAS 

FC PORTO 7 nov. ARSENAL 

CLASSIFICAÇÃO 

P IVED canos 
©º SPORTING 21 8 6 1 1 245187 

Eiº ABC 20 8 5 2 1 228-194 

OBENFICA 19 7 6 O 1 195-159 

41)Q AVANCA 19 8 5 1 2 226-215 

©º BELENENSES 18 8 5 O 3 225-233 

OQ MAD. SAD 17 7 5 O 2 216-191 

02FC PORTO 16 7 4 1 2 208-167 

MAIA ISMAI 13 7 3 O 4 188-196 
XICO AND. 13 7 2 2 3 179-212 

IZO2 BOA HORA 12 7 2 1 4 202-201 

09  A. SANTAS 11 7 2 O 5 175-179 

ED ARSENAL 10 7 1 1 5 171-203 

CEP AC FAFE 8 7 O 1 6 162-202 

er S. BERNAR007 7 O O 7 151-232 

ABC 28 29 AVANCA 

       

 

Jorge Rito 

   

Carlos Martingo 

     

GLS EXC 

H. GOMES. O o 
HUGO ROCHA 9 O 
RAFAEL PEIXOTO 2 O 
R. MOREIRA 1 O 
NONO SILVA 1 O 
DARIO ANDRADE 4 2 
R. FERREIEA O O 

 

GLS EXC 

LUIS SILVA. o o 
NUNO CARVALHO 4 o 
FRANCISCO SILVA 1 O 
RICARDO MOURÃO 1 O 
R. DRANQUET 5 1 
[MOCO OuVEIRA 7 2 
DIOCO SILVA 9 O 

 

CLAUDIO SILVA • o o J. MONTEIRO 2 O 
CARLOS MARTINS 2 O R. ANDRADE O O 
BELMIRO ALVES 6 1 PEDRO PIRES O O 
HUGO ROSARIO 2 o JOÃO CARVALHO O 1 
T. ALBUQUERQUE 1 o RUBEN RIBEIRO o 2 

AO INTERVALO: 14-13; LOCAL: Pavilhão Flávio 
Sá Leite; ARBITROS: Fernando Costa e Diogo 

Teixeira 
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A9 Andebol/Angola: Marinha e 1º de Agosto vencem na 3.ª ronda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=465394ef

 
As equipas séniores masculina de andebol da Marinha de Guerra e do 1º de Agosto venceram, sexta-
feira, o Interclube e Petro de Luanda, respectivamente.
 
Em jogo referente a terceira jornada, o 1.º de Agosto fez juz ao favoritismo, ao derrotar o Petro em
sua casa por 26-22 com os já favoráveis 11-10 ao intervalo.
 
Na outra partida da noite, a Marinha de Guerra despachou o Interclube por 31-22.
 
A competição regressa às quadras na próxima quarta-feira com o duelo 1º de Agosto - Marinha de
Guerra e Petro - Interclube.
 
Partilhar
 
Partilhar
 
Partilhar
 
2017-10-21 11:17:23+01:00
 
Sportinforma / Angop
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