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Leões afiam 
garras em Braga 

Vitória por 30-25 no recinto do 
ABC coloca Sporting a uma vitó-
ria da final do `play -off' 

ANDEBOL 1 — ?LAY -OFF — 1/2 FINAL - JOGO 3 

Pavilhão Flavio Sã Leite. 
em Braga 

ABC • SPORTING 

30 
8  rinfRvaLo 17 

Humberto Gomes (GR)  
Emanuel Ribeiro (GR) 
Cláudio Silva (GR) 
Fábio Vidrago 
Hugo Rocha (3) 
Pedro Seabra (4) 
Diogo Branquinho (4)  
Miguel Sarmento (3)  
Ricardo Pesqueira (1) 
Pedro Spinola (6) 
João Gonçalves 
Carlos Martins 
Nu no Grilo (4) 
Num Rebelo  
Oleksandr Nekrushets 
André Gomes 

CARLOS RESENDE  

Aljosa Cudk (GR) 
Daniel Svensson (GR) 
Luis Oliveira (GR) 
Pedro Portela (4) 
Bosko Bjelanovk 
Bruno Moreira (2) 
Sérgio Barros (1) 
Frankis Carol (7)  
Pedro Soba (4)  
Carlos Carneiro (4) 
Samvel Asianian (1) 
João Antunes (2) 
Francisco Tavares 
EdmIlson Araújo 
João Paulo Pinto (2) 
Fábio Magalhães (3) 

ZUPO E Q!:...;(,J, 

Áltarraos 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira 

Numa eliminatória em que jogar em casa 
não tem sido fator favorável (nos 3 jogos, o 
visitante venceu sempre) o Sporting afiou 
as garras e colocou-se em vantagem e a 
uma vitória de regressar à final do Andebol 
1. Um sucesso por 30-25 que para muito 
contribuiu a grande 1' parte leonina no 
Flávio Sá Leite, em que chegou ao 
intervalo a vencer por 17-8, com os 
atiradores e pontas certeiros na 
finalização, ajudados por Daniel Svensson 
(12 defesas, 7 das quais na primeira parte). 
Com tamanha diferença no marcador, os 
pupilos de Zupo Equisoain geriram depois o 
resultado até final, conseguindo, de novo, a 
vantagem na série, tal como haviam feito 
no primeiro encontro na cidade dos 
Arcebispos. 4. feira há jogo 4 em Lisboa e 
os leões podem já carimbar passaporte 
para a final, enquanto o ABC vé-se 
obrigado a ganhar na capital e a garantir um 
5.° jogo em casa! Nos jogos do 5.°/8.° 
lugares, a Madeira SAD vai discutir o 5.° 
lugar após vencer o Avanca por 31-20 e 
terá por adversário o Aguas Santas ou o 
Passos Manuel, cuja eliminatória está 
empatada, com vitória para cada lado, 
depois do sucesso maiato, 29-26. Dia 23 há 
3.° jogo entre os conjuntos, com o vencedor 
a defrontar os madeirenses e o derrotado a 
medir forças com o Avanca. H. C. 
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N11110 Roque e Voei Morales foram furando o alto bloco ofensivo encarnado para Ir dilatando a vantagem azul e branca num jogo marcado pela 'pega' entre os dois treinadores 

w 

16 
Alfredo Quintana GR) 
Hugo laurenth o (GR) 
Gilberto Duarte (6) 
Edgar  Landkn  
Yoel Morales (6) 
Gustavo Rodrigues 
Miguel Marlins 
Rui Silva (2) 
Dayrnaró 

c 

 . Salina 
Nuno 'f1Q1Yes 
Ricardo Moreira (3) 
Aleds Hernández (3) 
Hugo Santos  
António Areia (2) 
Nuno Roque (4) 
Jordan Flue (1) 

RICARO00)531‘ 

G. Capdeville (GR) (nJ) 
Davide Carvalho  
!avier Borragán  (5) 
Tiago Ferro (1)  
Tiago Pereira (1) 
João Pais (1) 
Bélone  Moreira (1) 
Paulo Moreno (2) 
Uelington  da Silva (4) 
Augusto Aranda (2)   
Alexandre Cavalcanti  (2) 
Elledy Semedo (2) 
Hugo Lima (1) 
Ales Silva (1)  

map5m4r)/1R7E(,A 

AO 
INTERVALO  9 

Hugo Figueira (GR) 
Nlkoia Mltrevskl (GR) 

A  figura 

NUNO 
SOQUE 

FC PORTO 

Finai 
SPORTING (3.1 2 

119/03. 26/03, 16/04, 20/04 e C4/95j 

4 Final e meias-finais disputadas à melhor de cinco Jogos 

meias-finais 4 
ABC (2.1 - 

I 7/05, wos.wos,ivor 7/1/05* I 

quartos-de-finais  4' 

ABC (21 2 

P. MANUEL (1.') O 

SPORTING (3.1 2 

ÁGUAS SANTAS (6.1 O 

• 

ANDEBOL 'PLAY-OFF' - MEIA-FINAL/JOGO 3 

Campeão com rei e Roque 
FC Porto força jogo 4 na Luz já na 4.a-feira o Início mostrou heptacampeões sedentos e velozes 
o Nuno Roque e Morales as figuras perante o Benfica, que se mantém a uma vitória da final 

ror 

HUGO COSTA 

R
ICARDO MOREIRA dis-
sera que o jogo era «de 
vida ou de morte» e a en-
trada em jogo do FC Por-
to revelou a intenção cla-

ra: vencer para forçar o 4.9  jogo e 
manter os heptacampeões nacionais 
na corrida pela final! 

Perante um público infernal, 
sempre fulgurante nos festejos e sob 
a direção em campo de Nuno Ro-
que, os portistas chegaram ao 5-1 
em apenas 6.42 minutos, obrigan-
do Mariano Ortega a parar o jogo. 
O FC Porto estava veloz, com um 
jogo sem bola perfeito, intenso q.b. 
na defesa sob a liderança de Salina 
e com intensidade defensiva a ro-
çar a perfeição, a impedir que o 
Benfica conseguisse situações de 
remate privilegiadas. 

Com a diferença ganha no mar- 

DE CARÁTER 

Era a vitória que desejávamos, 
quando alamos o resultado à exibição é 
excelente. A exibição que fizemos diz do 
caráter dos meus jogadores, do que fomos 
capazes de fazer. Nunca nos faltou ambição 
nem motivação, fomos manifestamente 
superiores. Entrámos bem na defesa e 
anulámos o ataque do Benfica 

RICARDO COSTA 
treinador do re porto  

ANDEBOL 1 — 'PLAY-OFF— V2 FINAL - JOGO 3 

Dragão Caixa, 
no Porto 

FC PORTO BERMA 

Anzrraos 
Eurico Nicolau e Ivan Caçador, de Leiria 

Têm a palavra 

NÃO CHEGOU 

Tínhamos que fazer um grande 
jogo, o inicio condicionou-nos um pouco 
mas conseguimos depois aproximar o 
resultado. Mudámos a defesa e 
obrigámos o FC Porto a cometer erros 
mas não chegou. Contra uma equipa 
como o Porto tens de estar bem em 
todas as fases do jogo 

MARIANO ORTEGA 
treinador do «afica 

cador, o FC Porto não abrandava e 
tanto Roque como Morales iam con-
seguindo furar o alto bloco defen-
sivo encarnado, com penetrações 
aos seis metros. A resposta do Ben-
fica foi dada aos 13 -7, com dois go-
los seguidos já com Mitrevski na ba-
liza. Mas três golos sem resposta 
deram novo avolumar do marcador 
que, já na segunda parte, chegou 
aos 9 golos em 3 situações: 21-12, 22-
-13 e 23 -14, esta última a 17.30 mi-
nutos do fim e num período em que 
Gilberto Duarte assumiu a lideran-
ça ofensiva, com 3 golos seguidos. 

A procura incessante pelos seis 
metros a partir de combinações na 
primeira linha e com jogadores a 
aparecerem nos espaços foi o ás de 
trunfo de Ricardo Costa para este 
jogo, resultando em pleno, até Or-
tega mudar o 6x0 defensivo para 
um 4.2, marcando os laterais por - 
tistas, pois valeram ao Benfica qua - 
tro golos sem resposta (23 -18) e 
uma posse de bola para chegar ain-
da mais perto a 10 minutos do fim. 
Mas uma falha técnica e golos de 

ANDEBOL — PLAY-OFF 

quartos-de-finais 

FC PORTO 01 2 

MANCA (8.1 o 

BENFICA (4.1 2 

MIUNEIRA,SAD (5.1 O 
E-20/02,27/02 e 5/03'   

55) Mais  do que  os 4 golos  matados, 
dois dos quais  com 4-1 no  marcador, fol 
a intensidade ofensiva que colocou em 
campo e fez do ataque portista carrocei 
em busca de espaço. Teve leitura perfei-
ta do alto bloco central encamado e ex-
plorou bem a segunda linha 

Areia e Alexis voltaram a levantar 
o Dragão Caixa e depois de Areia 
disparar missí/para o 27-19 a 5.15 mi-
nutos do fim, o vencedor estava en-
contrado, ainda que os encarnados 
reduzissem para os 27 - 23 finais. E 
nem a pega entre os dois treinado-
res, no fim, tira o apetite para 4.04  
feira, onde na Luz haverá jogo 4 e nos 
mesmos moldes: vitória encarnada 
coloca-os na final, sucesso portis-
ta dá jogo 5 no Dragão Caixa! 

meias-finals 
FC PORTO (1.1  

BERRA (4.') 2 
19/03,  20/03, 16/04, 20/04 e 04/051 

13¿ ! •;,1 oh lohcxi 
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- ANDEBOL 

Ricardo Moreira, ponta-direita do FC Porto, faz um remate acrobático à baliza encarnada 

DRAGÃO REDUZ 
MEIA-FINAL 
VANTAGEM Benfica está á frente apesar do desaire com o FC Porto 

FILIPE ANTÓNIO FERREIRA 

O
FC Porto recebeu e ven-
ceu (27-23) ontem o Ben-
fica e reduziu para 2-1 a 

meia-final do campeonato de 
andebol. 

Depois de dois jogos em que os 
encarnados se superiorizaram 
nos últimos segundos (águias 
também venceram dragões na 
meia-final da Taça de Portu-- 
gal), a partida de ontem foi to-
talmente diferente. O campeão 
em título foi avassalador do pri-
meiro ao último minuto e ao in-
tervalo já vencia por 16-9. 

Destaque para os portistas Gil-
berto Duarte (lateral-esquerdo 
português) e Yoel Morales (pivô 
cubano) com seis golos cada.  

Nas águias, o melhor foi o late-
ral-direito espanhol Javier Bor-
ragán com cinco remates 
certeiros. 

No outro jogo do dia, o Spor-
ting (que esteve sempre na 
frente do marcador) superiori-
zou-se ao ABC num jogo sem 
história 
(30-25). Uma 
vitória tran-
quila que dá 
vantagem aos 
leões (2-1). O lateral-direito 
cubano Frankis Carol, com sete 
golos, foi o melhor entre o con-
junto leonino. Do lado minhoto, 
o ex-sportinguista Pedro 
Spfnola, com seis golos, tentou 
remar contra a maré no Pavi- 

lhão Flávio Sá Leite, em Braga. 
Águias e leões têm a possibilida-
de de garantir já a final caso 
vençam em casa os respetivos 
jogos que se realizam na próxi -
ma quarta-feira. Se o consegui-
rem será uma reedição da fi-
nal da Taça de Portugal, há 

duas sema-
nas, em Al-
mada, ganha 
pelo Benfica 
por 3 6 - 3 5 

(após prolongamento). 
O primeiro jogo da final, à me-

lhor de cinco jogos, realiza-se 
no dia 7 de maio. O FC Porto tem 
sido o grande dominador da 
prova, tendo conquistado sete 
títulos nos últimos sete anos. • 

SPORTING BATEU O ABC 
NO OUTRO JOGO E ESTÁ 
A UM TRIUNFO DA FINAL 
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FC Porto reage na meia-final 

ANDEBOLSem margem de erro, o FC Porto venceu ontem o Benfica, por 
27-23, no terceiro jogo das meias-finais do campeonato, e evitou assim 
a eliminação, reduzindo a vantagem benfiquista para 2-1. Com  uma en-
trada forte, os heptacampeões chegaram ao Intervalo a vencer 16-9. 
Gilberto Duarte (na foto), com seis golos, foi o melhor marcador. No vo-
leibol, o Benfica também perdeu, com a Fonte do Bastardo, por 3-0, no 
jogo 4 da final, que está empatada (2-2). Negra na Luz no dia 23 de abril. 
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Sporting aprendeu 
a ganhar em Braga 
ABC 

Pavilhão Flavio Sã Leite 
Árbitros: Duarte Santos e Rkarcio 
Fonseca 

ABC WOR71NG 
ilurnberto Gomes Gr DanietSvensson Gr 
Emanuel Ribeiro Gr Pedro Portela 4 
Nuno Grilo 4 Brunollioreira 2 
PedoSpinola 6 FranidsCarol 7 
Hugo Roda 3 PectroSolha 4 
Pedro Seabra 4 Carlos Carneiro 4 
Dlogolinnquinho 4 Fábio kbgaildes 3 
14;eiel Sarmento 3 BodnEgelanovic • 
Ricardo Pesqueira 1 Sérgio Barros 1 
Carlos Martins • Samvelklargan 1 
Fábiotrice-ago • JoãoAntunes 2 
André Gomes • Edmilsonraii¡o • 
JoãoGcoçaives ido Pinto 2 
Nono Rebilo - Fandsco Tavares • 
O. Nelaushets - LuLsOlveira Gr/n1 
Cláudio Silva Grinj MosaCuck Gr/nj 

Treinador: Trebadon 
Carlos Resende Zupo Equnolan 

Ao hitervaio 8-17. 
Man:ha.05' 2-3,10' 2-5,154-8,2O', 4-10, 
25' 6-14, 30'8-17, 35'1049, 40'13-21, 
45'15-23, 50'18-25, 55'19-28, 60.25.30 

***A meia-final que coloca 
frente a frente ABC e Spor-
ting continua a contrariar o 
tradicional favoritismo do 
fator casa. Como sucedeu nos 
desafios anteriores, o visi-
tante - desta vez os leões -  

saiu do encontro com um 
confortável e merecido 
triunfo. O Sporting pode, na 
quarta-feira, carimbar o pas-
saporte para a final, no seu 
recinto, mas o ABC já lá ven-
ceu... 

O jogo não teve emoção, 
poiso Sporting dominou de 
princípio afim, num desem-
penho coletivo destacado e 
decisivo no sector defensivo 
- oABC marcou sete golos na 
primeira parte - mas que 
teve o brilhantismo de 
Frankis Carol como fator de-
terminante. 

Com o jogo controlado pe-
los pupilos de Zupo Equi-
soian, o Sporting chegou a 
ter dez golos de vantagem 
(13-23), aos 42 minutos. De-
pois, nem mesmo quando a 
equipa da capital teve, simul-
taneamente, dois jogadores 
excluídos- Bosko Bjelanovic 
e João Antunes - foi possível 
o ABC dar indícios de que po-
dia inverter a tendência da 
partida. Só nos últimos cinco 
minutos é que oABC reduziu 
o prejuízo, mas a derrota já 
era inevitável. 

25 
30 

Frankis Carol fez sete golos em oito remates 
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"Estamos 
COM urn 
bocadinho 
de raiva" 

ii 
"Agora está tudo nas 
nossas mãos" 
aiibeetopaartiesandebousta 
do FCPorto 

Ora cá está um 
argumento irrebatí-
vel, considerando a 
modalidade. Mas, 
apesar da vitória de 
ontem, as mãos 
dos andebotistas 
do FC Porto, neste 
piayoff, têm andado 
escorregadias... 

SE\t/Ak TA 
n 

ES 

11 "Se alguém tivesse 
problemas de cansaço, 
era o Sporting: somos a 
equipa com mais jogos 
em Portugal" 
Jorge Jesus, treinador do Sporting 

Eventualmente, a solução para isso passará 
por não "desistir" tão cedo das competições 
europeias... 

Aqui, a ideia de que o tamanho não 
Importa talvez não faça sentido. Entre o 
"estamos" e a "raiva" há um "bocadinho" 
que José Peseiro não quantificou. No que 
toca aos adeptos, pelo que se ouve, é 
capaz de ser um 'bocadinho_ grande" 

11"Reforçar-me aqui? Os 
jogadores portugueses 
são muito caros 
%ardida. treinador do Bayern Munque 

Está visto que o Manchester City escolheu 
Guardiola para que ele poupe uns trocos nas 
contratações e, assim, permita ao clube inglês 
evitar problemas com regras de fair play 
financeiro da UEFA... 

zeo con%o
dia
expij  ¡fiar 

"co,- 
/boinas Tachei. treinador 

do B. Dortmund 

E nós agradecemos. O futebol é lindo quando 
não é atrapalhado por explicações suposta-
mente lógicas - os losangos, as transições, as 
entrelinhas. O Liverpool-Borússia Dortmund 
(4-3) foi tudo emoção. Ainda bem... 
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DECLARA', ES 

Ricardo 
Costa 
Treinador do 
FC Porto 

o remi:1'f 
à ex 

"Era a vitória que desejáva-
mos e, quando se alia o 
resultado à exibição, toma-
se excelente. Tivemos uma 
boa defesa e o ataque esteve 
bem nos primeiros 20 a 25 
minutos. No final... era 
deixar o jogo acabar. 
Queremos voltar a jogar no 
Dragão Caixa." 

Mariano 
Ortega 
Treinador do 
Benfica 

'Náo nos 
,,ncontrarnos noa 
primeira par 

"Sabíamos que tínhamos de 
fazer um grande jogo para 
vencer, mas não nos 
encontrámos na primeira 
parte. O FC Porto foi melhor 
na defesa e no ataque e 
nesse período mandou no 
jogo. Temos de fazer mais 
em casa para os voltarmos a 
vencer." 

do segundo tempo, com 
uma dupla marcação indivi-
dual a Rui Silva e Gilberto 
Duarte. Daí resultou um 
parcial de quatro golos (de 
23-14 para 23-18), mas, de-
pois, Areias, Alexis e Roque 

resolveram o problema. 
No FC Porto, a maturidade 

de Gilberto, Roque, Moreira 
e Laurentino foi determi-
nante. No Benfica, Ueling-
ton e Barrogan foram os me-
lhores. 

Gilberto Duarte abriu buracos na defesa do Benfica e foi à linha de seis metros marcar cinco dos seus seis golos 

A FIGURA 

Decidiu logo 
a abrir 

Con-ir",dbert;.... art reais 
rnarc..ork), 
rai xciçi e. eficter r 

,C,n1..14:1b9Gl0s qué-
rmist òtan1íìcarninjloe  
betar, r trarx.1u,'oriade 
toda equipa Urna 
veJ[al.iCl. e cie execução 

51,}c11....lt usa kAS C7 '&0)&1. 
WtTtg,,der n 4,;)rttk, 

FC Porto bateu o Benfica, colocou o play-off em 1-2 e salvou o 
primeiro jogo decisivo. Quarta-feira há novo embate, agora na Luz 

UMA VITORIA JUSTA 
E ASSENTE NA DEFESA 

mobilidade e no talento de 
laterais mais leves. Nenhu-
ma das opções permitiu in-
verter o rumo dos aconteci-
mentos. O único momento 
em que Ortega conseguiu 
mexer no jogo foi já a meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIAS-FINAIS PLAY-OFF 

  

 

FC Porto-BenfIca 31-32 
ABC-Sporting 31-32 

Benfica-FC Porto 30-29 
Sporting-ABC 29-32 

FC Porto-Benfica 27-23 
ABC-Sporting 2340 

 

 

APURAMENTO DO 5° AO 8° 

 

 

Avanca-Madeira SAD 111,25 
Passos Manuel-Aguas Santas 34-33 

Madeira SAD-Avanca 31-20 
AguasSantas-P-assos Manuel 29,16 

 

 

GRUPO B 

   

 

29-29 
ISMAI Fale 30-29 

CLASS4f4CAf C• 

J VED PA-5 P 
19:56141 4 3 1 O 112.10628 
2°B•Benansis 4 2 1 1 109.10924 
3.5p.Morta 4 1 2 1 113-117 23 
4°AC Fara 4 0 0 4 112.124 19 

h t1 

    

    

BENPICA 
Dragão Caixa 
Ãrbitrah Enrico Nicolau e Ivan Caçador 

FCPOITO 'BARCA 
Hug° Lartnoino Gr Hupo %eira Gr 
AlhedoCluIntana Gr Mkoialatreisid Gr 
GibertoDuarte 6 DavideCanaho - 
Curti *mies 6 krárBanown 5 
Nuno Roque 3 UeingtonFeireira 4 
AledsBoros 3 Hugobrna 1 
Ricardo Moreira 4 Aii691,4 1 
Jordan Pitre 1 JoãoPais 1 
DayrnioSalna • peiam Moreira 1 
NunoGonçaives A.Cavalanti 2 
RuiSliva 2 EledySemedo 2 
AntenloArela 2 PauloMereno 2 
GustasoRedrigues - Tiago Peleira 1 
Edgar Landim - Naqustokda 2 
Miguel Martins - Tiago Feno 1 
Hugo Santos nj G.Capdedie Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
Ricardo Costa Mariano Ortega 

Ao intervalo 16-9. 
Marcha.05' 6-2.15'9-5, 20;13.7, 
25'14-9, 30'16-9, 35'18-11, 40'21-13, 
45' 23-16. 50 23-18. 55' 27-10, 60' 27-23 

AOGUSTOFERRO 
***Ao quarto jogo - três para 
o campeonato e um para aTaça 
-, o FC Porto conseguiu bater 
o Benfica e com isso levar a 
meia-final do Nacional para 
um quarto jogo, agendado 
para o pavilhão dos encarna-
dos, na próxima quarta-feira 
(20h30). Se os porristas repe-
tirem o triunfo de ontem ha-
verá umaquintapartida, a 4 de 
maio, no Dragão Caixa. 

O triunfo do campeão na-
cional não merece contesta-
ção e teve como principal 
fundamento o seu sector de-
fensivo e no primeiro tempo, 
pois só encaixou nove golos, 
não sofreu nenhum livre de 
sete metros e não teve joga-
dores excluídos. Com  essa 
excelente base, a equipa de 
Ricardo Costa esteve sempre 
confiante, conseguindo até 
uma vantagem de nove golos 
(21-12 e 22-13) a 20 minutos 
do final. 

Apesar de o jogo ter ficado 
sentenciado bem cedo, o 
Benfica tentou tudo para 
dar a volta. Na primeira par-
te começou com uma pri-
meira linha a trabalhar em 
força e depois apostou na 
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Dragões bateram 
Benfica e Sporting 
adiantou-se ao ABC 
FC Porto salvou 
wn "match point" 
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LA FORA OVADO 
V1FÓRKS LUS15 
Na liga francesa de andebol, 
o Rennes, de Wilson Dayes 
(três golos), foi vencer a casa 
do Ivry, por 23-26, e o 
Montpellier de José Costa 
ganhou em Chartres (27-33). 
No primeiro jogo da meia-
final do campeonato polaco, 
o Wisla Plock, de Tiago Rocha 
(quatro) derrotou o Pulawy, 
por 35-34. Já na Holanda, o 
Limburg Lions, de João Jacob 
Ramos, mantém-se invicto, 
ao fim de dez jornadas, após 
ter ultrapassado o Emmen, 
por 26-39. 
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Andebol Águas 
Santas ganha 
e força a negra 

O Águas Santas venceu, 
ontem, o Passos Manuel, 
por 29-26, forçando o ter-
ceiro jogo do play-off para 
apurar quem vai discutir 
com o Madeira SAD o quin-
to lugar no campeonato. 
Resultados 
1111,411 V/W. Lavem Madeira SA0- 
Avanca, 31-20, A.9.1m. Santas-Passos Manuel, 
29-26 Gespe - hm" Mala 
ISM-Fale, 30-29 
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Leão firme 
bate ABC 
em tarde 
negra 

Em Braga, o Sporting ven-
ceu, ontem, o ABC, por 30-
-25, e está agora na frente 
da eliminatória (2-1). Os mi-
nhotos realizaram os piores 
30 minutos da época e che-
garam ao intervalo a perder 
por uma diferença de nove 
golos (17-8). Na segunda 
parte, assistiu-se a uma li-
geira reação do ABC, mas o 
Sporting só vacilou quando, 
por causa de duas exclusões, 
esteve a Jogar com cinco 
atletas, tendo o ABC reduzido 
para seis golos (19-25). 
A10 minutos do fim, o jogo es-
teve interrompido por causa do 
fumo das tochas que os adep-
tos do Sporting acenderam. A 
formação da casa chegou a ir 
para o balneário, mas no reco-
meço do jogo o Sporting vol-
tou a estar por cima, gerindo a 
vantagem até ao final. O cu-
bano Frankis Carol, sete go-
los, esteve em evidência. 

ASC 25  
511,101111 30  
Local PavOtdo Flano Sá Leite, em Braga. Arbitras 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca (Madeira) 
MC Humberto Gomes; Hug° Rocha (3), Pedro 
Seabra (4), Pedro Spinola (6), Carlos Martins, Nuno 
Gra> (4) e Diogo Branquinho (4). Jogaram ando 
Emanuel Ribeiro, Miguel Sarmento (3), Andre 
Gomes, Fáblo Vidrago e Ricardo Pesqueira (1) 
Treinador Carlos Resende 
!poio Daniel Sverisson, Pedro Portela (4), 
Bruno Moreia (2), Frankis Carpi (7), Pedro Solha 
(4), Carlos Carneiro (4) e Falaz) Magalhães (3); 
Jogar" onda, ensko Antunes (2), Araújo, loa° 
Faao (2), Sérgio Barros (1), Sarnwil Aslanlan (1)e 
Tavares. Treinador 'avier Zupo. Ao Inanido 8-17 
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Ricardo Moreira, capitão do F. C. Porto, remata para golo, com três jogadores do Benfica seio reação 

I)( d E C. Porto autoritário bate Benfica no jogo 3 e reduz desvantagem na eliminatória 

Campeão vence 
e mantém-se na luta 
Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

Ao jogo 3 das meias-finais 
do play-off, não houve em-
pates nem prolongamentos. 
Ao F. C. Porto só a vitória in-
teressava para evitar que o 
Benfica selasse a presença 
na final e os dragões, apoia-
dos pelo seu público, parti-
ram para uma exibição de 
gala, vencendo de forma in-
discutível um Benfica que, 
desta vez, sentiu dificulda-
des para impor o seu jogo. 

Ao intervalo, a vantagem 
já era esclarecedora do que 
se assistia em campo: 16-9. 
Sob a batuta do inevitável 
Gilberto Duartee o incansá-
vel Yoel Morales, os dragões 
estiveram sempre por cima 
e chegaram a ter nove golos 
de vantagem (23-14). 

À entrada para os últimos 
10 minutos, o Benfica conse-
guiu atenuar as diferenças 
(23-18), mas os heptacam-
peões nacionais mantive-
ram-se sempre serenos, se-
gurando o triunfo que man-
tém a eliminatória, que se 
decide à melhor de cinco, 
em aberto. O quarto jogo 
está marcado para o próximo 
sábado, no pavilhão da Luz. 

Foi a vitória que 
IMF  desejávamos. 

A chave foi ter uma 
boa defesa. Nunca fal-
tou motivação" 
Rkardo Cesta 
Treinador do F. C. Porto 

Não nos 
II, 

eacon- 
tramos. O F. C. 

Porto fez as coisas 
bem. É uma equipa 
muito =dl de bater" 
Mariano Ortiga 
Treinador do Benfica 

F. C. Poete 27 
23 

Local Pavilhão Draga° Caba, noPorto 
Arbitres Eurico Nicolau e Ivan Ca,adur (Leiria) 
IR,C. Pada Hugo lamento'', Jordan Rire (.1). Yoel 
Morales (6), AJeds Borges (3), Nono Roque (3), 
Gilberto Duarte (6) e Ricardo Moral a(4} Jogaram 
ainda Agredo Quintana, Daymaio Salina Muno 
Gonçaiws, Rui Silva (2). António Neta (2) e 
Gustavo Rodrigues 
Treinador Ricardo Costa 
Sadio Hugo Figueira; Udington ferreira (4), 
Hugo Uma (1j, João Pais (cap., 1), lavieiBorragan 
(5), Ales Silva (1) e Davide Carvalho; Jogaram_, 
ainda Nikola Mitrevsio, Aleondre Cavalcann (z). 
Tiago Peno (1), Augusto Aranda (2)) Paulo Moreno 
(2), Dragar Vrgoc, Belone Mcweira(1),Eledy 
Seu,etik, (2) e Tiago Pereáa (1) 
Treinador Manara Ortega 
Ao intervalo 16-9 
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FC Porto relança 
meias-finais

O FC Porto reduziu ontem para 1-2 

as contas das meias-fi nais do play-off  

do campeonato nacional de ande-

bol. Com um triunfo por 27-23 so-

bre o Benfi ca, no pavilhão Dragão 

Caixa, o campeão nacional travou 

a melhor entrada do adversário na 

eliminatória. Na quarta-feira, os dois 

rivais voltam a encontrar-se.

Os “dragões” entraram muito bem 

no jogo e alcançaram desde cedo 

uma vantagem de cinco golos (6-1), 

que foram quase sempre capazes 

de gerir. As difi culdades que o Ben-

fi ca sentia nesta altura fi caram bem 

expressas no facto de ter marcado 

apenas por uma vez nos nove mi-

nutos iniciais. O sub-rendimento 

ofensivo dos lisboetas acabou por 

lhes ser fatal, já que não consegui-

ram recuperar, tendo chegado ao 

intervalo a perder por 16-9.

Precipitado no ataque e incapaz 

de travar as investidas de Gilberto 

Duarte e Yoel Morales (fi zeram seis 

golos cada, tornando-se nos melho-

res marcadores da partida), o me-

lhor que o Benfi ca conseguiu foi 

atenuar ligeiramente a diferença no 

segundo tempo, tirando partido de 

alguma desaceleração do FC Porto, 

que controlava as operações.

Andebol
Nuno Sousa

De resto, nas pouquíssimas oca-

siões de que os “encarnados” dis-

puseram para encurtar distâncias, 

as saídas rápidas para o ataque ter-

minaram em turnovers. O espanhol 

Javier Borragán acabou por ser o 

melhor marcador do Benfi ca, com 

cinco golos.

“Sabíamos que para nos manter-

mos na luta tínhamos de fazer um 

grande jogo. Os atletas do FC Por-

to mostraram um carácter enorme 

neste jogo que era vida ou morte”, 

afi rmou Ricardo Costa, treinador 

dos “dragões”. 

Na próxima quarta-feira, às 

20h30, Benfi ca e FC Porto voltam 

a enfrentar-se no pavilhão da Luz, 

em Lisboa. Em caso de triunfo, os 

“encarnados” seguem directamente 

para a fi nal da prova.

No outro encontro das meias-fi -

nais, o Sporting impôs-se ao ABC, 

no Minho, por 25-21 e colocou-se 

na frente da eliminatória (2-1). Ao 

intervalo, os “leões” já venciam por 

um desequilibrado 17-8, num jogo 

que chegou a ser interrompido por 

causa do fumo gerado pelas tochas 

acesas por alguns adeptos.

Frankis Carol, autor de sete golos, 

foi o melhor marcador da partida, 

enquanto Pedro Spínola, do ABC, 

apontou seis. Um triunfo no próxi-

mo encontro das meias-fi nais, no 

sábado, coloca o Sporting na fi nal.

RICARDO CASTELO/NFACTOS

Gilberto Duarte trava a acção de Belone Moreira, no Dragão Caixa
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FC Porto impõe-se ao Benfica e relança 
meias-finais da Liga de andebol pág.58
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ANDEBOL o Sp. Horta empatou 
com o Belenesnes (29-29) e o 
Maia ISMAI ganhou ao Fafe (30 - 
29) na 44  jornacia do Grupo 13 da P 
Divisão. Lidera o Mala ISMAL 
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25 
ABC 

30 
SPORTING 

Ca O Sporting apresentou-se 
ontem imparável em Braga e ci-
lindrou (30-25) o ABC, passando 
para a frente (2-1) na eliminató-
ria de apuramento para a final do 
playoff do campeonato, à me-
lhor de cinco jogos. 

No comando desde os primeiros 
minutos, os leões não deram 
quaisquer chances à turma mi-
nhota, que esbarrou numa defesa 
muito coesa. Aproveitando as de-
ficiências e os erros do ABC, o 
Sporting foi-se distanciando e aos 
10 minutos já vencia por 6-3, gra-
ças ao poder do seu contra- ataque  

e à capacidade concretizadora das 
suas individualidades, de onde se 
destacaram o cubano Frankis Ca-
rol (7 golos), Carlos Carneiro (4, 
Pedro Portela (4) e Pedro Solha (4). 

Com o passar do tempo, o fosso 
foi-se cavando e ao intervalo a 
turma lisboeta dominava (17-8). 

O tempo complementar não 
trouxe alterações, apesar de Pedro 
Spínola (6 golos) tentar remar 
contra a maré, secundado por 
Nuno Grilo (4), Pedro Seabra (4) e 
Diogo Branquinho (4). Mas a rea-
ção do ABC nunca incomodou 
verdadeiramente o adversário,  

que agora passa a beneficiar do fa-
tor casa, pois poderá arrumar a 
eliminatória no próxima quarta-
feira no Casal Vistoso, em Lisboa. 

Luta pelo 5.0 lugar e Europa 
Na luta pelo 5° lugar, que pode dar 
acesso à Europa, visto ABC e Ben-
fica estarem nas meias-finais da 
Challenge, o Madeira SAD ganhou 
o direito a disputar o lugar ao ven-
cer (31-20) o Avanca. Já o Águas 
Santas bateu (29-26) 0 Passos Ma - 
nuer, pelo que haverá a necessida - 
de de um39jogo, que se disputa dia 
23naMaia.e A.R. 

Carlos Resende° 

CIS EXC 

H. GOMES • O O D. SVENSSONG O O 
HUGOR00-14 3 2+V FÁBIO MAGÁLHAES 3 1 

PEDRO SEABRA 4 O PEDRO PORTELA 4 O 
O. BRANQUINHO 4 O B.SJELANOVIC o 1 

MIGUEL PEREIRA 3 O BRUNO MOREIRA 2 O 
PEDRO SPÍNOLA 6 O FRANKIS CARO'. 7 1 
NUNO GRILO 4 O PEDRO SOLHA 4 O 

E. RIBEIRO O o o Luis OLIVEIRA® o O 
R. PESQUEIRA 1 O AlJOSA CUDIC0 O O 
ANDRÉ GOMES O 2 SÉRGIO BARROS 1 O 
FÁBIO VIDRADO O O JOÃO PINTO 2 O 
JOÃO GONCALVES O O CARLOS CARNEIRO 4 O 
CARLOS MARTINS O O SAMVEL ASIANIAN 1 O 
NUNO REBELO O O JOÃO ANTUNES 2 1 
O. NEKRUSHETS O O F. TAVARES O O 
CÁUDIO SILVA. O O EDMILSON ARAUJO O 3V 

AO INTERVALO: 8-17 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

ÁRBITROS:Duarte Santos e Ricardo Fgnseca 

VITÓRIA FRENTE AO ABC 

Leões sem problemas em Braga 
QZupo Equisoain 

GIS EXC 
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27 23 

FINALIMelhorde 5) 
FC Porto (1.2) 

Avanca (8.2) 

Benfica (4.2) 

Madeira SAD (5.9) 

ABC (2.9)_ 

Passos Manuel (7.9) 

Sporting (3.2) 

Águas Santas (6.9) 

FC Porto (1.2) 

Benfica (4.9) 
20 abril e 4 maio' 

ABC (2.2) 

Sporting (3.2) 
20 abril e 4 maio' 

CAMPEÃO NACIONAL 

7,11, 14,21' e 28 ma 

`Se necessário 

ANDEBOL 

DRAGÃO ESTA VIVO 
FC Porto construiu um 
triunfo claro sobre o 
Benfica, que adia a 
decisão da meia-final 

FC PORTO 

Ricardo Costa° 
GLS [XC 

H. LAURENTINO O O O 
GILBERTO DUARTE 6 O 
YOEL MORALES 6 O 
DAYMARO SALINA O 2 
RICARDO MOREIRA 4 O 
ALEXIS BORGES 3 1 
NUNO ROQUE 3 O  

BENFICA 

QMariano Ortega 
Gt5 EXC  

HUGO FIGUEIRA O O O 
DAVIDE CARVALHO O O 
AVIER BORRAGAN 5 1 
JOÃO PAIS 1 O 
U. DA SILVA 4 O 
HUGO LIMA 1 1 
ALES SILVA 1 O  

A. QUINTANA O O O N. MITREVSKI O O O 
JORDAN PITRE 1 O TIAGO FERRO • 1 O 
NUNO GONÇALVES O 1 TIAGO PEREIRA 1 O 
RUI SILVA 2 O BETONE MOREIRA 1 O 
ANTÓNIO AREIA 2 O PAULO MORENO 2 O 
G RODRIGUES O O AUGUSTO ARANDA 2 O 
EDGAR LANDIM O O A. CALVACANTI 2 O 
MIGUEL MARTINS O O ELLEDY SEMEDO 2 O 

AO INTERVALO: 16 9 

LOCAL: Dragão Caixa, Porto 

ÁRBITROS: Enrico Nicolau e Ivan Caçador 

ANDRÉGONÇALVES 

Se por um lado o Benfica de Ma - 
dano Ortega podia carimbar °pas-
saporte rumo à final do campeona-
to nacional - facto que levou o diá-
rio espanhol 'Marca' a acompanhar 
o desafio no Dragão Caixa -, por 
outro o FC Porto estava obrigado a 
vencer para se manter vivo na cor-
rida pela final. Uma tarefa que se 
previa difícil, sobretudo depois de 
três derrotas consecutivas para as 
águias - duas neste playoff e outra 
na meia-final da Taça de Portugal. 
Mas os azuis e brancos consegui - 
ram levar a melhor (27-23), de for-
ma clara, pelo que desta vez não foi 
preciso ira prolongamento... 

Este resultado começou a ser de-
senhado bem cedo, graças a uma 
entrada avassaladora da turma de 
Ricardo Costa. Em poucos minu-
tos, o FC Porto chegou ao 6 -1 e a 
partir daí percebeu-se que muito 
dificilmente o Benfica conseguiria  

dar a voltar ao texto. A equipa da 
casa estava rigorosa no capítulo 
defensivo, e por isso os encarnados 
sentiram grande dificuldade em 
invadir a área contrária, sendo aí 
forçados a arriscar com tiros mais 
distantes. Não correu bem, pois  

REAÇÕES 

"Era a vitória que desejávamos e 
hoje [ontem] fizemos um grande 
jogo. Não jogámos tão estáticos e 
não falhámos tanto como no pri-
meirojogo. Queremos voltar a jo-
gar no Dragão Caixa e para isso é 
preciso vencer na próxima quar-
ta-feira, com garra e atitude" 
RICARDO COSTA, tr. FC Porto 

"O inicio condicionou e depois 
não conseguimos aproximar-
nos do FC Porto, que foi melhor 
do que nós a defender e a atacar. 
É certo que tivemos alguns bons 
momentos, mas não foi suficien-
te. Para passar à final é preciso 
fazer três grandes jogos e esta-
mos na luta" 
MARIANO ORTEGA, tr. Benfica 

boa parte dos remates esbarrava no 
atento Hugo Laurentino, e o Benfi-
ca terminou o primeiro tempo com 
apenas nove golos e com atraso de 
sete para o rival. 

A etapa complementar foi me-
nos intensa, mas houve tempo 
para Hugo Figueira somar várias 
defesas que impediam o FC Porto 
de construir um resultado ainda 
mais volumoso. O último golo por-
tista foi a mais de cinco minutos do 
fim da partida. Na altura valia o 27 - 
19 , pelo que a equipa da casa limi-
tou-se a gerir as operações até ao 
fim. Ainda sofreu quatro golos, 
mas o triunfo estava no bolso. 

O duelo registou ainda uma bre-
ve confusão junto da mesa após o 
apito final. "Coisas do jogo", ex-
plicou Ricardo Costa... Na próxi-
ma quarta - feira há mais! 

INFLUENTE. Portista Gilberto Duarte somou 6 golos 

TRAJETO DO CAMPEÃO 
1/4 FINAL  (Melhor de 3) 1/2 FINAIS (Melhor de 5) 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=373c0f89

 
Face ao processo de auscultação que a Federação de Andebol de Portugal levou a efeito sobre os
quadros competitivos da PO.01 e PO.02, que terminou no início do corrente mês de Abril de 2016, no
seguimento de uma petição que foi dirigida à Direção da Federação por uma esmagadora maioria dos
Clubes que participam na PO.01 (9 em 12), informa-se do seguinte: 1. No âmbito do processo de
auscultação que a Federação de Andebol de Portugal levou a efeito sobre os quadros competitivos da
PO.01 e PO.02, entende a Direção reiterar que o modelo presentemente em vigor (play-off), tem sido
bem-sucedido, com elevados níveis de atratividade, de intensidade e emoção dos jogos, e com grande
adesão dos adeptos da modalidade, seja através da sua presença nos Pavilhões, seja nas quotas de
audiência registadas nas transmissões televisivas dos jogos em referência. 2. No entanto, gostaríamos
de realçar que no compromisso que foi assumido em termos de proposta ele itoral, nunca foi referido
o quadro competitivo a utilizar, mas enfatizada a importância que daríamos às posições expressas
pelos Clubes participantes nas principais provas da nossa modalidade. 3. Por isso mesmo, embora com
uma escassa maioria, decidimos adotar na época 2014/2015, o modelo de play-off na PO.01. 4.
Somos agora confrontados com uma ampla maioria (9 em 12 Clubes participantes na PO.01) que
pretendem uma alteração ao quadro competitivo, posição também seguida por muitos dos agentes da
modalidade que responderam neste processo de auscultação, e cujos contributos muito agradecemos.
5. Nesse sentido, e mantendo o respeito pelos compromissos assumidos em termos de manifesto
eleitoral, e independentemente da posição individual de cada elemento da Direção, foi deliberado
aprovar, em reunião da Direção realizada no dia 13 de Abril p.p, as seguintes alterações às
competições da PO.01 e na PO.02 - e respetivos regulamentos - para a época desportiva 201 6/2017:
5.1.- Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Seniores Masculinos (PO.01) i) O Campeonato da PO.01
será disputado, na época desportiva de 2016/2017, por 14 Clubes, com uma 1ª fase em que jogarão
todos contra todos, a 2 voltas; ii) Os 6 primeiros classificados disputarão uma 2ª fase - Grupo A,
transitando 50% dos pontos acumulados da 1ª fase, todos contra todos, também a 2 voltas; iii) Os
classificados do 7º ao 14º lugar na 1ª fase, transitando também 50% dos pontos acumulados,
disputarão uma 2ª fase - Grupo B, todos contra todos, a 2 voltas, descendo os dois últimos
classificados na época seguinte à PO.02. iv) Disputarão a PO.01 em 2016/2017, os 10 primeiros
classificados da PO.01 2015/2016, mais os 2 primeiros classificados da PO.02 2015/2016, mais os 2
primeiros classificados de uma nova prova de qualificação, agora aprovada e a produzir efeitos na
próxima época desportiva, e que se disputará, previsivelmente, em Agosto de 2016. Esta prova será
disputada em campo neutro, numa única volta, todos contra todos, suportando os Clubes participantes
e integralmente os custos inerentes à realização da mesma (arbitragem, deslocações e eventuais
despesas de alojamento, entre outras). Para o efeito do disposto supra em i) a iv) do presente
número, importa levar em consideração os seguintes pressupostos de natureza legal, regulamentar e
desportiva: a) O regulamento desportivo das competições - PO.01 da corrente época desportiva de
2015/2016, aplicar-se-á na íntegra e sem quaisquer limitações ou restrições, pelo que a partir dos
resultados da fase final do Grupo B é estabelecida a classificação do 9.º ao 12.º lugar e os Clubes ou
Sociedades Desportivas classificadas nos dois últimos lugares do Grupo B descem à PO.02 -
regulamento desportivo que vigora até ao dia 31 de Julho de 2016 e que consolida os direitos
desportivos de descida de divisão; b) Por outro lado, e em obediência ao dispo sto no artigo 34.º, n.º
3 e 4 do DL 93/2014, de 23.6 (RJFD) e art. 57.º, n.º 4 dos Estatutos da Federação, as alterações
agora aprovadas ao regulamento desportivo da prova PO.01 só podem produzir efeitos a partir da
época desportiva seguinte (2016/2017), com inicio em 1 de Agosto de 2016 [oportunamente será
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publicado o regulamento desportivo da prova - PO.01, incluindo as alterações agora aprovadas e que
vigorará para a próxima época desportiva]; c) De igual modo, e em obediência aos princípios
constantes no Modelo Europeu do Desporto - assente numa estrutura de organização/configuração
piramidal, num sistema de competições em que vigora o princípio da promoção e despromoção das
equipas atendendo à sua classificação desportiva (modelo de competições abertas) - a participação de
mais 2 Clubes só poderá ser efetuada por via de classificação desportiva, que resultará,
imperativamente e em obediência a tais princípios de natureza legal, da classificação desportiva obtida
numa p rova nova, a disputar entre os 11.º e 12.º classificados da PO.01 em 2015/2016 e os 3.º e 4.º
classificados da fase final da PO.02 em 2015/2016, e na qual os dois primeiros classificados dessa
competição garantirão o direito desportivo de participação na prova PO.01, da época 2016/2017. 5.2.-
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Seniores Masculinos (PO.02) i) O Campeonato na época
2016/2017 será disputado por 30 Clubes (3 séries de 10 Clubes), distribuídos geograficamente, e
jogando todos contra todos, a 2 voltas. ii) Os 2 primeiros classificados de cada série serão apurados
para uma Fase Final, jogando todos contra todos, a 2 voltas, e subindo à PO.01 na época seguinte, os
2 primeiros classificados desta Fase Final. iii) Os classificados do 3º ao 10º lugar em cada série,
disputarão uma 2ª fase, todos contra todos, a 2 voltas, transitando 50% dos pontos obtidos na 1ª
fase, descendo de Divisão os 2 últimos classificados de cada série. iv) Disputarão a PO.02 em
2016/2017, os Clubes qualificados desportivamente da época 2015/2016 (28 Clubes menos os 2
Clubes que se apuram da prova de qualificação para a PO.01), mais os vencedores dos seguintes
jogos de qualificação, a realizar em Agosto de 2016, em campo neutro: 13º classificado Zona Norte
PO.02 x 4º classificado Zona Norte PO.03 14º classificado Zona Norte PO.02 x 3º classificado Zona
Norte PO.03 13º classificado Zona Sul PO.02 x 4º classificado Zona Sul PO.03 14º classificado Zona
Sul PO.02 x 3º classificado Zona Sul PO.03 v) Caso algum Clube não pretenda participar nestes jogos,
os restantes disputarão uma fase na respetiva zona, todos contra todos, numa única volta, em campo
neutro. vi) Os custos com a realização destes jogos serão suportados integralmente pelos Clubes
participantes. Para o efeito do disposto supra em i) a vi)) do presente número, importa levar em
consideração os seguintes pressup ostos de natureza legal, regulamentar e desportiva: a) O
regulamento desportivo das competições - PO.02 da corrente época desportiva de 2015/2016, aplicar-
se-á na íntegra e sem quaisquer limitações ou restrições, subindo à PO.01 o 1.º e 2.º classificado da
fase final da PO.02, 2015/2016 e descendo à PO.03 os Clubes classificados nos dois últimos lugares
em cada zona na 1.ª fase - regulamento desportivo que vigora até ao dia 31 de Julho de 2016 e que
consolida os direitos desportivos de subidas e descidas de divisão; b) Por outro lado, e em obediência
ao disposto no artigo 34.º, n.º 3 e 4 do DL 93/2014, de 23.6 (RJFD) e art. 57.º, n.º 4 dos Estatutos
da Federação, as alterações agora aprovadas ao regulamento desportivo da prova PO.02 só podem
produzir efeitos a partir da época desportiva seguinte (2016/2017), com inicio em 1 de Agosto de
2016 [oportunamente será publicado o regulamento desportivo da prova - PO.02, incluindo as
alterações agora aprovadas e que vigora rá para a próxima época desportiva]; c) De igual modo, e em
obediência aos princípios constantes no Modelo Europeu do Desporto - assente numa estrutura de
organização/configuração piramidal, num sistema de competições em que vigora o princípio da
promoção e despromoção das equipas atendendo à sua classificação desportiva (modelo de
competições abertas) - a participação de mais Clubes só poderá ser efetuada por via de classificação
desportiva, que resultará, imperativamente e em obediência a tais princípios de natureza legal, da
classificação desportiva obtida numa prova nova, a disputar nos termos definidos supra em 5.2, vi) e
v), na qual os vencedores das respetivas competições garantirão o direito desportivo de participação
na prova PO.02, da época 2016/2017. Oportunamente serão publicados os regulamentos desportivos
das provas acima mencionadas - PO.01, PO.02 e Provas de Qualificação - incluindo as alterações
agora aprovadas e que vigorarão e produzirão efe itos para a próxima época desportiva de
2016/2017, no sentido de os Clubes participantes poderem efetuar atempadamente o planeamento da
época desportiva.
 
 2016-04-16T02:33:41+01:00
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O ANDEBOL. Regresso do grupo A 
para os 6 primeiros e o alargamento 
para 14 equipas da principal divisão 
masculina, eliminando o play-off, 
foram alterações avançadas ontem 
pela FAP para a época 2016/17. 
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modali abola.pt  

MAIS DESPORTO 
Elledy Sernedo pode voltar a brilhar no Dragão Caixa 

«Jogávamos 
andebol 

- com bolas feitas 
de meias» 

Elledy Semedo elogia projeto 
da mãe que desviou muitos da 
droga e da violência 

Assomada 
de orgulho 
Elledy Semedo cresceu em bairro problemático da capital 

o Meias-finais opõem FC Porto-Benfica e ABC-Sporting 

A cerca de arame que os moradores dos 
prédios ao lado do bairro da Pedreira dos 
Húngaros mandaram erguer ainda lá está, 
mas São e Roni não se incomodam. «Tinha 
muitos ciúmes da atenção que a minha 

P. mãe dedicava as meninas. Nós, os filhos, 
pensávamos 'Passa mais tempo com elas 
do que connosco'. Agora, claro, 
percebemos que há pessoas que, às 
vezes, precisam mais do que nós. Vimos 
hoje que são mulheres, atletas. Foi um 
amor dividido, mas que valeu multo a 
pena», explica Roni. «Sem este projeto da 
Assomada que a minha mãe criou, a minha 
vida podia ter sido muito diferente. Aliás, 
em miúdos, com os ciúmes, podiamos ter 
canalizado a raiva para outros caminhos, 
como aconteceu com alguns jogadores, 
para a droga, a violência, mas felizmente, 
apesar dela estar concentrada nas 
meninas, nunca se desligou de nós. Era 

mais uma esperança e um caminho que 
podiamos escolher e ela sempre nos disse 
isso. Sou muito grato. Levou-me pelo bom 
caminho, ensinou-me a estar em 
sociedade, o que faz falta a muitas 
pessoas, como comportar-me fora do 
bairro. Nem sei como agradecer. São 
muitos anos ao lado desta grande mulher e 
às vezes o difícil é estar ao lado dela. 
Desafiou tudo e todos num bairro e mudou 
a fama. É uma mulher que gosta de 
desafios e dos difíceis!» Além do irmão 
Fábio, Nélson Pina (Madeira, SAD), 
Edmilson Araújo (Sporting), deram os 
primeiros passos nas mesmas ruas de 
terra. «Eram bolas de meias, de pano no 
inicio. Quando vimos aquelas bolas a sério, 

%pequenas mas pesadas, ficámos 
surpreendidos. Batiam no chão e saltavam. 
Nós estávamos habituados a que 
batessem e ficassem la! O nosso jogo 
era correr, passar a bola e chegar 
à baliza para marcar.» 

4 4 
São muitos anos ao 

lado desta grande 

mulher e, às vezes, o 

difícil e estar ao lado 

dela. Gosta de 

desafios e dos dificeis 

ANDEBOL 

Por 

EDITE DIAS 

U
M enorme descampado e 
um parque de estaciona-
mento improvisado ocupa 
hoje o lugar onde, há 28 
anos, Elledy Semedo deu 

os primeiros passos. O bairro da Pe - 
&eira dos Húngaros, que era na ver-
dade casa de milhares de cabo-ver-
dianos, tinha fama, e proveito, de 
ser dos piores da capital. Assunção 
Esteves olha à volta. 
«Aqui era a nossa 
casinha e foi onde 
demos os pri-
meiros passos 
no andebol. 
Este era um 
campo de 

futebol de 11, com altos e baixos. Ti-
nham entre 8 e 12 anos, só meninas 
no início, embora alguns rapazes se 
infiltrassem nas equipas das meni-
nas», conta divertida, olhando para 
Elledy Semedo. 

O lateral-esquerdo do Benfica, 
autor do golo que, no último segun-
do do prolongamento, ofereceu aos 
encarnados a Taça de Portugal, sor-
ri também. «Num fim-de-sema-
na, estava sentado a vê-las jogar, 
no torneio que a Câmara de Oeiras 
organizava, viraram-se para mim e 
disseram: 'Estás aí sem fazer nada, 

,não queres começar a jogar?'. Eu 
disse que sim e a pri - 

eira coisa que fiz foi 
agarrar na 

bola e cor-
rer. Foi 
logo 

f a 1 - 
ta!» 

Passaram 20 anos, o Porto Sal-
vo, o Paço d' Arcos, o Belenenses e 
agora o Benfica que, esta tarde, no 
Dragão Caixa, tenta repetir proe-
za do Jogo 1 das meias - finais do 
plcry- off e vencer o FC Porto, re-
solvendo a passagem à final. Urna 
tarefa que o FC Porto não quer per

.
- 

mitir. Antes desta luta, os lisboe-
tas, porém, já tiveram motivos para 
celebrar com a conquista da Taça 
de Portugal. «Saiu à mãe!», ga-
rante São com uma gargalhada. 
Roni concorda: «Sim, sim... É cho-
rar antes, durante e depois». 

A mãe, que já foi presidente, trei-
nadora, dirigente do Assomada, 
conta: «Fiquei bloqueada. Nem me 
lembro de ter festejado esse golo. 
Quando ele vai marcar sete metros, 
ou no contra-ataque, nunca me en-
gano se ele vai marcar ou falhar. 
Eu até já disse que tenho de jogar o 
Euromilhões!» E marca hoje no 
Dragão? «Tem de jogar com sere-
nidade, muita cautela porque o FC  

Porto tem uma excelente equipa. 
O Benfica também, mas não vai ser 
fácil. De certeza que vai ganhar a 
equipa que vai sofrer menos erros». 
Prognóstico de técnica. «Tento 
manter-me sempre tranquila, nem 
festejo muito. » 

O lateral Sorri. «Palpites? Dez dias  
antes do jogo já está a dar conse-
lhos. Treino psicológico do tipo: 'Vai 
com calma, vê bem aquela situação, já 
visto...'. E eu digo que sim. No dia 
seguinte a mesma coisa. No dia do 
jogo repete a mesma coisa...» A mãe 

Questão de 
oportunidade 

O golo de Elledy Semedo que sur-
preendeu o Sporting no final da Taça foi 
para o atleta urna questão de oportuni-
dade. «Para  mim foi espetacular porque 
ganhámos a Taça. Se pensar mais um 
bocadinho, foi algo que procurávamos há 

muito tempo. Não em temos individuais, 
mas coletivamente. Ou  marcava  e  ga-

nhávamos ou  se  falhasse  havia  pro-
longamento. Para o tempo que 
faltava tinha de arriscar. Não ha-

via muito  a  perder. Aproveitei 
oportunidade. Foi mais um 
b¡etivo, mas ainda há mais», 
conduiu. «Agora temos de 
estar concentrados, com 

os pés no chão e correr atras 
dos nossos objetivos. Temos 
de viver um jogo de cada 
vez Do outro lado ha equi-
pas que trabalham como 

nós.»  A  sensatez e  a  matu-
ridade são, pois, um dos 
segredos do  sucesso. «Fi-

cámos mais  maduros, mais 
coesos, mais equipa.  O  treina-

dor  chegou  no ano  passado, in-
cutir a estratégia dele  demora tem- 
► po. Houve momentos difíceis, 

mas percebemos melhor o 
que queremos todos uns 

dos outros e, acima de 
tudo,acredtamos». 

ANDRE ALV6É 
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PAULO SANTOS /ASF 

justifica: «Já lhe disse que há dois 
jogos que não o vejo a variar o rema-
te. Não tem de ser sempre em sus-
pensão! Utilizas tantos remates di-
ferentes!». Elledy Semedo sorri 
tranquilo. «Basicamente tenho o 
treino, antes, durante e a seguir. É 
mãe, treinadora, tudo!» 

CAMPEONATO ANDEBOL 1 
4  'Play-off 1/2 finais Jogo 3 Hoje 

PC PORTO 0-BENFICA 
FC Porto-Benfica 18.00 h 
Dragão Caixa, no Porto  

ABC 1-SPORT1NG 1 
ABC-Sporting (A Bola TV) 18.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

Em busca 
da vantagem 

Empatados na série, ABC e 
Sporting jogam desempate em 
Braga 

Com uma vitória conquistada no reduto do 
rival, ABC e Sporting voltam a encontrar-se 
hoje, na Cidade dos Arcebispos (18 horas, 
com transmissão em A Bola TV) para o jogo 
3, partida de capital importância se 
atendermos a que o vencedor ficará a 
apenas uma vitória da final do campeonato 
Andebol 1. Treinador dos minhotos, Carlos 
Resende frisou, no que respeita ao fator 
casa: «Leva toda a gente à pressão. l= um 
Jogo muito Importante para a nossa equipa 
e para a equipa que representa uma cidade, 
que tem cerca de 200 mil habitantes. E nós 
só precisamos de um por cento para nos vir 
aqui apoiar, espero que possamos contar 
com o público, jogamos um andebol 
interessante e as pessoas não vão sair 
defraudadas.» Pelos leões, o russo Samvel 
Aslanian não tem dúvidas: «Se ganharmos 
esse jogo, penso que estaremos na final. 
Nestas duas semanas, vimos os vídeos dos 
jogos contra o ABC, corrigimos a defesa e o 
ataque e treinamos muito. O ABC joga em 
6x0, 5x1ou 4x2 e treinamos estratégias 
contra tudo isso. Temos muitas 
combinações novas no ataque e seremos 
mais agressivos na defesa. Estamos muito 
motivados», concluiu o lateral-direito. H. C. 

«A nossa 
vida era jogar 
ou estar 
na rua» 
Jalrse Freire é a nova presidente da 
Assomada. Mas já foi jogadora. 
Começou com cinco anos. «Não 
havia alternativas. Era jogar ou estar 
na rua. E estar na rua era 
escondermo-nos das balas, fugir a 
correr dos drogados e dos 
traficantes. Na altura o andebol 
salvou a minha vida», explica a 
antiga atleta, formada em gestão. 
«Não sei como teria sido a minha 
vida. Conheço Portugal graças ao 
andebol. Hoje tenho três filhos, dois 
já praticam desporto, um joga no 
Benfica. Agora somos todas do 
Benfica! Já éramos antes e com o 
Roni mais ainda! Aquele golo da Taça 
foi espetacular». Hoje as coisas sào 
diferentes e há dificuldades a vários 
níveis. «Ê  fácil manter este projeto de 
pé. Cresci aqui e adquiri as 
competências. Agora estou a tentar 
fazer o mesmo, mas é difícil. As 
miúdas querem novas tecnologias, o 
Facebook. Nós não tínhamos nada, 
só queríamos jogar. Tínhamos mais 
garra, mais vontade. Dava-nos 
prazer quando iamos a um torneio e 
éramos as únicas pretas. 
Começámos a ganhar e já não 
éramos só as pretas, éramos as 
vencedoras. Hoje temos muitas 
dificuldades. Há muitas coisas que 
temos de pagar e o dinheiro é pouco. 
Só temos o subsidio da cámara e 
temos de pagar tudo. A Federação 
facilita, mas no pavilhão, por 
exemplo, gastamos mais de 12 mil 
euros para pagar o aluguer e 
recebemos 18 mil por ano... Fazemos 
treinos com o pavilhão dividido para 
ser mais barato, porque temos sete 
equipas e 100 atletas.» As viagens 
continuam a ser uma festa, mas 
sempre em esforço. «Só damos 
almoço ou jantar, não os lanches. 
Isso têm de ser os pais porque não 
podemos. Damos dois ou três euros 
cada, compramos a comida, 
cozinhamos e levamos para os jogos. 
Depois paramos numa área de 
serviço e comemos», explica a 
presidente, rodeada de taças na sede 
da Assomada, encravada no Bairro 
da Outurela. 

Lateral-
-esquerdo do 
Benfica deu 
golo da vitória 
do clube na 
Taça e e herói 
da Assomada 
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Sporting vence ABC (30-25) e fica perto da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=607639

 
O Sporting foi ao Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, vencer o ABC por 30-25, colocando-se em
vantagem (2-1) no terceiro jogo das meias-finais do campeonato nacional de andebol. Os leões
entraram muito fortes e ao intervalo venciam por 17-8. Na segunda parte, o ABC ainda reagiu, mas o
Sporting acabou por controlar bem, vencendo por cinco golos. De referir que o jogo acabou por ficar
marcado por interrupção durante alguns minutos devido a muito fumo criado por tochas por parte dos
adeptos. O Sporting fica agora a uma vitória da final, algo que pode acontecer em Lisboa no próximo
sábado, dia 23.
 
 16-04-2016
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FC Porto vence Benfica e adia passagem à final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=607640

 
O FC Porto venceu este sábado o Benfica, por 27-23, reduzindo a diferença na meia-final do
campeonato Andebol 1 para 2-1. Os encarnados, que tinham vencido os dois primeiros encontros,
falharam assim a qualificação para a final, ficando a decisão marcada para o próximo sábado, dia 23,
quando receberem novamente o rival. O jogo acabou marcado por vários incidentes.
 
 16-04-2016
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Campeão FC Porto vence Benfica e continua vivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/campeao_fc_porto_vence_benfica_e_continua_vivo.ht

ml

 
Águias em vantagem nas meias-finais do nacional de andebol O FC Porto venceu este sábado em casa
o Benfica, por 27-23, no terceiro jogo das meias-finais do campeonato nacional de andebol, e evitou a
eliminação, reduzindo a vantagem benfiquista para 2-1 nesta fase eliminatória. Os heptacampeões
nacionais precisavam de ganhar este jogo e conseguiram-no com uma exibição categórica, em
especial no primeiro tempo, período em que o Benfica marcou apenas nove golos, contra 16 dos 'azuis
e brancos'. O FC Porto entrou forte, mostrando-se seguro na defesa, muito eficaz nas ações atacantes
e rapidamente conseguiu uma vantagem parcial de 6-1. O Benfica sentiu grandes dificuldades ante o
muro defensivo adversário, de tal maneira que apontou apenas um golo nos nove minutos iniciais. O
sub-rendimento ofensivo do conjunto lisboeta acabou por lhe sair caro, uma vez que a equipa nunca
mais recuperou e, sem surpresa, saiu do Dragão Caixa derrotado. Na segunda parte, sentindo que
vitória já não lhe escapava, o FC Porto tirou o pé do acelerador e o Benfica chegou a ter cinco golos de
desvantagem, mas o triunfo portista jamais esteve em causa. Apoiado pelos seus adeptos, o FC Porto
foi mais forte, cometeu menos erros, esteve bem na defesa e no ataque e por isso ganhou com
alguma naturalidade, interrompendo assim uma série negra de três derrotas consecutivas perante o
Benfica, duas para o campeonato e uma para a Taça de Portugal. As duas equipas voltam a encontrar-
se na próxima quarta-feira, 20 de abril, desta vez no Pavilhão da Luz, em Lisboa, no quarto encontro
destas meias-finais. Trata-se de mais um jogo decisivo para o campeão nacional e para as suas
aspirações a revalidar o título nacional, ao passo que o Benfica pode qualificar-se para a final se o
ganhar.
 
 16.04.2016
 
Lusa
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FC Porto vence e reduz a vantagem do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=20012a8a

 
16 DE ABRIL DE 201622:00
 
 Os dragões conseguiram um triunfo por 27-23 e encarnados tentam quarta-feira eliminar o campeão.
Sporting venceu o ABC
 
 O FC Porto venceu este sábado, no Dragão Caixa, o Benfica, por 27-23, no terceiro jogo das meias-
finais do campeonato nacional de andebol.
 
 Os portistas evitaram assim a eliminação, reduzindo a vantagem benfiquista para 2-1, numa
eliminatória à melhor de cinco jogos.
 
 As duas equipas voltam a encontrar-se quarta-feira, na Luz. Em caso de vitória o Benfica apura-se
para a final, enquanto uma vitória do FC Porto obrigará a um último jogo, com os dragões a jogar em
casa.
 
 No outro jogo das meias-finais do campeonato, o Sporting foi a Braga vencer o ABC por 30-25,
ganhando assim vantagem na eliminatória, que está agora em 2-1. Os leões ficam também a uma
vitória de carimbar a presença na final.
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Nacional Andebol: FC Porto reduz desvantagem nas meias frente a Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=821226

 
HOJE às 22:03
 
 Depois de duas vitórias encarnadas de entrada, o FC Porto evitou, este sábado, que o Benfica
consumasse a passagem à final do Nacional de Andebol, ao vencer, no terceiro jogo das meias-finais,
por 27-23, colocando assim a eliminatória em 1-2.
 
 Com este resultado, o Benfica volta a dispor de nova oportunidade para carimbar o passaporte para o
jogo decisivo no próximo dia 23, quando voltaram a receber os dragões na Luz.
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Nacional Andebol: Sporting em vantagem nas meias frente ao ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=821225

 
HOJE às 21:54
 
 O Sporting colocou-se, este sábado, em vantagem (2-1) nas meias-finais do Campeonato Nacional de
Andebol frente ao ABC, após vencer o terceiro jogo, por 30-25.
 
 Com este resultado, os leões ficam a apenas uma vitória da final, o que pode acontecer já no próximo
dia 23, em Lisboa.
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o 
 

¡em§ 
Pavilhão Flávio Sá Leite acolhe hoje um clássico 

ABC e Sporting querem dar novo passo para a final 
Eliminatória está 
empatada 1-1: cada 
uma das equipas 
venceu fora e per-
deu em casa 

••• Do Flávio Sá Leite sairá 
hoje, no final do jogo entre 
ABC e Sporting, uma equipa 
que ficará a uma única vitória 
de entrar na final do Nacional 
de andebol, num play-off que 
tem sido marcado pelo impre-
visto, como Carlos Resende 
recorda. "Quero acreditar que  

é sempre uma vantagem jogar 
em casa, mas nós recuperá-
mos o fator casa depois de ir-
mos vencer no pavilhão do 
Sporting", disse o técnico bra-
carense, que reconhece estar 
mais apetrechado para hoje: 
"Esta paragem permitiu-nos 
ter mais duas semanas de re-
cuperação para o Ricardo Pes-
queira e o Nuno Rebelo, e isso 
foi muito positivo." 

O leão Francisco Tavares re-
corda que a sua equipa sabe 
como se triunfa em Braga: "Já 
mostrámos que conseguimos  

ganhar lá e alcançar agora nova 
vitória seria muito bom. Que-
remos resolvera meia-final pe-
rante os nossos adeptos, pois 
será mais fácil do que diante 
dos adeptos do ABC. Por isso, 
este jogo tem importância es-
pedal e queremos trazer a vi-
tória a todo o custo." 

Ainda pelo lado do ABC, Nu-
no Grilo teve uma afirmação 
curiosa: "Qualquer equipa 
sabe o que a outra equipa faz; 
a garra e a forma como se está 
em campo é que fazem toda a 
diferença." 
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" PLAY-OFF 
ACAI1A ESTE A110 
Tal como O JOGO noticiou, a 
Federação de Andebol decidiu 
terminar com a disputa do 
Nacional da I Divisão em 
sistema de play-offa partir da 
próxima época. O campeona-
to de 2016/17 contará com 
mais dois clubes e terá uma 
primeira fase em que as 14 
equipas jogarão todas contra 
todas e uma segunda à qual 
passarão, com metade dos 
pontos conquistados antes, 
os seis melhores classificados, 
que lutarão pelo título. Os 
outros oito jogarão pela 
manutenção. 
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Campeonato Nacional-
Fase final/Grupo A - play-
off, melas-finais, 3.°Jogo: 
ABC-Sporting, 17h00; FC 
Porto-Benfica, 18h00. 
Apuramento do 5.° ao &° 
-Gnipo A - 2.° Jogo: 
Madeira SAD-Avanca, 
17H00; Águas Santas-
Passos Manuel, 18H00. 
Grupo B - Apuramento 
do 9.° ao 12.° - 4.3  jornada: 
Maia/ISMAI-Fafe, 
19h00:Sp. Horta-Belenen-
ses, 22h00. 

Campeonato da Liga-2.' 
fase - Grupo A - 9.a 
Jornada: Benfica-FC Porto, 
15h00; Barcelos-Ovarense, 
17h30; Galitos-Oliveirense, 
18h00. 

C.IrLISM 
Volta a Castela e Leão, 
com a participação de 
ciclistas portugueses. 

e descida - Zona Norte: 
Boavista-Leixões (14h00); 
Morei rense-Feirense 
(15h00); Gil Vicente-Vizela; 
Braga-Tondela. Zona Sul: 
Oeiras-Loures; Portimonen-
se-Casa Pia; Sacavenense-
Torreense; Leiria-Naciónal. 
Jogos às 16h00. 
Juniores B - 2a fase - 
Manutenção e descida -
Série D - 9a Jornada: 
Entroncamento-Alverca, 
18h00. Série E: Lusitano-
Praia Milfontes, 15h00; 
Cova Piedade-Louletano, 
15h00. 
Juniores C - 2a fase - 
Manutenção e descida -
Série B fia Jornadz 
Dragon Force-Moreirense, 
16h30. Série E: Elvas-
Torreense,15h00. 

IDIvisão - 24.a Jornada: 
Quinta Lombos-Sporting, 
15h00; Braga-Fundão, 
16h00; Gualtar Meltino-
Benfica, 17h30; Belenenses-
Boavista, 18h00; Modicus-
Leoes Porto Salvo, 18h00; 
Rio Ave-S. João, 18h00. 

I LIga -30.ajornada: 
Arouca-Rio Ave, 16h15; 
Estoril-Boavista, 18h30; 
Moreirense-Sporting, 
20h45. 
Juniores A -IDivisão-
2afase/Apuramento de 
campeão - 7' Jornada: 
Belenenses-FC Porto; P. 
Ferreira-Rio Ave; Académi-
ca-Sporting; Benfica-V. 
Guimarães. Manutenção  

Campeonato Nacional -
FC Porto-Barcelos, 15h00; 
Cambra-Sanjoanen-
se,18h00; Física-Paço de 
Arcos, 18h30; Benfica-
Turque1,19h00; J. Viana-
Braga,21h30; Valongo-
Candelária,21h30. 

ÏENIS OE  

Torneio europeu de 
qualificação para os 
Jogos Olímpicos Rio de 
Janeiro 2016. com  
a participação de atletas 
portugueses, a decorrer 
em Halmstad, (Suécia). 

Campeonato da Europa 
de 49er, em Barcelona 
(Espanha), com a participa-
ção de atletas portugueses. 

Campeonato nadonal - 
Play-Off — finaU4.° Jogo: 
Fonte Bastardo-Benfica, 
18h00. 
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AGE\DA 
ANDEBOL 

NACIONAL Pulty-OFt 
Gnapo A 1/21inais39ogo 
Hoje 
FC Porto-Bonifica Porto Canal 
18h00, Dragão Caixa 
Eurlco NkoLau/ivan Caçador 
ABC-Sporting 
18h00, Pav. Flávio Sá Leite 
Duarte Santos/Ricardo Fonseca 
5:18.9-1111ares 2..?omada 
kladelra SAD-Aeanca 
17h00. Pav. Funchal 
Fernando Costa/Dlogo Teixeira 
Apuas Santa-Pano Manuel 
18h00, Pav. Aguas Santas 
Vânia Sá/Marta Sá 
Ontp011 4.1ornada 
ISAW-Falo 
19h00, Pav. Mun. Mala 
Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes 
Sp. Horta-Belenenses 
21h00 -Pav. Horta 
Daniel Martins/Roberto Martins 

BASQUETEBOL 
2' volta 

Grupo A 10.1omada 
Hoje 
Benelca-r-C Porto 
15h00, Pav. Fidelidade 
P. Coelho/S. Teixeira/P. Rodrigues 
Barcelos-Guarema* 
17h30, Pav. Esc. Sec. Barcelos 
L. Lopes/1 Cabral/I. Rosário 
Galltos Barrelro-08velrense 
18h00, Pav. Mun. Luis Carvalho 
C. Santos/R. Ribeiro/V. Lourenço 
Grupo A 11.1omada 
Amanhã 
Othedrense-Berdica 
17h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
F. Rocha/P. Mala/F. Mala 
FC Porto-Barcelos PortoCanal 
17h00, Dragão Caixa 
L. Lopes/P. Lourenço/J. Lopes 
Oearstue-Galitos Barreiro 
17h00, Arena Dolce Vita 
N. Monteiro/P. Marques/T. Dias 
Gni» 11.' jornada 
Lueltdoda-V. Gulmaries 
14h30, Pav. Mun. Angra Heroismo 
S. Silva/1. Lopes/B. Maciel 
CABA 
15h30, Pav. CAB Madeira 
P. Coelho/11 Alvarinhas/P. Cunha 

HÓQUEI EM PATINS 
21.1omada 

Hoje 
FC Porto-Barorlos PortoCanal 
15h00, Dragão Caixa 
M. Guither rne/1. Peixoto/P. Silva 
Cambra-Sandoarrense 
18h00, Pav. Mim. Vale Cambra 
P. Santos/P. Almelda/M. Cornes 
Fisica-Paço de Arcos 
18h30, Pav. Fiska Torres Vedras 
J. Moura/0. Panza/L. Silva 
Bonfka-Turquel BTV1 
19h00, Pav. Fidelidade 
R. leão/J. Duarte/G. Infante 
l.Vlana•HCBraga 
21h30, Pav. Monserrate 
R. Torres/C. Rego/V. Esteves 
Valon~ria 
21h30. Pav. Mun Vaiongo 
.1 Pinto/A. Santos/P. Silva 
Amanhã 
011velrensieSportktg 
15h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
1 Pinto/P. Rainha/P. Silva 

RÂGUEBI 
8.'etapa/GrLoa A 

Hoje 
Inglaterra-Portugal 
5h34, Singapura 
Ni-Portugal 
Bh33, Singapura 
Samoa-Portugal 
12h04,Singapura 
~são Honra 20.' jornada 
CRAV-Agronornla 
15h00, Est. Murt Arcos Vakleuez PedroQuadros 
Acaáknica-Técnico 
151100 Est SérgloCcrkeição BrinoEbdrigues 
CDUP-CpuL 
15h03,P1stiAttGgneosCastro TtagáGongives 
Louull-Caseais 
15h00, Est. José Redondo João Costa 
Belenennee-DIrelto 
15h00, CAR Jamor B Paulo Duarte 

VOLEIBOL 
Final-4.1090 

Hoje 
Fonte Bastardo-Benne' RTP AçoreS 
18h00, C D. Vitorino Nemésio 
reedenal I ~Ião 3.° playoff/1..jogo 
Cillid1~0 Mala 
15h00, Pav. Rainha D.' Leonor 
Seria dos Últimos 16.'Jomada 
ramorteAc. Buinho 
17h00, Pav. Esmonz 
Leixões-Visconde!~ 
17h00, Pav. Ilidira Ramos Página 32
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Dragão Caixa recebe clássico decisivo: se o Benfica bater o 
FC Porto pela quarta vez consecutiva, o heptacampeão acaba já a época 

DRAG/10 ENCOSTADO 

FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se num Dragão esgotado 

FC Porto elhinficajá se 
enfrentaram dncovezes 
esta época. Os nortistas 
venceram dois jogos - casa 
efem. naprimeira fase - e os 
encamados Ires (em casa. 
fora e em campo neutro)  

Ricardo Costa, do FC Porto, 
e Mariano Ortega, do 
Benfica, analisam ojogo 
que, para os portistas, vale 
a época, pois após duas 
vitórias encarnadas no 
play-off estão obrigados a 
vencer. É hoje, às 18 hoo 

ADOUSTOPERRO 
***Tudo mudou na meia-fi-
nal do play-off que atribuirá o 
título nacional de andebol. 
Antes de FC Porto e Benfica 
começarem a medir forças, os 
portistas vinham de 24 vitó-
rias consecutivas na campeo-
nato-uma campanha inédita 
na modalidade-e tinhamo fa-
tor casa a seu favor no percur-
so que pretendiam ver con-
cluído com a conquista do oc-
tacampeonato. O Benfica, por 
seu turno, fora quarto na pri-
meira fase, também atrás de 
ABC e Sporting, e não se mos-
trara particularmente inspira-
do nos últimos jogos. 

Tudo mudou quando os en-
camadosvenceram na Dragão 
Caixa, após prolongamento, 
no primeiro jogo desta elimi-
natória. Depois voltaram a 
derrotar os portistas duas ve-
zes: de novo para o campeona-
to e, a seguir, nas meias-finais 
da Taça de Portugal, que vi-
riam a conquistar, apurando-
se ainda para a meia-final da 
Taça Challenge. Melhor era 
impossível. 

A campanha do Benfica tem 
sidosurpreendente e Mariano 
-Ortega reconhece-o: "As vitó-
rias fortalecem a equipa men- 

talmente. Recuperámos o as-
peto fisico com esta semana 
de paragem para as seleções e 
trabalhámos o máximo para 
lutar pela vitória." 

Já Ricardo Costa sabe a pres-
são que o FC Porto terá hoje, a 
partir das18h00, no seu pavi-
lhão: "Para nós, é um jogo de 
tudo ou nada. Se não vencer-
mos, a luta termina agora. Não 
podemos fazer como até aqui. 
Não podemos deixar o jogo ir 
para prolongamento, pois o 
Benfica especializou-se em 
ganhar nos prolongamentos; 
venceu os quatro últimos." O 
treinador dos dragões ainda 
referiu: "Agora, o que interes-
sa é dar a volta. Será um jogo 
para equipas com carácter e 
nós estamos muito bem pre-
parados para este jogo." 

Até que ponto um Dragão 
Caixacompletamenteesgota-
do a puxar por Gilberto Duar-
te e os seus colegas será um fa-
tor decisivo? Ricardo Costa 
conta com a força desse oitavo 
jogador: "É sempre importan-
te ter os adeptos ao nosso lado. 
Infelizmente, no último jogo 
não conseguimos responder 
ao seu apoio. Queremos retifi-
car o mal que fizemos e devol-
ver-lhes uma vitória." Já o res-
ponsável pelo Benfica sabe o 
que terá pela frente. "Temos a 
mesma pressão. Sabemos que 
todos os jogos com o FC Porto 
têm sido muito equilibrados. 
Será uma luta a cada bola, a 
cada minuto. Esperamos con-
seguir a vitória no final do 
jogo", concluiu o treinador. 

"É um jogo 
de tudo ou 
nada para 
nós, em que 
temos a 
obrigaÇão 
de ganhar. 
Acredito 
quevamos 
ter um 
resultado 
positivo" 

IRIcardo 
coita 
Treinador 

do FC Porto 

"Sabemos 
que todos 
0510905 
com o FC 
Porto têm 
sido muito 
equilibra-
dos. 
Esperamos 
conseguira 
vitória no 
final do 
1090" 

liada= 
Ottega 
Treinador do 
Benfica 
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DIRETO|ABC-Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5129431

 
Publicado
 
 6|O Sporting vence por 4-2, com um golo de Fábio Magalhães.
 
 [início]
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~bei - L' DMIsio Madona( (2.. Fase) -
Grupo A - Play-off - Metas-firiats (Jogo 3) - F 
C Pono-Benhca (18), ABC-Sporting (18) Ap. 
5' ao 8.. Lugares (Jogo 2) - Madeira SAD-
Avanca (17), Aguas Santas-Passos Manuel 
(18) Grupol3- Malailsmai-Fafe (19), Sp. 
Horta -Belenenses (22). 
Mecoreafillono - Grande Rir* da China 
- As 6 horas (madrugada dia 17), prova a 
contar para o Mundial de Pilotos de Fórmula 
1, no circuito Internacional de Xangai 
Campeonato do Mundo de Radeross (1,  
Etapa) - A parte das 10 15 horas, no C,uuto 
Internacional do Montalegre 
Beequeiebel - Uga (2.. Fase) - Grupo A - 
Benflca-F. C. Porto (15), Barcelos-Ovarense 
(1730), Gabtos-Dlivehense (18). 
Perimi - Liga - Anxua-Rio Ave (1615), Es-
tord-Boavista (18.30), Moreirense-Sporting 
(20 45). 
Aflores A - 1.,  ~elo (2.' Fase) - Ap 
Campeao - Belenenses-F. C Rito. Benhca - 
V. Guimaraes, P Ferreira-Fé° Ave. Academi-
ca-Sporting. Descidas - Zona Norte - Boa-
vista-U(4es (14 - Estádio Pasteleira), Bra-
ga-Tondela. Mcdeirense-Feirense (15), G11\4-
cente-VIzela. Zona Sul - Portlmonense-Casa 
Pia, U. Leiria-Nacional, Deras-Louras, Saca-
venense-Torreense. Jogos as 16 horas 
Juniores A - 2.' Metano (2.' Fase) - Ap 
Campado - Zona Norte - Fale-Chaves, Ope-
rano-Oeveirense, Ac. Viseu-Padroense. Zona 
Sul - Naval-Real Ma/fama-V. Setúbal EsW-
ril-C Piedade. Descidas - Serie A - Freamun-
de- Merelinense, Aves-Varzim (1.1), Mondl-
nense-Tirsense, Neves-Lrmianos (17) Sede 
B - Sanjoanense-Cartidelo, Arouca-Lus 
Lourosa, Perialiel-Paredes Sousense-T 
Mancava Serie C - Beira-Mar-Mannhense, 
Gouveia-Anadia. DC Branco-L Marinha, Es-
taçao- V Mocidade Serie O - Electrico-Cal-
das, Atlético-Linda- a-Velha, Sinpense-1.. 
Dezembro, Alverca-Alcanenense. Serre E - 
Othanense-BM Almada, Barreirense-Quar-
terrense, Despertar-Pinhalnovense, Juv Évo-
ra-Farense. logos às 16 horas. 
Melones B (2.,  Fase) - Descidas - Serre D - 
CADE-Alverta (18) Serie E - Lus. Évora-P. 
Mdfontes (15), C Piedade-LouleMno (15). 
bolam C (2.' Fase) - Descidas - Sena B - 
Dragon Force-Morehense (16.30). Série E • 
Elvas-Torreense (15). 
A. F. »proa - Meie - Silves-Manca-
rapacbense, Monchiguense-lagoa, 11 Espe-
ranças-Quaneira, Imortal-Pademense, Fer-
reiras-Guia, QuarteirenSe-Faro Bentica, Esp 
Lagos-Odiaxere, Armacenenses-Culatrense.  
Jogos às 16 horas 
A. F. Poeto - DkAsio de Eike - VIW Mea-Pa-
redes (16), Validares Gaia-Baiao (16) 
Divisie de Hora - Vila FC-Ermesmde (16), 
Gondim Maia-D.Sandinenses (1.6). Vila Cato-
Mala Lidador (16.30). 
Aderes- DIMslo - Serial - Foz-Vila 
FC. Padroense-GO(O.Pasteleira-Boavisia. 
Leixbes-01 Douro (Mun. Laça Palmeira), Sal-
gueiros 08-Nugueirense (CD Campanha), 
Valadares Gaia -Arcozelo (Canelas), Ruo Ave-
Coimbrbes, Aventes-Leverense. Série 2 - %-
tensa-Lagares, Felgueiras 1932-S. Maninho, 
Lousada-Veia Moa 1' Maio Figueira-Ade-
riense, Cabeça Santa -E Faturares. Valon-
guense-Folgosa Mara, Rebordosa-Amaraste. 
Errnesinde 1938 -Gondonkx logos as 16 
horas. 
Infantis -1' OMaio - Serie 1- Salgueiros 
08-VIlanovense (Sp. Cruz). Vardrn-Aventes, 
Coimbrtes-Boavista. Col. Ermesinde- Mala 
Lidador, Learbes-Canidelo (Mun. Lesa Pal-
meira), Trofense-Rro Ave, Valadares-Noguei-
tensa, Dragon Force-Infesta (Folgosa Mata). 
Sane 2 - Várzea-Aves, Penafiel- Turas. Ama-
rama-Vila Mel, Freamunde-Valonguense, P 
Ferreira-lbsense. Lousada-Lixa, Sousense-
Gondoenar, Calç. 0ldrões-S. Maranha. Jogos 
.3514 horas 
Beira( - Liga - Quinta Lombos-SpOrting 
(15), Braga- F undao (16), Gualtar-I3enfica 
(17.30), Mddicus-L Pano Salvo (18), Bele-
nenses-Boavista (18), Rio Ave-Sán Má° 
(1.8) 
Nieeel em Patim - 1,  Divise° Nacional -
F. C Puno -O. Barcelos (151, HA Cambra - 
Sanjoanense (18), Fisica-Paço Arcos (18. 30). 
Benfica-Turquel (19). Juv. Viana -HC Braga 
(2130), AD Valongo-Candelaro (2130) 
Reguei( - Divido de Honra - Arcos. Salde 
vez-Agronnnua (15), Atridernita-Tecnico 
(15). CDUP-COUL (159, Lousa Cascais (151, 
Belenenses • Dirmto (15) 
Voleibol - DMs$o de Elite - 2 Play-ulf -
Ap Campeao (logo 4) - F Bastanlo-Benfica 
(19). 
1,-• ~sio macio»! - 3 Play-cdf - Ap 
Campe» (Jogo 1) - Caldas-Castelo Maia 
(17) Serie dos Uhimos - Esmonz Ac. Espii 
nho (17), letiMes -Viracondense (17) 
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No primeiro ano corno treinador do F. C. Porto, Ricardo Costa procura repetir o sucesso de 0bradovic 

A fase regular foi brilhante, mas duas derrotas frente ao Benfica, no play-off, 

ameaçam a hegemonia do F C. Porto. Ricardo Costa está preparado para o "tudo ou nada" 

"Não adianta pensar 
no que está para trás" 
Ana Tulha 
desporto@jn.pt  

► Mais do que um duelo fren-
te ao arquirrival. Ricardo Cos-
ta tem hoje (18 horas. Porto 
Canal) pela frente a tarefa de 
evitar que uma época que co-
meçou com contornos de so-
nho para a equipa de andebol 
do F. C. Porto termine com 
condimentos de um verdadei-
ro pesadelo. Culpa das derro-
tas frente ao Benfica, nos dois 
primeiros jogos de uma meia-
-final do play-off decidida à 
melhor de cinco e do desaire, 
também diante das águias, 
para a Taça de Portugal. Todas 
consumadas nos últimos ins-
tantes do prolongamento. 

A boa notícia, para os dra-
gões, é que nada está perdi-
do. Por isso, hoje, há jogo de 
"tudo ou nada", termo que, 
de resto, foi usado pelo pró-
prio treinador dos portistas. 
"Temos a obrigação de ga-
nhar. É um jogo que apela ao 
caráter dos jogadores", de-
fendeu Ricardo Costa, na 
conferência de imprensa de 
antevisão do desafio. 

Até porque, de momento. 
não é só o campeonato na-
cional da presente tempora-
da que está em causa. Um 
eventual sucesso do Benfica 
significaria também o fim da 
hegemonia do dragão no an-
debol nacional - plasmada  

no heptacampeonato cele-
brado na época passada. 

Quanto à presente tempo-
rada, até começou de forma 
imaculada: apesar da troca 
de treinadores (Ricardo Cos-
ta rendeu o sérvio Obrado-
vic), os dragões rubricaram 
números históricos na fase 
regular, com um total de 22 
vitórias em... 22 jogos. 

Mas então, dado o começo 
fulgurante dos azuis e bran-
cos, que inclusivamente tive- 

ÁGUIAS 
À PROVA 
DO CANSAÇO 

Fadiga é palavra proibida no 
balneário do Benfica. Quem o 
garante é o capitão João Pais. 
"As vitórias trazem sempre 
uma grande felicidade e uma 
motivação extra e a prova dis-
so é que, independenteménte 
da quantidade de jogos que 
temos tido nas últimas três 
semanas, o cansaço não se 
fez sentir na final-four da 
Taça", defendeu, em declara-
ções à BTV. O ponta das águias 
assume ainda esperar um F. C. 
Porto ferido no orgulho e a 
"entrar na máxima força, para 
demonstrar que aindh tem al-
guma possibilidade". A.T.  

ram unia boa participação na 
Liga dos Campeões, alguma 
vez Ricardo Costa imaginou 
chegar ao terceiro jogo daá 
meias-finais do play-off e ver-
se nesta situação? "O que eu 
imagino é o F. C. Porto cam-
peão. Não adianta pensar no 
que está para trás. Agora, es-
tamos em desvantagem e te-
mos de centrar-nos em retifi-
car isso", respondeu. 

É certo que, face aos com-
promissos das seleções, o 
técnico dos dragões só teve 
"uma semana" para preparar 
o encontro, mas frisou que a 
paragem "é o que é" e que 
"não será por ai". 

O atual cenário levanta 
também a questão do atual 
modelo competitivo. Ques-
tionado sobre se o conside-
rava justo, o técnico dos dra-
gões preferiu não tecer gran-
des comentários. "É o que te-
mos. lá sabíamos que ia ser 
assim e não é o momento 
para fazer considerações. Es-
tas são as regras que temos 
de seguir", disse. 

lá Ricardo Moreira pro-
meteu uma "equipa confian-
te" e com sede de "fazer jus-
tiça". Sem pudores, o capitão 
do F. C. Porto defendeu aqui-
lo que considera ser a supe-
rioridade coletiva da turma 
do Dragão. "Temos plena 
consciência que somos me-
lhores do que eles". • 
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2 Almoçar no "Tappas 
Café, na Madalena, em 

Vila Nova de Gaia. Adoro a 
francesinha que servem lá. 
Além disso o espaço e o 
atendimento são excelentes. 
Vale a pena passar por lá e 
conhecer. 

(» Ir ao cinema. É um 
_110 programa que faço 

regularmente. Um dos -
melhores filmes que vi foi o 
"O bom. o mau e o vilão", de 
Sergio Leone. Também gosto 
da saga "O Padrinho", entre 
muitos outros. 

Visitar Dormes, em 
Ferreira do Zêzere. 

Temos um país maravilhoso, 
por isso é difícil escolher uma 

Viagem à Polinésia 
Francesa, Maldivas e 

Seychelles. São os meus 
destinos de eleição para urnas 
férias de sonho. Se o paraíso 
na Terra existe, adorava 
conhecê-lo. 

As mitotas ãt41W. 

Filipe Mota AN DEBO LISTA DO CSURGól KK 

só região, mas destaco 
Domes, um local ainda pouco 
conhecido. É bom para 
descansar e relaxar nas férias, 
banhado pelo rio Zêzere, 
excelente para uns mergulhos. 

Convívio com os 
amigos. Gosto de 

organizar todo o tipo de 
convívios, desde jantaradas a 
idas à praia ou um passeio ao 
Parque da Cidade para passear 
os cães. 

Susana Silva 
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Andebol: Sporting vence em Braga, Benfica perde no Dragão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7b577eca

 
Quarto jogo é na próxima quarta-feira.
 
 O Sporting foi este sábado vencer a Braga o ABC por 25-30 e colocou-se na frente da meia-final da
Liga de andebol, com duas vitórias contra uma.
O FC Porto, por sua vez, derrotou no Dragão o Benfica por 27-23, mas continua atrás na eliminatória
também por 2-1.
Tanto leões como águias podem fechar a meia-final no quarto embate, a realizar na próxima quarta-
feira.
 
Redação
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Andebol: FC Porto relança meias-finais com triunfo confortável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3935ba7f

 
Por PÚBLICO 16/04/2016 - 20:12 Heptacampeão bateu o Benfica por 27-23 e reduziu desvantagem na
eliminatória. DR O FC Porto reduziu neste sábado para 1-2 as contas das meias-finais do play-off do
campeonato de andebol. Com um triunfo por 27-23 sobre o Benfica, no pavilhão Dragão Caixa, o
campeão nacional travou a melhor entrada do adversário na eliminatória. Na quarta-feira, os dois
rivais voltam a encontrar-se. Os "dragões" entraram muito bem no jogo e alcançaram desde cedo uma
vantagem de quatro golos, que foram quase sempre capazes de gerir - chegaram ao intervalo, de
resto, a vencer por uma margem ainda mais dilatada: 16-9. Precipitado no ataque e incapaz de travar
as investidas de Gilberto Duarte e Yoel Morales (fizeram seis golos cada), o Benfica ainda conseguiu
atenuar ligeiramente a diferença no segundo tempo, desperdiçando também com alguns turnovers a
possibilidade de se aproximarem um pouco mais dos "dragões". Na próxima quarta-feira, às 20h30,
Benfica e FC Porto voltam a enfrentar-se no pavilhão da Luz, em Lisboa. Em caso de triunfo, os
"encarnados" seguem directamente para a final da prova.
 
 16/04/2016 - 20:12
 
PÚBLICO
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FC Porto (12) 

Benfica (42) 
Hoje (18h00), 20 abrir e 4 

maio' 

ABC (22) 

Sporting (39) 
Hoje (18h00), 20 abril e 4 

CAMPEÃO NACIONAL 

'Se necessário 

ANDEBOL 

BEN FICA SEM MEDO 

DO DRAGAO  
Deslocação das águias 
ao Porto pode dar lugar 
na final do playoff do 
Campeonato 

ALEXANDRE REIS 

Bi Seria impensável há uns me-
ses. Mas a verdade é que o Benfica 
(4° na fase regular do Campeonato 
e vencedor da Taça) apresenta-se 
hoje (18h00) sem medo frente ao 
FC Porto, podendo arrumar a eli-
minatória no Dragão Caixa com o 
lleptacampeão, que dará o acesso 
à final do playoff, onde encontra-
rá ABC ou Sporting. 

Mariano Ortega, treinador do 
Benfica, tem uma equipa confian-
te, depois de vencer por três vezes 
consecutivas (duas no playoff e 

.uma na Taça) °rival, sempre por 1 
golo, ganho no prolongamento: 
"As vitórias fortalecem mental-
mente. Recuperámos o físico nes- 

TRAJETO DO CAMPEÃO 
"ifilWiAt (Melhor de 3)  1/2  FINAIS  (Melhor de 5) FINA (Melhor de 5) 

FC Porto (12) 
HEPTACAMPEÃO BATIDO 
PELOS ENCARNADOS TRÊS VEZES 
CONSECUTIVAS, SEMPRÉ POR 
1 GOLO, NO PROLONGAMENTO 

ta semana de paragens por causa 
das Seleções e trabalhámos ao 
máximo para lutar pela vitória. 
Temos a mesma pressão, pois sa-
bemos que todos os jogos como FC 
Porto têm sido muito equilibra-
dos. É uma grande equipa, com 
grandes jogadores e será uma luta 
a cada bola, a cada minuto. Mas 
esperamos conseguir a vitória", 
considerou o técnico espanhol, 
em declarações ao sitio dos águias. 

Avanca (89) 

Benfica (49) 

Madeira SAD (59) 

ABC (29) 

Passos Manuel (79) 

Sporting (32) 

Águas Santas (62) 

A vontade de Ricardo Costa, 
treinador do FC Porto, não é me-
nor, depois de a sua equipa brilhar 
na Ligados Cámpeões e deter pas-
sado invicta a fase regular: "O que  

eu quero é que o FC Porto seja 
campeão. Nunca foi objetivo ga-
nhar os jogos todos na primeira 
fase, isso já passou. Estamos em 
desvantagem e o que interessa é  

dar a volta. Só podemos retificar 
aquilo que de menos bem fizemos. 
Precisamos de uma vitória para 
continuar na luta." 

Sporting em Braga 
Na outra meia-final, mais equili-
brada (1-1), o Sportingvisita hoje à 
mesma hora (18h00) o Flávio Sá 
Leite, defrontando o ABC. Os leões 
venceram o primeiro jogo em Bra - 
ga, mas perderam o fator casa ao 
serem derrotados em Lisboa. 

Nos jogos de classificação 
(5º/80), destaque pára o Madeira 
SAD-Avanca (17h) e Águas San-
tas-Passos Manuel (18h). 

No Grupo B, jogam Maia - AC 
Fafe (19h) e Sp. Horta-Belenenses 
(21h, 22 no Continente). 
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Sporting derrota ABC (30-25) em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e583e41a

 
O Sporting derrotou, este sábado, a equipa do ABC por 30-25 em Braga, no terceiro jogo das meias-
finais do playoff de andebol. Os leões conseguiram, com este triunfo, colocar-se em vantagem na
eliminatória, com o saldo de duas vitórias e uma derrota, ficando assim a apenas um triunfo de chegar
à final do playoff. O leão Frankis Marzo destacou-se com 7 golos.
 
 20h12
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Benfica sem medo do Dragão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6093659c

 
Seria impensável há uns meses. Mas a verdade é que o Benfica (4º na fase regular do Campeonato e
vencedor da Taça) apresenta-se este sábado (18h00) sem medo frente ao FC Porto, podendo arrumar
a eliminatória no Dragão Caixa com o heptacampeão, que dará o acesso à final do playoff, onde
encontrará ABC ou Sporting. Mariano Ortega, treinador do Benfica, tem uma equipa confiante, depois
de vencer por três vezes consecutivas (duas no playoff e uma na Taça) o rival, sempre por 1 golo,
ganho no prolongamento: "As vitórias fortalecem mentalmente. Recuperámos o físico nesta semana
de paragens por causa das Seleções e trabalhámos ao máximo para lutar pela vitória. Temos a mesma
pressão, pois sabemos que todos os jogos com o FC Porto têm sido muito equilibrados. É uma grande
equipa, com grandes jogadores e será uma luta a cada bola, a cada minuto. Mas esperamos conseguir
a vitória", considerou o técnico espanhol, em declarações ao sítio dos águias. A vontade de Ricardo
Costa, treinador do FC Porto, não é menor, depois de a sua equipa brilhar na Liga dos Campeões e de
ter passado invicta a fase regular: "O que eu quero é que o FC Porto seja campeão. Nunca foi objetivo
ganhar os jogos todos na primeira fase, isso já passou. Estamos em desvantagem e o que interessa é
dar a volta. Só podemos retificar aquilo que de menos bem fizemos. Precisamos de uma vitória para
continuar na luta." Continuar a ler Sporting em Braga Na outra meia-final, mais equilibrada (1-1), o
Sporting visita hoje à mesma hora (18h00) o Flávio Sá Leite, defrontando o ABC. Os leões venceram o
primeiro jogo em Braga, mas perderam o fator casa ao serem derrotados em Lisboa. Nos jogos de
classificação (5º/8º), destaque para o Madeira SAD-Avanca (17h) e Águas Santas-Passos Manuel
(18h). No Grupo B, jogam Maia-AC Fafe (19h) e Sp. Horta-Belenenses (21h, 22 no Continente). *
Autor: Alexandre Reis
 
 02h58
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Ricardo Costa: Chave foi ter uma boa defesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=462c287a

 
Ricardo Costa, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com o resultado e a exibição conseguidos
este sábado, diante do Benfica. "Era a vitória que desejávamos. Quando podemos aliar o resultado à
exibição, é excelente. Fizemos um grande jogo e conseguimos a vitória", defendeu o técnico, que não
tem dúvidas sobre a chave do sucesso azul e branco. "A chave foi ter uma boa defesa, porque
conseguimos que o Benfica apenas marcasse nove golos na primeira parte, e em termos de ataque
posicional estivemos muito bem nos primeiros 25 minutos, período em que criámos a diferença no
jogo. Na segunda parte, o ritmo baixou, o Benfica, a perder por oito ou por nove, subiu e marcou dois
ou três jogadores", explicou o treinador portista, que quer voltar a levar a decisão para a Invicta. "O
Benfica é uma grande equipa e vai continuar a ser um adversário muito difícil. O que prometemos é
aquilo que fizemos até agora. Nunca nos faltou a motivação e a confiança. Aquilo que queremos é
voltar a jogar no Dragão Caixa e para isso temos que ir com tudo o que temos para um campo que é
difícil", argumenta, referindo-se ao encontro de dia 20, no Pavilhão da Luz. Continuar a ler Autor: Lusa
 
 21h39
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Mariano Ortega: O nosso início condicionou-nos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e5cec96

 
O treinador do Benfica, Mariano Ortega, reconhece que o mau início de jogo da equipa encarnada
deitou tudo a perder. "Sabíamos que para ganhar tínhamos que fazer um jogo durante os 60 minutos,
mas o nosso início condicionou-nos e não nos encontrámos durante toda a primeira parte. O FC Porto
foi melhor do que nós tanto no ataque como na defesa", admitiu o técnico dos encarnados. Na
segunda parte a sua equipa melhorou, admite Ortega, mas nada que permitisse colocar em causa a
superioridade portista. "Estivemos muito bem em alguns momentos do jogo, mas não foi suficiente
para ganhar. Na segunda parte, optámos por uma defesa que permite recuperar mais bolas, mas
também cometer mais erros. Criámos alguns problemas ao FC Porto, mas não conseguimos entrar no
jogo. O FC Porto ganhou porque fez as coisas melhor do que nós. É uma equipa muito difícil de
derrotar. Para lhes ganhar, temos de fazer muitas coisas bem", concluiu. Autor: Lusa
 
 21h58
 
Lusa
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FC Porto bate Benfica e soma primeiro triunfo nas "meias"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b3d021d9

 
16-04-2016 22:03
 
 O jogo decorreu com as bancadas do Dragão Caixa totalmente lotadas.
 
 Foto: João Agre/SAPO Desporto
 
 Treinador do FC Porto.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto venceu, este sábado, o Benfica por 27-23, em jogo disputado no Dragão Caixa, relativo ao
terceiro jogo das meias-finais do nacional de andebol.
 
 A formação azul-e-branca liderou sempre o encontro e ao intervalo já vencia por 16-9, sendo que a
toada se manteve na etapa complementar, acabando por ser natural a vitória portista. Deste modo, a
equipa de Ricardo Costa reduz o parcial para 2-1, havendo novo jogo já na próxima quarta-feira no
mesmo local.
 
 Na outra meia-final, o Sporting foi ao Minho vencer o ABC por 30-25, passando assim para a frente
do play-off (2-1).
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Playoffs 2015/16: Resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20160416_1956_playoffs_201516_resultados.html

 
O FC Porto defende o título de campeão... 19:43 . Record Por Record PalmarésMeias-finais(1) FC
Porto-Benfica (4), 1-2Jogo 1: FC Porto-Benfica, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Benfica-FC Porto, 30-29
(a.p.)Jogo 3: FC Porto-Benfica, 27-23Jogo 4: Benfica-FC Porto (23 abril)*Jogo 5: FC Porto-Benfica (30
abril)*Se necessário(2) ABC-Sporting (3), 1-2Jogo 1: ABC-Sporting, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Sporting-
ABC, 29-32Jogo 3: ABC-Sporting, 25-30Jogo 4: Sporting-ABC (23 abril)*Jogo 5: ABC-Sporting (30
abril)*Se necessárioQuartos-de-final(1) FC Porto-Avanca (8), 2-0Avanca-FC Porto, 24-30FC Porto-
Avanca, 30-24Apurado: FC Porto(2) ABC-Passos Manuel (7), 2-0Passos Manuel-ABC, 28-36ABC-
Passos Manuel, 32-28Apurado: ABC(3) Sporting-Águas Santas (6), 2-0Águas Santas-Sporting, 24-
27Sporting-Águas Santas, 33-24Apurado: Sporting(4) Benfica-Madeira SAD (5), 2-0Madeira SAD-
Benfica, 25-26Benfica-Madeira SAD, 40-30Apurado: Benfica
 
 19:43 . Record
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Sporting derrota ABC (30-25) em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_derrota_abc_30_25_em_braga.html

 
Leões estão na frente desta meia-final do playoff 20:12 . Record Por Record O Sporting derrotou, este
sábado, a equipa do ABC por 30-25 em Braga, no terceiro jogo das meias-finais do playoff de andebol.
Os leões conseguiram, com este triunfo, colocar-se em vantagem na eliminatória, com o saldo de duas
vitórias e uma derrota, ficando assim a apenas um triunfo de chegar à final do playoff.O leão Frankis
Marzo destacou-se com 7 golos.
 
 20:12 . Record
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Benfica sem medo do Dragão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Nos jogos de classificação (5º/8º), destaque para o Madeira SAD-Avanca (17h) e Águas Santas-Passos
Manuel (18h). 02:58 . Record Por Record Seria impensável há uns meses. Mas a verdade é que o
Benfica (4º na fase regular do Campeonato e vencedor da Taça) apresenta-se este sábado (18h00)
sem medo frente ao FC Porto, podendo arrumar a eliminatória no Dragão Caixa com o heptacampeão,
que dará o acesso à final do playoff, onde encontrará ABC ou Sporting.Mariano Ortega, treinador do
Benfica, tem uma equipa confiante, depois de vencer por três vezes consecutivas (duas no playoff e
uma na Taça) o rival, sempre por 1 golo, ganho no prolongamento: "As vitórias fortalecem
mentalmente. Recuperámos o físico nesta semana de paragens por causa das Seleções e trabalhámos
ao máximo para lutar pela vitória. Temos a mesma pressão, pois sabemos que todos os jogos com o
FC Porto têm sido muito equilibrados. É uma grande equipa, com grandes jogadores e será uma luta a
cada bola, a cada minuto. Mas esperamos conseguir a vitória", considerou o técnico espanhol, em
declarações ao sítio dos águias.A vontade de Ricardo Costa, treinador do FC Porto, não é menor,
depois de a sua equipa brilhar na Liga dos Campeões e de ter passado invicta a fase regular: "O que
eu quero é que o FC Porto seja campeão. Nunca foi objetivo ganhar os jogos todos na primeira fase,
isso já passou. Estamos em desvantagem e o que interessa é dar a volta. Só podemos retificar aquilo
que de menos bem fizemos. Precisamos de uma vitória para continuar na luta."Sporting em BragaNa
outra meia-final, mais equilibrada (1-1), o Sporting visita hoje à mesma hora (18h00) o Flávio Sá
Leite, defrontando o ABC. Os leões venceram o primeiro jogo em Braga, mas perderam o fator casa ao
serem derrotados em Lisboa.Nos jogos de classificação (5º/8º), destaque para o Madeira SAD-Avanca
(17h) e Águas Santas-Passos Manuel (18h).No Grupo B, jogam Maia-AC Fafe (19h) e Sp. Horta-
Belenenses (21h, 22 no Continente). *
 
 02:58 . Record
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FC Porto vence Benfica e mantém-se na luta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
FC Porto venceu este sábado o Benfica no jogo 3 das meias-finais do playoff de andebol, que está
agora em 2-1 para os encarnados. 19:38 . Record Por Record O FC Porto venceu este sábado o
Benfica, por 27-23, no terceiro jogo das meias-finais do playoff de andebol. A equipa orientada por
Ricardo Costa dominou desde início a partida disputada no Dragão Caixa. Com esta vitória, o FC Porto
reduz a desvantagem na série para 2-1, evitando que o rival garanta já o apuramento para a final. O
próximo jogo disputa-se a 23 de abril na Luz.Terminou!60' - Benfica chega ao golo (27-23).59' -
Defesa de Figueira ao remate de Rui Silva.59' - Moreno marca para o Benfica e faz o 27-22.58' - Dois
minutos de exclusão para Salina 58' - Gilberto Duarte remate, mas o guarda-redes benfiquista
defende.57' - Falta de Moreno sobre Gilberto Duarte.57' - Benfica marca e faz o 27-21.57' - Rui Silva
atira ao lado.Desconto de tempo.56' - Moreno responde também com golo. O Benfica reduz para 27-
20.55' - Areia faz golo para os portistas. (27-19)55' - Nuno Gonçalves 2 minutos de exclusão.54' -
Nuno Roque não perdoa (26-19)53' - Belone Moreira reduz (25-19) 53' - Alexis Borges volta a colocar
o FC Porto com sete golos de vantagem (25-18).53' - Hugo Laurentino, de volta à baliza do FC Porto,
nega novo golo aos encarnados.52' - António Areia faz golo para o Fc Porto (24-18).50' - Cavalcanti
reduz diferença para cinco golos (23-18).Desconto de tempo.48' - Defesa portista ao remate de
Cavalcanti.46' - Cavalcanti faz golo para o Benfica (23-17)46' - Dois minutos de suspensão para Alexis
Borges.45' - A formação encarnada volta a marcar (23-16).44' - Borragán marca para o Benfica (23-
15)43' - Golo do FC Porto, por Gilberto Duarte (23-14)42' - Belone Moreira faz golo para os
encarnados (22-14)41' - Giberto Duarte recupera a bola e em contra-ataque faz o 22-13. Na sua
conta pessoal Gilberto Duarte já soma 5 golos.40' - Wellington marca para os encarnados (21-13).40'
- Gilberto Duarte faz novo golo (21-12)40' - Ataque do Benfica também não consegue acertar na
baliza defendida por Hugo laurentino.40' - Morales atira ao lado.38' - Golo de Gilberto Duarte para o
FC Porto (20-12).37' - Wellington faz golo para o Benfica (19-12).37' - Dois minutos para Salina, o FC
Porto fica a jogar com menos um.36' - Golo de Gilberto Duarte (19-11). 35' - Borragán marca da linha
de sete metros (18-11).35' - Livre de sete metros favorável ao Benfica.35' - Borragán atira por cima
da baliza de Hugo Laurentino.34' - Hugo Laurentino nega o golo a Borragán.34' - Gilberto Duarte volta
a encontrar o caminho do golo (18-10)33' - Borragán marca para o Benfica (17-10)32' - Hugo
Laurentino nega o golo aos encarnados com mais uma boa defesa.31' - Golo para o FC Porto, por
Morales (17-9).18H54 - Recomeça o jogo.Chega ao fim a primeira parte do encontro no Dragão Caixa,
com domínio da formação portista que está a vencer com sete golos de vantagem (16-9).18h42 -
Intervalo!30' - Livre direto favorável ao Benfica, mas sem perigo. 30' - Gilberto Duarte marca para o
FC Porto (16-9).29' - Morales atira mas vai para fora. Resultado mantém-se em 15-9.28' - Grande
defesa de Hugo Laurentino, que não deixa o Benfica aproximar-se no marcador. 27' - Ricardo Moreira
finaliza uma boa jogada de ataque do FC Porto (15-9).26' - Rui Silva faz o seu primeiro golo e coloca a
partida em 14-9.25' - O Benfica volta a marcar e reduz desvantagem para 13-9.24' - Borragán faz
golo para os encarnados 13-824' - Desconto de tempo, quando o FC Porto tem seis golos de
vantagem.23' - Benfica tenta reduzir mas remate vai ao poste da baliza de Hugo Laurentino.21' -
Ricardo Moreira marca da linha de sete metros (13-7).21' - Falta defensiva de Elledy Semedo. FC
Porto a beneficiar de um livre de sete metros.20' - Alexis faz golo para o FC Porto, que fica assim com
cinco de avanço (12-7).19' - Hugo Laurentino nega novo golo ao Benfica.18' - Golo para o FC Porto,
que está a vencer por 11-7.17' - Elledy Semedo faz golo (9-7) 16' - Hugo Lima faz golo para os
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encarnados, que voltam a ter sete jogadores em campo. (9-6)15' - Golo do FC Porto, por Nuno Roque
(9-5)14' - Wellington faz golo para o Benfica (8-5) 14' - Ricardo Moreira marca da linha de 7 metros
(8-4). O Benfica agora com seis jogadores em campo. 13' - Borragán consegue bater Hugo Laurentino
(7-4).12' - Gilberto Duarte coloca novamente o FC Porto com quatro golos de vantagem (7-3).11' -
Ales Silva faz golo para os encarnados (6-3) 10' - Wellington faz o segundo para o Benfica (6-2).10' -
Golo do FC Porto, por Alexis Borges (6-1).8' - Hugo Laurentino a negar o golo ao Benfica, que ainda só
por uma vez conseguiu marcar.7' - Ricardo Moreira faz golo para o FC Porto (5-1)6' - Golo do FC
Porto, que volta a ter três de vantagem (4-1).5' - Wellington faz o primeiro golo para o Benfica (3-1)5'
- Golo de Morales, que coloca a partida em 3-0. 4' - Golo do FC Porto. Morales novamente a marcar
(2-0). 3' - Boa defesa do guardião portista a negar o golo aos encarnados. 2' - Golo do FC Porto, por
Morales (1-0), que faz o primeiro da partida.1' - Benfica faz o primeiro remate do jogo à baliza, mas
ao lado. 18H04 - Início do jogoFC Porto e Benfica medem forças no jogo 3 das meias-finais do playoff
de andebol. Os encarnados estão neste momento na frente (2-0) e um novo triunfo coloca-os na final
da competição. Tudo para seguir em direto!FC PORTO-BENFICA, 18 horasPlayoff de andebol, meias-
finais, jogo 3FC PORTOHugo Laurentino, Salina, Morales, Gilberto Duarte, Alexis Borges, Nuno Roque,
Ricardo Moreira. Treinador: Ricardo CostaBENFICAHugo Figueira, Borragán, Hugo Lima, Wellington,
João Pais, David Carvalho, Ales SilvaTreinador: Mariano Ortega
 
 19:38 . Record
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Ricardo Costa: Chave foi ter uma boa defesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
"Quando podemos aliar o resultado à exibição, é excelente", argumenta o treinador dos dragões 21:39
. Record Por Record Ricardo Costa, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com o resultado e a
exibição conseguidos este sábado, diante do Benfica. "Era a vitória que desejávamos. Quando
podemos aliar o resultado à exibição, é excelente. Fizemos um grande jogo e conseguimos a vitória",
defendeu o técnico, que não tem dúvidas sobre a chave do sucesso azul e branco. "A chave foi ter
uma boa defesa, porque conseguimos que o Benfica apenas marcasse nove golos na primeira parte, e
em termos de ataque posicional estivemos muito bem nos primeiros 25 minutos, período em que
criámos a diferença no jogo. Na segunda parte, o ritmo baixou, o Benfica, a perder por oito ou por
nove, subiu e marcou dois ou três jogadores", explicou o treinador portista, que quer voltar a levar a
decisão para a Invicta. "O Benfica é uma grande equipa e vai continuar a ser um adversário muito
difícil. O que prometemos é aquilo que fizemos até agora. Nunca nos faltou a motivação e a confiança.
Aquilo que queremos é voltar a jogar no Dragão Caixa e para isso temos que ir com tudo o que temos
para um campo que é difícil", argumenta, referindo-se ao encontro de dia 20, no Pavilhão da Luz.
 
 21:39 . Record
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Mariano Ortega: O nosso início condicionou-nos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
O FC Porto "é uma equipa muito difícil de derrotar", assume o treinador das águias 21:58 . Record Por
Record O treinador do Benfica, Mariano Ortega, reconhece que o mau início de jogo da equipa
encarnada deitou tudo a perder. "Sabíamos que para ganhar tínhamos que fazer um jogo durante os
60 minutos, mas o nosso início condicionou-nos e não nos encontrámos durante toda a primeira parte.
O FC Porto foi melhor do que nós tanto no ataque como na defesa", admitiu o técnico dos encarnados.
Na segunda parte a sua equipa melhorou, admite Ortega, mas nada que permitisse colocar em causa
a superioridade portista. "Estivemos muito bem em alguns momentos do jogo, mas não foi suficiente
para ganhar. Na segunda parte, optámos por uma defesa que permite recuperar mais bolas, mas
também cometer mais erros. Criámos alguns problemas ao FC Porto, mas não conseguimos entrar no
jogo. O FC Porto ganhou porque fez as coisas melhor do que nós. É uma equipa muito difícil de
derrotar. Para lhes ganhar, temos de fazer muitas coisas bem", concluiu.
 
 21:58 . Record
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INICIAT1V : RA MUNICIPAL 

Estudantes 
de Odemira 
apresentam 
propostas 
> AUTARQUIAS. Odemira 
promoveu Assembleia Municipal 
Jovem e vai acolher propostas 
que poderão ver aplicadas no 
concelho, contando com um 
orçamento de 10 mil euros. 

Centenas de estudantes de Odemira 
debateram na quinta-feira, dia 14, du-
rante uma Assembleia Municipal Jovem, 
propostas que poderão ver aplicadas no 
concelho, contando com um orçamento 
de 10 mil euros para concretizar projectos. 
A intenção é, após a aprovação de propos-
tas, constituir um grupo de trabalho for-
mado por um aluno de cada uma das sete 
escolas do concelho, que terá a seu cargo a 
gestão do projecto e do orçamento atribu-
ído pela Câmara de Odemira. "Vão ter um 
orçamento de 10 mil euros ao seu dispor", 
explicou o vice-presidente do município, 
Hélder Guerreiro. 

Esta é a primeira vez que é disponibi-
lizado um orçamento para ser gerido por 
um grupo de jovens. embora no passado 
tenham já sido concretizadas algumas das 
propostas aprovadas pela Assembleia Mu-
nicipal Jovem, como as "análises regulares 
da qualidade das areias balneares" ou a 
"construção de urna casinha de madeira" 
para a criação de um clube escolar de BTF. 

"Queremos que a [Assembleia Munici-
pal Jovem[ seja mais consequente", disse o 
autarca, falando da nova iniciativa "Juven-
tude Participativa", que prevê que sejam 
os próprios jovens a gerir o orçamento, 
com o intuito de os "incentivar a uma 
maior participação e cidadania". 

Além da Assembleia Municipal Jovem, 
em que participam estudantes das escolas 
do segundo ciclo ao secundário, incluin-
do do ensino profissional, foi criada há 
três anos a Assembleia das Crianças, que 
envolve alunos do quarto ano de escola-
ridade, e que, à semelhança dos colegas 
mais velhos, também debatem e aprovam 
propostas. 

"Floresta: produtos e subprodutos" é 
o tema lançado este ano pela autarquia, 
pensado, segundo Helder Guerreiro, por a 
floresta ser "um dos pilares da economia  

do concelho". 
"Odemira tem 109 mil hectares de flo-

resta, é provavelmente um dos concelhos 
do país com maior área florestal", disse, 
defendendo ser este um setor "fundamen-
tal para a economia, não só pela produção 
de madeira [eucalipto], mas também pelo 
montado de sobro, algum azinho e até me-
dronheiro, além de ser um habitat natural 
para o gado caprino, por exemplo". 

O mel e as ervas aromáticas são outros 
exemplos de "subprodutos" que destacou. 
considerando que a floresta representa unia 
"riqueza enorme no concelho que obriga a 
uma reflexão sobre o tema". 

A Assembleia Municipal Jovem e a As-
sembleia de Crianças decorrem no âmbi-
to das Jornadas Escolares que começaram 
quarta-feira, 13, e terminam nesta sexta-fei-
ra, 15, na Escola Básica Aviador Brito Paes, 
na vila de Colos. 

Ao todo estão envolvidos cerca de 500 
alunos que estão envolvidos num progra-
ma com mostras de talentos e actividades 
culturais e desportivas, como uma demons-
tração de skate, uma caminhada acompa-
nhada pelo historiador António Martins 
Quaresma e um torneio de andebol. 

Promovida pelo município, a iniciativa 
conta com o apoio dos serviços escolares e 
das juntas de freguesia de São Martinho das 
Amoreiras, Relíquias, Colos e Vale Santiago. 
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PROJECTO 

Estudantes 
de Odemira 
propoem 
Z Centenas de estudantes de Odemira 
debateram na quinta-feira, dia 14, durante 
uma Assembleia Municipal Jovem, propos-
tas que poderão ver aplicadas no conce-
lho, contando com um orçamento de 10 
mil euros para concretizar projectos. A in-
tenção é, após a aprovação de propostas, 
constituir um grupo de trabalho formado 
por um aluno de cada uma das sete escolas 
do concelho, que terá a seu cargo a gestão 
do projecto e do orçamento atribuído pela 
Câmara de Odemira.> p06 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho está determina-
do em chegar à final do campeo-
nato nacional de Andebol 1 e vai
voltar as fichas todas na partida
de amanhã com o Sporting, para
colocar-se em vantagem nas
meias-finais do play-off. Neste
momento a eliminatória está em-
pada, com uma vitória para cada
lado: o Sporting ganhou o pri-
meiro jogo em Braga (32-31) e o
ABC ganhou o segundo jogo em
Lisboa (32-29). Segue-se o ter-
ceiro jogo, novamente no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, e o objecti-
vo dos academistas é desta vez
aproveitar o factor casa para ga-
nhar ascendente sobre os leões,
o que seria um passo determi-
nante rumo à final desejada.
Nesse sentido, o treinador Car-
los Resende fez ontem um apelo
aos adeptos bracarenses para o
jogo de amanhã (18 horas).

“É sempre uma vantagem jogar
em casa. É um jogo importante
para o ABC/UMinho, uma equi-
pa que representa também uma
cidade. Como treinador desta
equipa gostava de contar ama-
nhã com o apoio do público bra-
carense. Com eles seremos, sem
dúvida, mais fortes”, afirmou
ontem o técnico academista, na
antevisão da partida.

Quanto ao papel da sua equipa,
a desempenhar dentro de campo,
a lição está bem estudada pelos
academistas e Carlos Resende
acredita no valor dos seus joga-
dores para derrotar o Sporting.

“Precisamos de mais duas vitó-
rias neste play-off e motivação
não nos falta. É daqueles jogos
que todos queremos disputar. Já

estamos onde queremos estar,
nas meias-finais, mas ainda não
chegamos a onde queremos es-
tar, na final. Obviamente que sa-
bemos da qualidade do adversá-
rio, e não esperamos um jogo
fácil, mas temos valor para ultra-
passar o Sporting”, vincou o
treinador do ABC/UMinho.

Quanto ao plantel, Carlos Re-
sende conta com duas boas notí-
cias para este duelo com os
leões. Ricardo Pesqueira e Nuno
Rebelo estão recuperados e já
podem jogar. A única baixa na
equipa é Tomás Albuquerque,
que recupera de uma fractura no
osso de uma mão e não jogará
mais esta temporada.

ABC pede ‘casa cheia’ para
ajudar a vencer o Sporting
AMANHÃ ÀS 18 HORAS, todos ao pavilhão Flávio Sá Leite. A equipa do
ABC/UMinho recebe o Sporting no terceiro jogo do play-off das meias-finais
do campeonato e Carlos Resende apela à ajuda do público bracarense.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, e Nuno Grilo, prometem determinação para o terceiro embate com os leões 

“A mentalidade da equipa
do ABC/UMinho é especta-
cular. Sempre foi assim ao
longo de toda a época e não
é agora que vamos vacilar.
Estamos preparados e
temos todos muita vontade
de ajudar a equipa a vencer.
Nesta altura já não há
grandes surpresas. Conhe-
cemos bem a forma de jo-
gar do Sporting, tal como
eles sabem bem como é a
nossa. Mas há sempre espa-
ço para surpreender. O que
faz a diferença é maneira
como entramos em campo
e mais uma vez vamos jogar
com muita garra”.

Nuno Grilo
(lateral do ABC/UMinho)

Ricardo Pesqueira (pivô)
e Nuno Rebelo (lateral)
estão recuperados e são
mais duas armas
importantes à disposição
de Carlos Resende para a
recepção ao Sporting.

Neste momento a elimina-
tória (à melhor de cinco)
está empatada com uma
vitória para cada lado.

+ mais
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
30.ª jornada
Amanhã
Arouca-Rio Ave (16h15-SportTv 1),
Estoril-Boavista (18h30-SportTv 1)
e Moreirense-Sporting (20h45-
SportTv 1)
Domingo
Belenenses-Académica (16h00-
SportTv 1), U. Madeira-P. Ferreira,
Marítimo-V. Guimarães (18h15-
SportTv 1) e FC Porto-Nacional
(20h30-SportTv 1)
Segunda-feira
Braga-Tondela (19h00-SportTv 1) e
Benfica-V. Setúbal (21h00-BTV1)

II Liga
42.ª jornada
Domingo
Chaves-Gil Vicente (11h15-SportTv),
FC Porto B-Feirense (15h00-Porto
Canal), Sporting B-Benfica B
(16h00-Sporting Tv), V. Guimarães
B-SC Braga B, Académico-Desp.
Aves, Varzim-Sp. Covilhã e
Olhanense-Farense, Leixões-
Freamunde, Oliveirense-Mafra,
Atlético-Portimonense, Famalicão-
Oriental e Penafiel-Santa Clara.

Campeonato Portugal
- Manutenção - série C
10.ª jornada
Domingo
Sobrado-Vila Real, Cinfães-
Salgueiros, Amarante-Coimbrões e
Tirsense-Sousense.

Campeonato Portugal
- Manutenção - série D
10.ª jornada
Domingo
Cesarense-Gafanha, Oliv. Frades-
Sanjoanense, Lusitano-Bustelo e
Mortágua-Lusitânia Lourosa.

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
7.ª jornada
Domingo
Boavista-Leixões, Moreirense-
Feirense, Sp. Braga-Tondela e Gil
Vicente-Vizela.

2.ª Divisão Juniores 
- Subida - Norte
7.ª jornada
Amanhã
Académico-Padroense, Operário
Lagoa-Oliveirense e Fafe-Chaves.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase - Série Norte
8.ª jornada
Domingo
Nacional-Sp. Braga, Gil Vicente-
Tondela e FC Porto-Padroense.

Nacional de Juvenis
Manutenção - Série C 
9.ª jornada
Domingo
Anadia-Naval, Sp. Pombal-
Valongo, U. Leiria-Repesenses e
Beira-Mar-Oliv. Frades.

1.ª Divisão Nacional
Feminina - Manutenção
4.ª jornada
Domingo
Vilaverdense-Cadima, Fundação
Laura Santos-Atl. Ouriense e
Viseu 2001-Boavista.

Nacional de Promoção
Feminina - Série C
18.ª jornada
Domingo
Ponte Frielas-Os Vidreiros,
Poiares-Condeixa, Bobadelense-
Beira Baixa, Lordemão- Eirolense
e União Ferreirense-Seia.

AF Viseu

Divisão de Honra
25.ª jornada
Domingo
Sátão-Alvite, Carregal do Sal-
Paivense, Penalva
Castelo-Ferreira de Aves, Viseu e
Benfica-Resende, Lamelas-
Castro Daire, Tarouquense-
Molelos, Silgueiros-Mangualde e
Sampedrense-Moim.ª Beira.

1.ª Divisão Distrital
Apuramento Campeão 
1.ª mão
Domingo
Sp. Lamego-Canas Senhorim

Apuramento 3.º e 4.º
1.ª mão
Domingo
Repesenses-GDC Roriz

Apuramento 5.º e 6.º
1.ª mão
Domingo
Nelas-Nespereira.

Juniores -Ap. Campeão
3.ª jornada
Amanhã
Repesenses-Molelos, Lusitano-Sp.
Lamego e Sátão-Ol. Frades.

Juvenis - Ap. Campeão
2.ª jornada
Domingo
Lusitano-Mortágua, O Crasto-
Cinfães e Académico-Cracks
Lamego.

Iniciados - Ap. Campeão 
3.ª jornada
Domingo
Repesenses-Estrela do Mondego,
Souselo FC-CD Cinfães e Viseu e
Benfica-Lusitano.

Taça “Wall Street 
English”

juniores - Série A
2.ª jornada
Amanhã
Mangualde-Canas Senhorim e Cin-
fães-Vila Chã de Sá.

juniores - Série B
2.ª jornada
Amanhã
Viseu e Benfica-Mortágua e Viseu
2001-Tarouca.

juvenis - Série A
2.ª jornada
Amanhã
Mangualde-Canas Senhorim e Cin-
fães-Vila Chã de Sá.

juvenis - Série B
2.ª jornada
Amanhã
Viseu e Benfica-Mortágua e Viseu
2001-Tarouca.

Domingo
Ranhados-Santo André e Carregal
do Sal-E. Mondego

Iniciados - Série A
2.ª jornada
Domingo
Tarouca-Repesenses B, Ceireiros-
Viseu e Benfica B e Penalva Cas-
telo-Moimenta da Beira.

Iniciados - Série B
2.ª jornada
Domingo
Viseu 2001 B-Oliv. Frades e Viseu
2001-Os Viriatos.

Iniciados - Série C
2.ª jornada
Domingo
Vila Chã de Sá-Molelos, Acadé-
mico-SL Nelas e Cracks Lamego-
Carregal do Sal.

Iniciados - Série D
2.ª jornada
Domingo
Viseu United -Mangualde e Vale de
Açores-Lusitano B.

Infantis Sub-13 
- Fase Final
3.ª jornada
Amanhã 
Lusitano FC-Cracks Lamego, Os
Pestinhas-Repesenses e Souselo
FC-Dínamo da Estação.

Infantis Sub-13
- Encerramento A
2.ª jornada
Amanhã 
Resende-Mangualde, Viseu 2001-
C. Senhorim e Os Viriatos-Cinfães.

Infantis Sub-13
- Encerramento B
2.ª jornada
Amanhã 
Dinamo Estação-SL Nelas, Santo
André-Pinguinzinho e Vila Chã Sá-
Ol. Frades.

Infantis Sub-13
- Encerramento C
2.ª jornada
Amanhã 
CP Vila Nova Paiva-O Pinguinzinho
B, Sampedrense-O Crasto e Vale
de Açores-Viseu e Benfica.

Infantis Sub-12
- Fase Final
5.ª jornada
Amanhã 
Viseu e Benfica-Cracks Lamego,
Oliv. Frades-Repesenses, O Pin-
guinzinho-CB Viseu.

Infantis Sub-12
- Encerramento A
4.ª jornada
Amanhã 
Os Pestinhas-Viseu 2001, Vila Chã
de Sá-Viseu e Benfica B e Dínamo
da Estação-Ac. Viseu
Domingo
ASDREQ/Quintela-Mangualde.

Infantis Sub-12
- Encerramento B
5.ª jornada
Amanhã 
Sampedrense-O Crasto, Ceireiros-

Os Galfarritos, Repesenses B-Mor-
tágua e Penalva Castelo-Lusitano.

Benjamins Sub-11
- Fase Final
3.ª jornada
Amanhã 
Repesenses-Dínamo Estação,
Cracks Lamego- Sátão e Cinfães-
Os Pestinhas.

Benjamins
- Encerramento Série A
2.ª jornada
Amanhã 
Vouzelenses-Carregal Sal, SL Nelas
B-Lusitano e Ol. Frades-Tarouca.

Benjamins
- Encerramento Série B
2.ª jornada
Amanhã 
Viseu 2001-Mangualde e Resende-
O Pinguinzinho.

Benjamins
- Encerramento Série C
2.ª jornada
Amanhã 
O Crasto-Viseu e Benfica e Os Gal-
farritos-Penalva Castelo.

Benjamins
- Encerramento Série D
2.ª jornada
Amanhã 
CP Vila Nova Paiva-Leomil e Sou-
selo-SL Nelas.

Escolas Sub-10
- Fase Final
3.ª jornada
Amanhã 
Mortágua B-O Crasto D, O Pinguin-
zinho-Viseu e Benfica F e Repe-
senses C-Cracks Lamego E.

Escolas Sub-10 - Série A
3.ª jornada
Amanhã 
Lusitano B-GD Mangualde B, Os
Pestinhas-ASDREQ/Quintela e Ol.
Frades-Leomil.

Escolas Sub-10 - Série B
3.ª jornada
Amanhã 
Lusitano-Tarouca, Carregal do Sal-
Repesenses B e CP Vila Nova
Paiva-Académico.

Escolas Sub-10 - Série C
3.ª jornada
Amanhã 
SL Nelas-Viseu 2001 e Os Galfarri-
tos-Viseu e Benfica B.

Escolas Sub-10 - Série D
3.ª jornada
Amanhã 
Canas Senhorim-Mangualde e Dí-
namo da Estação-Vila Chã de Sá.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional
- Promoção zona Norte
5.ª jornada
Amanhã
Desp. Ordem-U. Pinheirense e
Futsal Azeméis-Caxinas.
Domingo
Póvoa Futsal-Viseu 2001.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série B
4.ª jornada
Amanhã
A. A. Douro-AJAB Tabuaço, Sp.
Lamego-Freixieiro, Arsenal
Parada-Paraíso Foz e Paredes-
Mogadouro.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série C
4.ª jornada
Amanhã
ABC Nelas-Ossela e Lameirinhas-
Lamas Futsal.
Domingo
ACR Vale de Cambra-Jaca.

Taça Nacional Futsal
Feminino - Série B
5.ª jornada
Domingo
Póvoa Futsal-Vila Real e Benfica.

Taça Nacional de
Juniores -Zona Norte-
Série C
5.ª jornada
Domingo
ABC Nelas-Modicus  

Taça Nacional de
Juvenis -Zona Norte-
Série B
5.ª jornada
Amanhã
D. Sanjoanense-CB Sernancelhe e
AM Granja-S. Tirso Futsal.

Taça Nacional de
Juvenis -Zona Norte-
Série C
5.ª jornada
Domingo
Beira-Mar-ACR Arnal e GD Mata-
ABC Nelas.

AF Viseu

Divisão de Honra
20.ª jornada
Amanhã
Viseu 2001 B-Pedreles, CSC 
Sever-Rio de Moinhos, Inter
Tarouca-CB Viseu, Bela Vista-CB
Moimenta Beira, GD SJ
Pesqueira-U. Estação e CB Castro
Daire-S.M. Mouros.

ANDEBOL
Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
9.ª jornada
Domingo
S. Paio de Oleiros-EA Moim.ª Beira,
FC Gaia-NA Penedono, GC
Tarouca-Sanjoanense e Estarreja
AC-C. Carvalhos.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
9.ª jornada
Amanhã
CD S.Bernardo-Sporting 'A', AC
Sismaria-Académico de Viseu,
ADC Benavente-NA Samora
Correia e SIR 1.º de Maio-Juve Lis.

Regional de Seniores
Masculinos
4.ª jornada
Amanhã
Alavarium-Académica de

Coimbra e Académico-Feirense.

Regional de Seniores
Femininos
4.ª jornada
Amanhã
Batalha AC-ADA Canelas e Cister
SA-AC Salréu.

AA Viseu

Iniciados Masculinos
- Fase complementar 
7.ª jornada
Domingo
A. A. S. Pedro do Sul-Melros de
Germil, Guarda Unida-AC Lamego
e ABC de Nelas-S.M. Mato.

Infantis Masculinos
- 1.ª Divisão
8.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida/IPG-Andebol
Academia S. Pedro do Sul, EMA
SJ Pesqueira-EA Falcão Pinhel,
AC Lamego-ADEF Carregal do
Sal e CA Molelos-Cinfães
Desporto Andebol.

Infantis Femininos
12.ª jornada
Amanhã
EA Moimenta da Beira-ASCD S.
M. Mato e Académico de Viseu-
Os Melros de Germil. 

Minis Mistos - Série A
4.ª jornada
Domingo
S.M. Mato-A. A.S. Pedro do Sul e
Ol. Frades-Académico.

Minis Mistos - Série B
4.ª jornada
Domingo
Armamar-EA Moimenta da Beira,
CDRJ Anreade-NA Penedono e
AC Lamego-EMA SJ Pesqueira.

Minis Mistos - Série C
4.ª jornada
Amanhã
ADEF-Carregal do Sal-Casa do
Benfica de Mortágua.

Minis Infantis
4.ª jornada
Amanhã
Andebol Academia de S. Pedro do
Sul-Académico de Viseu e AC
Oliveira de Frades-Casa do
Benfica de Mortágua.

BASQUETEBOL
Torneios das Beiras
Sub-14 Masculinos
Domingo
ACERTondela-ARC Oliveirinha
(15h00-Pavilhão Municipal de
Tondela) e Basket Clube de Canas-
ASS Caparrosa  (15h00-Pavilhão
da Escola Secundária de Canas de
Senhorim).

Torneios das Beiras
Sub-14 Femininos
Domingo
ASSCR Gumirães-Guarda Basket
(15h00-Pavilhão Cidade de Viseu)
e ACER Tondela-Casa do Benfica
do Fundão (17h00-Pavilhão
Municipal de Tondela)
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ABC/UMinho recebe amanhã (18h00) Sporting no Sá Leite, e Resende pede apoio

Venham ao pavilhão!

 Luís Filipe Silva

C
arlos Resende pediu 
ontem o apoio da ci-
dade de Braga para o 
terceiro jogo da meia-

-final do play-off, frente 
ao Sporting, agendado pa-
ra amanhã, às 18h00, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite.

O treinador do ABC/
UMinho, que falava em 
conferência de imprensa 
de antevisão à partida, su-
blinhou querer tirar parti-
do do fator casa, recupe-

rado no segundo jogo do 
play-off quando venceu o 
Sporting em Lisboa, de-
pois de ter entrado a per-
der em Braga.

«Quero acreditar que 
continua a ser uma vanta-
gem jogar em casa. Apro-
veito para pegar nessa 
questão e lembrar a to-
da a gente que aqui em 
Braga, no próximo sá-
bado, às 18h00, joga-se 
uma partida muito im-
portante de andebol, da 
equipa que representa a 

cuperados das respetivas 
lesões que os afastaram 
dos últimos jogos.

A única baixa a lamen-
tar é a de Tomás Albu-
querque que fraturou um 
dedo da mão e está impe-
dido de jogar até final da 
temporada.

Nuno Grilo
apela à garra
Nuno Grilo apela à gar-
ra e superação, lembran-
do que essa «é a mentali-
dade do ABC/UMinho».

O jogador dos acade-
mistas sublinhou que nu-
ma altura em que pra-
ticamente não existem 
segredos, será a determi-
nação a fazer a diferença 
dentro das quatro linhas.

«Tirando o Tomás, es-
tamos todos disponíveis 
e com vontade de ajudar.
É isso que vamos fazer.

Há sempre espaço pa-
ra surpreender e melho-
rar, embora hoje em dia 
qualquer equipa sabe o 
que a outra equipa faz. 
A maneira como interpre-
tamos isso ou como entra-
mos em campo, isso é que 
faz realmente a diferença. 

Nesse espírito, nós 
ABC, temos sempre uma 
mentalidade forte e mui-
ta garra que aplicamos em 
campo e é isso que nos ca-
racteriza», disse o jogador 
academista.

cidade de Braga, que tem 
qualquer coisa como 200 
mil habitantes. Só preci-
samos de 1 por cento pa-
ra nos vir aqui ajudar e 
acreditem que essa aju-
da será muito importan-
te», disse o técnico num 
repto lançado aos adep-
tos academistas.

«Gostava de poder con-
tar com a ajuda do públi-
co. Praticamos um ande-
bol atrativo e certamente 
não vão sair defraudados 
se vieram assistir ao jo-
go», disse.

Resende destacou a ca-
pacidade demonstrada 
pelos jogadores do ABC/
/UMinho que não se dei-
xaram intimidar pela der-
rota sofrida no primeiro 
jogo e conseguiram empa-
tar a eliminatória no redu-
to dos leões. «Ganhámos 
no aspecto psicológico e 
também ganhámos mais 
duas semanas de prepara-
ção e mais duas alternati-
vas em termos de jogo».

Pesqueira
e Nuno Rebelo aptos
Para este jogo, Carlos Re-
sende já vai poder contar 
com Ricardo Pesqueira e 
Nuno Rebelo, ambos re-

Portugal vai disputar o apuramento para o Euro-
peu2018 de andebol, a realizar na Croácia, com a 
campeã em título Alemanha, Eslovénia e Suíça, 
ditou o sorteio realizado ontem em Dubrovnik.
A fase de qualificação será disputada por 28 sele-
ções, distribuídas por sete grupos, que apurarão 
os dois primeiros classificados e o melhor ter-
ceiro para a fase final, que conta já com a Croá-
cia, na qualidade de país anfitrião. A Suécia, re-
cordista de vitórias em europeus, com quatro 
medalhas de ouro, ficou integrada no Grupo 6, 
‘virado’ a leste, juntamente com Rússia, Monte-
negro e Eslováquia.
A fase final do Europeu2018 decorre de 12 a 28 
de janeiro de 2018, na Croácia.

ABC/
/UMinho 
procura 

vantagem
na meia-final 

do play-off

Europeu de andebol

Alemanha, Eslovénia
e Suíça adversários
de Portugal

Carlos Resende e Nuno Grilo falaram do jogo de amanhã

A
ve
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A Terceira acolhe, a 21 e 22 de maio, 
o Grupo “B” do Campeonato Regio-
nal de Iniciados de Andebol. Estão 
inscritas as equipas do GD Biscoitos, 
Angrense, ACDR Graciosa, Arrifes e 
Colégio do Castanheiro.
Quanto ao Regional de Juniores, acon-

tece em Santa Maria, entre 22 e 25 de 
abril, juntando Marienses, Sp. Horta, 
Biscoitos e Arrifes. Santa Maria tam-
bém é palco, de 27 a 29 de maio, do 
Regional de Seniores. Marcam pre-
sença GD São Pedro, Sp. Horta “B”, 
Marítimo, Arrifes e Biscoitos. 

Por outro lado, a dupla técnica Rui 
Santos/Mário Bettencourt deu a co-
nhecer os atletas que vão representar 
os Açores nos Jogos das Ilhas/2016, 
que decorrem nas Baleares (24/29 
de maio):
Sp. Horta: Gustavo Cipriano, Ricar-

do Silva, Miguel Bagaço, Gustavo 
Santos, Tiago Braga, João Castro, 
Pedro Caeiro, Rodrigo Pinto e Isaac 
Neves. Marienses: Gonçalo Melo. 
Marítimo (S. Miguel): João Ferrei-
ra, Júlio Coelho e Henrique Farias. 
ACDR Graciosa: Gustavo Costa.  

Na MODaLIDaDE DESPOrTIVa DE aNDEbOL

Campeonato Regional de Iniciados 
decorre em maio na ilha Terceira
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Extra/interior.aspx?content_id=5128519

 
Publicado
 
 Confira o que pode acompanhar este sábado. Há muito por onde escolher!
 
 Andebol
 
 Nacional, fase final:
 
 Grupo A, play-off, meias-finais, 3.º jogo:
 
 ABC/UMinho - Sporting, 18h00 (A Bola TV)
 
 FC Porto - Benfica, 18h00 (Porto Canal)
 
 Grupo A, play-off, apuramento do 5.º ao 8.º. 2.º jogo:
 
 Madeira SAD - Avanca, 17:00
 
 Águas Santas - Passos Manuel, 18h00
 
 Grupo B, apuramento do 9.º ao 12.º, 4.ª jornada:
 
 Maia/ISMAI - Fafe, 19h00
 
 Sporting da Horta - Belenenses, 21h00 (22h00, horas de Lisboa).
 
 Artes marciais
 
 6.º Campeonato Português de Jiu-Jitsu Brasileiro, competição para atletas com nacionalidade
portuguesa, no Complexo Desportivo Casal Vistoso, às 09h30.
 
 Atletismo
 
 Termina XII edição do Mega Sprinter Nacional, no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa.
 
 Automobilismo
 
 Campeonato do Mundo de Ralicross, 1.ª prova, até 17.
 
 Treinos, às 10h15.
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 Qualificações, às 14h00.
 
 Rampa da Penha, 1.ª prova do Nacional de Montanha, até 17.
 
 Grande Prémio da China, 3.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Xangai:
 
 Treinos livres, às 12h00 locais (05:00, horas de Lisboa) e qualificação às 15h00 locais (08h00, horas
de Lisboa).
 
 ELMS (European Le Mans Series), termina 1.ª prova, no circuito de Silverstone, com a participação de
Rui Águas (AF Corse) na categoria LM GTE, e da equipa portuguesa Algarve Pro Racing na categoria
LMP2, no Reino Unido.
 
 WTCC: 2.ª prova do Mundial de Carros de Turismo, no Slovakia Ring, com a participação de Tiago
Monteiro, na Eslováquia, até 17.
 
 Pirelli World Challenge, prossegue 4.ª prova, em Long Beach, EUA, com a participação de Álvaro
Parente, até 17.
 
 Basquetebol
 
 Liga, 2.ª fase, Grupo A, 9.ª jornada:
 
 Benfica - FC Porto, 15:00 (BTV1)
 
 Barcelos - Ovarense, 17:30
 
 Galitos Barreiro - Oliveirense, 18:00.
 
 NBA, play-offs, 1.ª ronda, 1.º jogo:
 
 Indiana - Toronto, 17h30
 
 Houston - Golden State, 20h30
 
 Boston - Atlanta, 00h00 (dia 17 em Lisboa)
 
 Dallas - Oklahoma, 02h30 (dia 17 em Lisboa).
 
 Ciclismo
 
 Termina ZLM Tour, prova da Taça das Nações, com a participação da seleção portuguesa de sub-23,
constituída por André Crispim, César Martingil, Luís Gomes e Rui Oliveira (Liberty Seguros-Carglass),
Fábio Mansilhas (Anicolor) e João Silva (Moreira Congelados-Feira-Bicicletas Andrade), na Holanda.
 
 3.ª etapa:Goes - Goes, 177,2 km.
 
 Troféu José Poeira, 2.ª etapa da Taça de Portugal de juniores:Amoreiras Gare - Zambujeira do Mar,
101,3 km (14:00).
 
 Prossegue Volta a Castela e Leão, com a participação de José Gonçalves e Ricardo Vilela (Caja Rural)
e das equipas da Radio Popular-Boavista, W52 - FC Porto, EFAPEL e Sporting-Tavira
 
 2.ª etapa:Bragança, Por (Praça Cavaleiro de Ferreira, às 12h00) - Fermoselhe, Esp.
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 A partida da etapa é antecedida de passeio de bicicleta (para todos os cidadãos) com os ciclistas da
Volta a Castela e Leão, às 10h00.
 
 Passeio de bicicleta, entre Oeiras e Lisboa, que leva os participantes por um itinerário que visita o
património desportivo: Estádio Nacional, Sport Algés e Dafundo, Associação Naval de Lisboa, Casa Pia,
Clube Naval de Lisboa e Ateneu Comercial de Lisboa, com início, às 15:00, na Faculdade de
Motricidade Humana e final, às 18:00, no Cais das Colunas.
 
 O passeio é comemorativo do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (dia 18).
 
 Desporto
 
 1.ª edição da Expo Desporto e Saúde do concelho de Sernancelhe, no Expo Salão, em Sernancelhe,
às 09h00.
 
 Troféu Almada 2016, apadrinhado por Lucílio Baptista, ex-árbitro:
 
 Cerimónia de abertura, no Complexo Municipal dos Desportos, no Feijó, às 21h00.
 
 Formalização da candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018.
 
 Sessão solene comemorativa do 105.º aniversário do Barreirense, com a participação do ministro
adjunto, Eduardo Cabrita, e do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol Rui Manhoso, na
sede do clube, no Barreiro, às 19h30.
 
 São homenageadas as equipas campeãs portuguesas de basquetebol nas épocas de 1956/57 e
1957/58.
 
 Duatlo
 
 Europeus de Duatlo, em Kalkar, na Alemanha.
 
 Futebol
 
 I Liga, 30.ª jornada
 
 Arouca - Rio Ave, 16h15 (SportTV1).
 
 Estoril-Praia - Boavista, 18h30 (SportTV1)
 
 Moreirense - Sporting, 20h45 (SportTV1).
 
 Liga alemã, 30.ª jornada:
 
 Augsburgo - Estugarda, 14h30
 
 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, 14h30
 
 Hoffenheim - Hertha Berlim, 14:h30.
 
 Darmstadt - Ingolstadt, 14h30
 
 Werder Bremen - Wolfsburgo, 14h30 (SportTV3)
 
 Bayern Munique - Schalke 04, 17h30 (SportTV2).
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 Liga inglesa, 34.ª jornada
 
 Norwich - Sunderland, 12h45
 
 Everton - Southampton, 15h00
 
 Manchester United - Aston Villa, 15h00
 
 Newcastle - Swansea, 15h00
 
 West Bromwich - Watford, 15h00
 
 Chelsea - Manchester City, 17h30 (BTV2).
 
 Liga italiana, 33.ª jornada
 
 Bolonha - Torino, 14h00
 
 Carpi - Génova, 17h00
 
 Inter Milão - Nápoles, 19h45 (BTV2).
 
 Liga espanhola, 33.ª jornada
 
 Getafe - Real Madrid, 15h00 (SportTV2)
 
 Las Palmas - Sporting de Gijón, 17h15
 
 Eibar - Real Sociedad, 19h30 (SportTV2)
 
 Celta de Vigo - Betis, 21h05 (SportTV3).
 
 Liga francesa, 34.ª jornada
 
 Paris Saint-Germain - Caen, 16h00
 
 Troyes - Reims, 19h00
 
 Bordéus - Angers, 19h00
 
 Lorient - Toulouse, 19h00
 
 Bastia - Saint-Etienne, 19h00
 
 Ajaccio - Lille, 19h00.
 
 Conferência de imprensa do treinador do Famalicão, Daniel Ramos, de antevisão do jogo com o
Oriental para a II Liga, no estádio municipal, às 13:00.
 
 Treino da equipa da Académica, na academia do clube, às 10:00 (à porta fechada), seguido de
conferência de imprensa do treinador, Filipe Gouveia, de antevisão do jogo com o Belenenses, na sala
de imprensa da academia, às 12:00.
 
 A prova qualifica a equipa que vai representar Portugal na Final do Mundial do Brasil.
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 Conferência de imprensa do treinador do Nacional, Manuel Machado, de antevisão do jogo com o
Marítimo para a I Liga, no Estádio da Madeira, às 11:45, antecedida de treino, às 09:30 (à porta
fechada).
 
 Treino da equipa do Paços de Ferreira, nos relvados anexos ao estádio Capital do Móvel (relvado n.º
1), às 10:30 (à porta fechada), seguido de conferência de imprensa do treinador, Jorge Simão, de
antevisão do jogo com o União da Madeira para a I Liga, às 12h45.
 
 Edição portuguesa do Neymar Jr"s Five by Red Bull, final nacional, num recinto montado junto à
antiga fábrica do açúcar, no início da Avenida da Índia, em Alcântara, Lisboa, às 13h00 (A Bola TV a
partir das 16h00).
 
 Futsal
 
 Liga, 24.ª jornada:
 
 Quinta dos Lombos - Sporting, 15h00
 
 Sporting de Braga - Fundão, 16h00
 
 ADC Gualtar - Benfica, 17h30
 
 Belenenses - Boavista, 18h00
 
 Modicus - Leões Porto Salvo, 18h00
 
 Rio Ave - CS São João, 18h00.
 
 Ginástica
 
 Aquece Rio, evento teste para os Jogos Olímpicos, com a participação de seleções portuguesas, em
artística e trampolins, no Rio de Janeiro.
 
 Golfe
 
 Prossegue Open de Espanha, em Sotogrande, com a participação de Ricardo Melo Gouveia, até 17.
 
 Hóquei em patins
 
 Nacional, 21.ª jornada:
 
 FC Porto - Óquei Barcelos, 15h00
 
 Cambra - Sanjoanense, 18h00
 
 Física - Paço de Arcos, 18h30
 
 Benfica - Turquel, 19h00 (BTV1)
 
 Juventude Viana - Braga, 21h30
 
 Valongo - Candelária, 21h30.
 
 Judo
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 Taça da Europa de Cadetes, com a participação de Leandro Cresol (-55kg), Vasco Revés (-55kg),
Fábio Borges (-60kg), André Cravo (-60kg) e João Fernando (-66kg), no Teplice Sports Hall, em
Teplice, na República Checa.
 
 Eliminatórias, às 10h00 locais (09h00, horas de Lisboa).
 
 Finais, às 16h30 locais (15h30, horas de Lisboa).
 
 Campeonato Nacional de Veteranos, no Pavilhão Municipal do Pinhal Novo, às 16h00.
 
 Motociclismo
 
 Grande Prémio de Portugal, 2.ª prova do Mundial de Enduro, em Gouveia, às 09h00.
 
 Râguebi
 
 Nacional, 20.ª jornada:
 
 Arcos Valdevez - Agronomia, 15h00
 
 Académica - Técnico, 15h00
 
 CDUP - CDUL, 15h00
 
 Lousã - GDS Cascais, 15h00
 
 Belenenses - Direito, 15h00.
 
 Circuito Mundial de Sevens, 8.ª etapa, com a participação da seleção portuguesa, em Singapura:
 
 Inglaterra - Portugal, 12h34 locais (05h34, horas de Lisboa)
 
 Fiji - Portugal, 15h33 locais (08h33, horas de Lisboa)
 
 Samoa - Portugal, 19h04 locais (12h04, horas de Lisboa).
 
 Surf
 
 Circuito Mundial de Surf WSL, femininos e masculinos, prossegue 3.ª etapa, Drug Aware Margaret
River Pro, na Austrália.
 
 Ténis
 
 Fed Cup, meias-finais.
 
 Prossegue torneio de Monte Carlo (Mon), masculinos, até 17.
 
 Prossegue torneio de Bogotá (Col), femininos, até 17.
 
 Prossegue challenger de Barletta (Ita), maculinos, com a participação de Gastão Elias, até 17.
 
 Ténis de mesa
 
 Termina torneio europeu de qualificação para os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, com a
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participação de portugueses, em Halmstad, na Suécia.
 
 Todo-o-terreno
 
 Prossegue Rali da Líbia, com a participação de Elisabete Jacinto, em Marrocos, até 21.
 
 Triatlo
 
 IV Triatlo Jovem da Amora, com partida na zona ribeirinha:
 
 Prova jovem, às 11h00.
 
 Prova aberta, às 13h45.
 
 Vela
 
 Termina Campeonato da Europa de 49er, em Barcelona, Espanha, com a participação das duplas
Jorge Lima/José Costa e Rodolfo Pires/Gonçalo Pires.
 
 Voleibol
 
 Nacional, 2.ª fase, play-offs:
 
 Apuramento do Campeão Nacional Divisão Elite, 2.º play-off, 4.º jogo:
 
 Fonte do Bastardo - Benfica, 18h00 locais (19h00 em Lisboa)
 
 Apuramento do Campeão Nacional I Divisão, 3.º play-off, 1.º jogo:
 
 Caldas - Castêlo da Maia, 17h00.
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A66

Filho de Zidane debaixo de fogo em Madrid
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Internacional/interior.aspx?content_id=5128722

 
Publicado
 
 Luca Zidane, de 17 anos, é filho do treinador da equipa principal, mas isso não o poupou a críticas
depois deste golo sofrido em jogo contra o o PSG, nas meias-finais da Youth League da UEFA
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Andebol joga 
cartada decisiva
II Divisão A disputar a subida, Vitória recebe o líder 
Boa Hora, este sábado, na antepenúltima jornada, sem 
poder contar com dois castigados.

A equipa de ande-
bol sénior do Vi-
tória recebe o lí-
der Boa Hora 

neste sábado à tarde, às 
16 horas, no Pavilhão An-
toine Velge, num jogo ab-
solutamente decisivo nas 
contas fi nais da primeira 
fase da II Divisão Nacio-
nal – Zona Sul.  Os sadi-
nos entram para antepe-
núltima jornada no 3º lu-
gar, o último de acesso à 
fase de subida, e têm Alto 
do Moinho (4º) e Marien-
ses (5º) à espreita, a um e 
dois pontos de distância, 
respetivamente.

“Vamos entrar para ga-
nhar, é essa a nossa fi lo-
sofi a. Vai ser um jogo di-
fícil, frente a uma equi-
pa bem estruturada e que 
não é por acaso que está 
em 1º. Precisamos de es-
tar inspirados, e para tal é 
necessária uma boa mol-
dura humana para empol-
gar esta rapaziada”, vin-

cou o treinador e coor-
denador técnico António 
Santos, em declarações ao 
nosso jornal.

Para este encontro, o 
timoneiro vitoriano não 
vai poder contar com dois 
atletas, Francisco Fuzeta 
e Henley Chocolate, con-
denados a sete e cinco jo-
gos de suspensão depois 
da partida no reduto do 
Sismaria (27-27), que mo-

tivou criticadas dos se-
tubalenses à arbitragem. 
“Foi uma enorme trapa-
lhada. Os árbitros escre-
vem o que querem, mas 
existem vídeos e vamos 
recorrer para a federação. 
Vamos tentar reduzir ou 
anular as penas. Um dos 
jogadores nem estava no 
boletim de jogo”, afi rmou 
o mister, que se sente in-
justiçado.

POR DAVID PEREIRA

[ DR �

Página 67



A68

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 9,27 x 22,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64029287 14-04-2016

Vitórias dos andebolistas 
mais pequenos 

A equipa de andebol 
sénior masculina do Sporting 
Clube de Espinho somou a 
sua quinta derrota na segun-
da fase do Campeonato Na-
cional da 3.a Divisão. Os ti-
gres foram a Gondomar per-
der com os locais por 30-28 
(19-12 ao intervalo). Por sua 
vez, a equipa de juniores foi a 
Águeda alcançar um empate 
(27-27), com 15-14 ao interva-
lo e a equipa de juvenis foi 
derrotada pelo Boavista por 
21-23 (11-8 ao intervalo). 

Os iniciados tigres bate-
ram o Feirense 'B' por 18-33 
(4-14 ao intervalo) e os infan-
tis venceram o Alavarium por 
34-24 (16-10 ao intervalo). 

Seniores - Vítor Pereira, 
João Ribeiro e Hugo Costa 
(guarda-redes); Carlos Mas-
sava, Francisco Relvas (1 
golo), Alexandre Relvas (4), 
André Machado (4), Filipe 
Lagarto, Bruno Antunes (4), 
Joao Domingues (4), Pedro 
Almeida, Ricardo Soares, 
Manuel Sousa (1), Tiago 
Ferreira (2), João Pinhal (3) e 
Vasco Marques (5). Treina-
dor: Hugo Valente. 

Juniores - João Pereira; 
Jorge Ferreira (1 golo), Tiago 
Guedes (4), João Soares (6), 
Tiago Soares (2), Guilherme 
Baptista (2) e Tiago Ferreira 
(12). Treinador: Leonel San-
tos. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos (guarda-redes); Jor-
ge Ferreira (3 golos), João 
Póvoa (3), Tiago Fonseca (1), 
João Soares (2), José Cruz, José 
Caetano, Tiago Soares (2), 
Guilherme Baptista (2), Ru-
ben Aguincha (1), Pedro Sal-
vador (2), Nuno Lima (1) e 
Ricardo Silva (4). Treinado-
res: Leonel Santos e José Jor-
ge. 

INICIADOS - Bruno 
Aguiar e Bruno Lourenço 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira (1 golo), André Sousa  

(6), Sérgio Maganinho (2), 
Ruben Aguincha (8), Pedro 
Salvador (2), Nuno Lima (2), 
André Carvalho (3), Manu-
el Campos (1), Carlos Perei-
ra (3), Ricardo Silva (2) e 
Frederico Queirós (3). Trei-
nador: Vítor Pinhal. 

Infantis - Gonçalo Lou-
reiroeMiguelLotueiro (guar-
da-redes); Filipe Ferreira, 
André Sousa (13 golos), Igor 
Duarte (3), João Félix (12),. 
Bernardo Costa (1), Sérgio 
Maganinho (3), Emílio Fi-
gueiras (1), João Tavares, 
Tiago Fonseca, Nuno Pinto, 
Luís Relvas, Vasco Brandão, 
Vasco Lacerda (1) e Carlos 
Castelo. Treinador: Hugo 
Valente. 

Próximos jogos: Sporting 
Clube de Espinho-Infesta 
(seniores masculinos), sexta-
feira, às 21h30, na Nave 
Desportiva de Espinho; Spo-
rting Clube de Espinho-
Pateira (juniores masculinos), 
domingo, às 19 horas, na 
Nave Desportiva de Espinho; 
Moimenta da Beira-Sporting 
Clube de Espinho (juvenis 
masculinos), sábado, às 16 
horas, no Pavilhão Munici-
pal de Moimenta da Beira; S. 
Bernardo-Sporting Clube de 
Espinho (iniciados masculi-
nos), domingo, às 11h55 no 
Pavilhão Gimnodesportivo 
de S. Bernardo; Avanca-
Sporting Clube de Espinho 
(infantis masculinos), sába-
do, às 10h30, no Pavilhão 
Comendador Adelino D. Cos-
ta, em Avanca; Sporting Clu-
be de Espinho 'B'-Águeda 
(minis masculinos), domin-
go, às 15 horas, no Pavilhão 
Municipal Napoleão Guerra, 
em Cassufas (Anta); Associa-
ção Académica de Espinho- • 
Sporting Clube de Espinho 
'A' (minis masculinos), do-
mingo, às 10 horas, no Pavi-
lhão Universitário N.° 3, em 
Coimbra. 
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Andebol Colégio João
de Barros apurado
para as meias-finais 

No segundo jogo dos quartos-de-
final da 1.ª Divisão de andebol
feminino, disputado no passado
sábado, o Colégio João de Barros
venceu o Sports Madeira (24-20) e
carimbou o acesso às meias- finais
da competição. O próximo
adversário da equipa de Paulo Félix
será o vencedor da eliminatória
entre Madeira SAD e o CA Leça. O
clube insular venceu o primeiro
jogo e a segunda partida será a 22 de
Abril, no Funchal.
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Andebol

2.ª Divisão – zona Sul
Resultados
Almada AC-Boa Hora FC 26-37
Alto Moinho-1.º Dezembro 23-21
Ílhavo AC-Juve Lis 34-31
Marienses-Almada AC 28-23

Classificação
P J V E D G

Boa Hora FC 66 23 21 1 1 685-461
AC Sismaria 57 22 17 1 4 669-487
Vitória Setúbal 55 23 15 2 6 619-570
Alto Moinho 54 23 14 3 6 580-511
Marienses 53 23 14 2 7 643-549
Juve Lis 49 22 13 1 8 528-478
Camões 48 23 12 1 10 563-531
Benfica B 47 23 12 0 11 647-555
Benavente 46 23 10 3 10 600-594
1.º Dezembro 39 23 7 2 14 557-615
Torrense 36 23 6 1 16 468-674
Sportivo Loures 32 23 3 3 17 498-642
Almada AC 30 23 2 3 18 527-701
Ílhavo AC 28 23 2 1 20 554-770

Próxima jornada 16 de Abril
1.º Dezembro-Marienses, Alto Moinho-Torrense, Be-
navente-Benfica B, Ílhavo AC-Camões, Juve Lis-Al-
mada AC, Sportivo Loures-AC Sismaria, Vitória
Setúbal-Boa Hora FC

1.ª Divisão feminina – fase de manutenção
Resultados
Juve Lis-Alpendorada 22-22
Passos Manuel-Assomada 22-19

Classificação
P J V E D G

Juve Lis 22 2 1 1 0 49-48
Passos Manuel 20 2 1 0 1 48-46
Alpendorada 19 2 1 1 0 47-43
Assomada 19 2 0 0 2 40-47

D
R
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2• Jornada 
Afile Lis 22 ARC Alpendorada 22 
Passos Manuel 22 - Assomada 19 

Lidem Juve lis. 22 pts; Passos Manuel, 2°. 20 pts 

31  fornada 00.04.16) 
Assomada Juve Lia 119h): ARC Alpendorada • 
Passos Manuel 
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21,  Jornada 
C. Joho de Barros 24 CS Madeira 20 
Colégio Gala 29 NDS Joana 19; Alavarium 29 
MalaStars 22 (3224) 

Mela • final (08.05:16) 
Colégio Gala • Alavarium; Colégio Joio de Barros 
CA Leça/Madefra SAO 
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No ano passado, equipa masculina sagrou-se vice-campeã nacional Foto: SAS/IPL 

Andebol Politécnico de Leiria 
procura regressar aos êxitos 

A importância que o andebol re-
presenta na comunidade leíriense 
não é novidade para ninguém. 
Daí que, além dos vários clubes 
federados em competições nacio-
nais (e internacionais) existentes 
na Associação de Leiria, existam 
também atletas universitários de 
elevado nível que levam a mo-
dalidade a outro nível quando 
chamados a prestar provas. 

Nos últimos anos, por diver-
sas vezes, as equipas do Instituto 
Politécnico de Leiria chegaram  

às fases finais dos Campeonatos 
Nacionais Universitários e deram 
luta. Em 2014. a equipa feminina 
sagrou-se campeã nacional, já no 
ano passado tropeçou nas meias 
finais, ao passo que os rapazes, 
em 2015, foram vice-campeões. 

Na próxima semana, as duas 
equipas, ambas orientadas por 
Marco Afra, vão dar provas na 
fase final, em Lisboa, e lutar pela 
reconquista dos troféus. 

Os jogos da formação mascu-
lina acontecem na terça-feira,  

dia 18, com a Faculdade de Enge-
nharia do Porto e a Universidade 
Nova. Já a ala feminina só faz a 
estreia na competição na quarta-
feira, dia 20, com a Universidade 
do Porto e a Universidade Nova. 
Na quinta-feira, dia 21, defronta 
a Associação Académica de Co-
imbra. 

Já depois do fecho desta edi-
ção, o treinador Marco Afra re-
velou a convocatória final dos 
atletas para a competição. Devido 
a estas provas, e a compromissos  

das seleções, os campeonatos na-
cionais da Federação Portuguesa 
de Andebol estão sem atividade. 

Além da presença em andebol, 
o Politécnico de Leiria apurou 
ainda a equipa de futsal mascu-
lina. orientada por Kitó Ferreira, 
treinador da Burinhosa (49  clas-
sificado da Liga de futsal) que irá 
competir nos dias 18 e 19, com a 
Faculdade de Motricidade Hu-
mana e o melhor classificado do 
grupo A. 

João de Barros no top4 
E se dúvidas ainda existissem 
sobre o domínio dos clubes da 
região no andebol nacional, no 
passado fim de semana, algumas 
terão ficado esclarecidas. O Colé-
gio João de Barros não facilitou e, 
em casa, derrotou o CS Madeira 
sem grandes dificuldades, carim-
bando o acesso às meias finais do 
campeonato nacional da I divisão 
sénior feminina. 

Depois de ter vencido por 28-
30 no jogo da primeira mão, em 
Meirinhas, o grupo orientado 
por Paulo Félix adiantou-se no 
marcador na primeira parte e 
foi para o intervalo a vencer por 
13-9. A vantagem manteve-se no 
segundo tempo, com o marcador 
a registar 24-20 no final. 

O Colégio João de Barros se-
gue para as meias-finais, a 30 
de abril, onde irá defrontar o 
vencedor do jogo Madeira SAD-
CA Leça, integrando o lote das 
quatro melhores equipas a nível 
nacional, onde também figuram 
Alavarium e Colégio de Gaia. 

Já a Juve Lis lidera a classi-
ficação do 99  ao 129  lugar, sem 
derrotas. 

Página 73



A74

  Tiragem: 5206

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 24,76 x 7,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64007062 14-04-2016

Jogos AD Godim

ANDEBOL

p DR

� ATLETAS DERAM O SEU MELHOR
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A comemoração do 38º aniversário AD Godim será 
realizada no próximo dia 30 de abril, com várias ativi-
������	������	��	���	89�	��$���	���	������'��	��	
treinador e dirigentes já falecidos, seguindo-se uma 
missa de aniversário na Igreja Paroquial S. José de 
Godim. No dia seguinte, há um jogo entre a equipa 
��	��������	�=>	�	�	��������	Z�	W[�\\�	��	��$����	
Multiusos. Segue-se um lanche convívio, no Parque 
de Merendas do Peso.  
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Fermentões perdeu com FC Gaia 
> O Fermentões perdeu em 

casa com o FC Gaia, por 24-29, 
no jogo em atraso da 17.'1  jornada 
do Campeonato Nacional da 2. 
Divisão. Um resultado normal, 
se levarmos em linha de conta 
que os gaienses ainda alimentam 
algumas expectativas de discutir 
a subida à 1.'3  Divisão, logo o jogo 
trouxe dificuldades acrescidas à 
formação comandada por José 
Vieira, que já tem o seu campeo-
nato decidido. 

O Fermentões volta a jogar na sexta-feira, na casa 
do FC Porto B, que ainda não tem a manutenção asse-
gurada. O encontro, marcado para as 21h30, terá lugar 
no Pavilhão Municipal da Gaia. 
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Andebol:
Masculinos/II Divisão – CCR Alto do Moinho-GM 1.º 
de Dezembro, 23-21.
IIIDivisão – CF Sassoeiros-Oriental Lisboa, 25-24.
Femininos/I Divisão – Passos Manuel-Associação 
Assomada, 22-19.
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GLÓRIA
José Mendes, antigo atleta da equipa de andebol
do Sport Benfica e Castelo Branco, esteve recente-
mente num convívio entre antigos jogadores. Emo-
ção e felicidade dominaram o ex-talentoso atleta no
regresso ao seio de uma equipa fantástica. Pelouri-
nho registou o momento.

Página 77



A78

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 11,46 x 9,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64025746 13-04-2016

Três vitórias para o andebol 
no fim de semana
Apenas os infantis não conhe-
ceram o sabor da vitória no pas-
sado fim de semana, ao perderem 
frente ao Águas Santas. De resto, 

minis, iniciados e seniores vence-
ram as equipas de Águas Santas, 
Amarante e Gondomar, respeti-
vamente.

Andebol com saldo positivo
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Título distrital "Taça CNID" para a Figueira da Foz 

O Agrupamento de Escolas da 
Zona Urbana da Figueira da Foz par-
ticipou na passada quinta feita (dia 7) 
na fase distrital da Taça CNID. 

O recém-criado projeto inserido 
nas comemorações dos 50 anos da 
imprensa desportiVa contempla as 
Modalidades de Andebol, Atletismo, 
Basquetebol e Ténis de Mesa, com a 
particularidade de, em cada uma de-
las, a escola ter que possuir alunos da 
mesma turma o que torna este proje-
to num inter turmas ao nível nacio-
nal. Para se apitar o vencedor somam-se os pontos obtidos por cada Agrupamento/Escola em todas 'as modali-
dades. 

O agrupamento da Figueira da Foz não poderia ter tido melhor prestação já que ficou em primeiro lugar em 
todas as modalidades o que resultou no título distrital na Taça CNID, ganhando o direito de participar nas finais 
nacionais que se realizarão em Lisboa no mês de junho. 

Todos os alunos e professores estão de parabéns por trazerem mais um título para o Agrupamento Figueirense 
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Andebol 
Minis: Póvoa Andebol 25 x 21 Águas Santas 
Infantis: Póvoa Andebol 24 x 33 Águas Santas 
Iniciados: Amarante 19 x 44 Póvoa Andebol 
Seniores: Gondomar 23 x 31 Póvoa Andebol 
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INICIATIVA DECORREU NO SÁBADO PASSADO 

Cerca de 130 jovens atletas 
participaram no Festand Xicandebol 2016 

O Xico Andebol promoveu, na ma-
nhã do último sábado, o Festand Xican-
debol 2016, que decorreu no pavilhão 
clo clube. 

O evento contou com a presença de 
cerca de 130 atletas das equipas do CD 
Xico Andebol, ABC de Braga, AC Fafe, 
Fermentões, Maiastars, Juvemar e Ver-
moim, e de Escolinhas do Xico Ande-
bol, Colégio clo Ave, EB1 Santa Luzia e 
EB1 Oliveira do Castelo. 

Depois de mais um sucesso na di-
vulgação e promoção da modalidade, a 
direcção do Xico Andebol fez um "agra-
decimento aos atletas da formação e 
stafF clo Xico que colaboraram na rea-
lização deste evento", com a promessa 
de que na próxima época a iniciativa 
voltará a repetir-se. 

Higiene 
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REPORTAGEM DE 

REDACÇÃO 

OFermentões perdeu em casa 
com o FC Gaia, por 24-29, 
no jogo em atraso da 17.E 

jornada do Campeonato Nacional da 2.? 
Divisão. Um resultado normal, se levar-
mos em linha de conta que os gaienses 
ainda alimentam algumas expectativas 
de discutir a subida à 1.? Divisão, logo 

ANDEBOL - 2a DIVISÃO 

1 A. Devesa 23 19 1 3 714-590 124 62 
2 G. St .º Tirso 23 17 3 3 683-602 81 60 
3 Ac. S. Mamede 23 17 1 5 686.603 83 58 
4 FC Gaia 23 15 4 4 631.586 45 57 
5 S. Bernardo 23 13 4 6 685.643 42 53 
6 Marítimo 23 10 3 10 634-664 -30 46 
7 Fermentões 23 9 2 12 659-659 O 43 
8 S. Paio Oleiros 23 8 2 13 554-576 -22 41 
9 Sanjoanense 23 8 3 12 595.631 -36 41 
10 FC Porto B 23 8 1 14 653-690 -37 40 
11 Módicos 23 8 1 14 564-605 -41 40 
12 Estarreja 23 7 1 15 611.655 -44 38 
13 Xico Andebol 23 6 1 16 589-628 -39 36 
14 Boavista 23 2 1 20 571.697.126 28 
17° jornada 

Fermentões - FC Gaia 24-29 

o jogo trouxe dificuldades acrescidas à 
formação comandada por José Vieira, 
que já tem o seu campeonato decidido. 

O FC Gaia entrou determinado em 
resolver o jogo cedo e ao intervalo já 
vencia por quatro golos de diferença 
(13-17). A segunda parte não teve tan-
tos golos, mas, mesmo assim, o Fer-
mentões nunca conseguiu colocar em 
causa o domínio clo FC Gaia, que até 
ampliou a vantagem na recta final para 
cinco golos. 

O Fermentões volta a jogar na sexta-
feira, na casa do FC Porto B, que ainda 
não tem a manutenção assegurada. O 
encontro, marcado para as 21h30, terá 
lugar no Pavilhão Municipal da Gaia. 

Xico tem oportunidade 
para sair da linha de água 

Depois de um fim-de-semana de 
descanso, o Xico Andebol tem um jogo 
decisivo diante do Módicus no próximo 

FERMENTOES 24 
Bruno Lemos, Carlos Martins, Daniel Oliveira, 
Tiago Cunha, Luís Peixoto (3), Paulo Santos, José 
Ferreira, João Martins (4), António Salgado (6), 
Joào Barbosa (4), Luís Martins (1), Bruno Silva, Joào 
Roque, Armando Silva (6) e Paulo Faria 

Fermentões 
acerta 
calendário 
com derrota 

Desaire diante do FC Gaia, por 24-29, num jogo em atraso da 
jornada. Vimaranenses mantêm o tranquilo sétimo lugar da tabela 
classificativa. 

sábado. Na luta pela permanência, os vi-
maranenses estão obrigados a bater um 
adversário directo. Em caso de vitória, o 
Xico Andebol igualará a equipa de San-
dim na tabela classificativa, relançando 

assim a sua posição. Com  apenas três 
jornadas por disputar, a equipa de Gus-
tavo Castro não tem margem para errar. 
Esta jornada pode revelar-se importan-
te, uma vez que outro adversário que 

está na luta pela manutenção, o Estarre-
ja, vai defrontar um candidato à subida, 
o Ginásio de Santo Tirso. Ou seja, é uma 
excelente oportunidade para deixar os 
lugares de despromoção. 

24° jornada 

Xico Andebol - Módicos 
Sanjoanense - FC Gaia 
A. Devesa - S. Bernardo 
Ac. S. Mamede- Boavista 
FC Porto B - Fermentões 
Marítimo • S. Paio Oleiros 
G. St.° Tirso - Estarreja  

T: JOSÉ VIEIRA 

FC GAIA 29 
Daniel Paiva, Álvaro Queirós (1), Diogo Feijó, An-
dré Marinho, Cláudio Moreira, Pedro Camara (2), 
Pedro Carvalho (3), Tiago Costa, Luís Carvalho (7), 
Pedro Ribeiro (1), Luís Galvã (2), Pedro Garcia (7), 
Vasco Silva (5), João Martins (1), Pedro Mota e Joào 
Alves 
T RICARDO ANTUNES 
Local: Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora 
Árbitros: Rui Almeida e António Oliveira 
Resultado ao intervalo: 13-17 
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EDUCAÇÃO 

Fases Zonais dos Jogos Desportivos 
Escolares já começaram 
As fases zonais do 3.4 Ciclo dos Jogos 
Desportivos Escolares 2015/2016, 
envolvendo cerca de 450 parti-
cipantes, começaram ontem nas 
ilhas de S. Miguel, Faial e Flores, 
prolongando-se até sexta-feira. 

Durante esta semana, na se-
quência das fases de ilha do ensino 
secundário realizadas em março, 
vão decorrer as fases zonais A, B e 
C, que terão lugar na escolas bási-
cas e secundárias de Vila Franca do 
Campo, em S. Miguel, Manuel de 
Arriaga, na Horta, e das Flores. 

A Fase Zonal A, que decorre 
entre 12 a 14 de abril, conta com 
a participação das comitivas das 
escolas de Vila Franca do Campo, 
Nordeste, Povoação e Maia, em S. 
Miguel, e Tomás de Borba, de An-
gra do Heroísmo, na ilha Terceira. 

A Fase Zonal B vai decorrer de  

13 a 15 de abril e contará coma par-
ticipação das comitivas das escolas 
Manuel de Arriaga, da Graciosa, da 
Vila do Topo, em S. Jorge, e das La-
jes do Pico. 

As cerimónias protocolares 
desta fase terão lugar no pavilhão 
desportivo da escola Manuel de 
Arriaga, na Horta, sendo que a ce-
rimónia de abertura está agendada 
para as 10h00 de quarta-feira e a 
de encerramento para as 11 h00 de 
sexta-feira. 

A Fase Zonal C, que teve início 
ontem e se prolonga até quinta-
-feira, conta com a participação das 
comitivas das escolas das Flores, de 
Ponta Garça, de São Roque do Pico 
e de Mouzinho da Silveira, da ilha 
do Corvo. 

Os Jogos Desportivos Escola-
res são um projeto genuinamente  

açoriano e constituem-se como um 
ponto de encontro entre o comple-
mento curricular da Educação Fí-
sica e o processo desportivo, sendo 
uma das maiores e mais valiosas 
expressões do Desporto Escolar 
Açores. 

No conjunto destas três fases es-
tarão envolvidos cerca de 450 par-
ticipantes, incluindo os elementos 
das comissões organizadoras, estan-
do prevista a realização de provas 
nas modalidades de Andebol, Vo-
leibol, Atletismo e Ginástica, sendo 
também apresentadas Atividades 
Artísticas. 

Esta 27.4  edição dos Jogos Des-
portivos Escolares é a primeira que 
se realiza desde que o Desporto Es-
colar Açores se associou ao Plano 
Integrado de Promoção do Sucesso 
Escolar — ProSucesso. ■ 
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EDUCAÇÃO 

Jogos desportivos 
escolares 
A fase B dos jogos decorre, a partir de 
amanhã, no pavilhão da Escola Manuel 
de Arriaga. > 2 
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Andebol  O  No Torneio Internacional Scandibérico

Nuno Reis estreou-se 
com a camisola 
da Selecção Nacional 

Nuno Reis, jogador do CD 
Feirense ainda com idade de 
Juvenil mas que esta época 
joga pelos Juniores e Senio-
res, estreou-se com a cami-
sola da Selecção Nacional no 
Scandibérico, que decorreu 
de 8 a 10 Abril, na Suécia.

Dos 16 jogadores convo-
cados pelo Seleccionador 
Nacional, Nuno Santos, o 
atleta do CD Feirense é um 
4 selecionados que não per-
tence aos grandes clubes do 
Andebol Nacional, nomeada-
mente ABC Braga, FC Porto, 
SL Benfica e Sporting CP, clu-
bes históricos como o Águas 
Santas não têm qualquer 
jogador nesta convocatória 
de Juniores B (Sub-18).

Portugal começou a sua 
participação no Scandibéri-
co com uma derrota frente 
à Noruega, foi uma partida 

com muitos golos e com os 
Noruegueses a serem mais 
felizes no final, vencendo por 
39-37. O nosso Nuno Reis teve 
uma boa estreia, marcando 
um golo com a camisola 
das quinas, no outro jogo a 
formação da Suécia, a jogar 
em casa, venceu a Espanha 
por 27-26.

Na 2ª jornada do Scandi-
bérico, a equipa de Portugal 
perdeu com a Suécia por 
31-23, com este desaire a se-
leção Portuguesa resta-lhe a 
discussão do 3º lugar com a 
seleção de Espanha.

A Selecção Nacional de 
Juniores B Masculinos de 
Portugal encerrou a sua pre-
sença no Torneio Scandibé-
rico que ontem terminou em 
Landskrona, na Suécia, com 
uma derrota frente à Espanha 
por 26-19. 
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E
xmo Senhor: 

Director do 
Jornal “O Ilha-
vense”

Apesar do 
assunto ter já sido expos-
to ao D.A. solicito, com a 
devida vénia de respeito, 
a publicação da carta que 
já remeti àquele Órgão de 
Comunicação Social, por 
considerar de importância, 
não só para a reposição de 
factos mas também por se 
tratar de matéria para a 
história de factos que di-
zem mais respeito aos ilha-
venses.

«No jornal Diário de 
Aveiro de 26 de Fevereiro 
último, é publicado um ar-
tigo em que consta “BEIRA 
MAR INDIGNADO COM 
AS ARBITRAGENS”, ten-
do o seu Presidente, se-
nhor Carlos Cruz se dirigi-
do à A.F.A. (Associação de 
Futebol de Aveiro) a apre-
sentar queixas de arbitra-
gens, envolvendo o Clube 
no Campeonato Distrital de 
Aveiro.

Por coincidência ou 
não, no jornal de 27 do 
mesmo mês, vem um “ 
COMUNICADO” em que 
o Vista Alegre reagiu, com 
estranheza, à despenali-
zação do atleta Mack Vale, 
do Beira Mar que viu recti-
ficada a sua suspensão de 
dois para um jogo.

No Diário de Aveiro de 
29 do mesmo mês, no ar-
tigo do jogo Beira Vouga- 
Beira Mar, que este venceu 
por 2-1, em letra destacá-
vel, descrevia, ”VITÓRIA  
JUSTA, MANCHADA POR 
PENALTI MAL ASSINALA-
DO”.

Por tudo isto, parece-
-me que a reunião com a 
Direcção da AFA resultou.

Se o Beira-Mar se quei-
xasse das arbitragens 
quando militava na 1ª Liga 
de Futebol, como o Benfi-

ca, Porto e Sporting e ou-
tros, até compreendo as 
suas razões. Mas agora 
nas provas distritais é ina-
creditável!

Não sei qual a idade do 
senhor Cruz, mas pela fo-
tografia inserida aquando 
da queixa, presumo que te-
nha nascido nos anos 40.

Se assim for, e para 
lhe refrescar a memória, 
não se lembra, que as 
Associações de Futebol, 
Basquetebol e Andebol, 
e respectivas Comissões 
de Arbitragens, de Avei-
ro, muitas das vezes, be-
neficiaram as equipas do 
Beira-Mar e Galitos, com 
quem tenho muitos laços 
de amizade com ex-Diri-
gentes , atletas e simpa-
tizantes, em prejuízo das 
restantes equipas  do Dis-
trito?

A confirmar o que digo, 
em futebol, nos anos 40, 
vou apenas citar dois ca-
sos:

Quando o Beira Mar, fi-
cou em último lugar na 1ª 
Divisão Distrital, e o Sport 
Clube da Vista Alegre ven-
ceu a 2ª Divisão, previa-
-se que o Vista Alegre su-
bisse à 1ª e o Beira-Mar 
descesse à 2ª. Mas não. 
Fizeram-se 3 jogos de pro-
moção para apurar qual 
dos dois Clubes ficaria na 
1ªDivisão.

No 1ºjogo, em Aveiro, o 
Beira-Mar venceu o Jogo. 
No 2º, o Vista Alegre ven-
ceu em casa. 

Por tal motivo, teve que 
se recorrer a 3ºjogo, que 
se realizou em Espinho, 
e que o Beira-Mar venceu 
por 5-0 ou 5-1

Tudo isto não surpre-
endeu os que acompanha-
vam o futebol na época.

Nesse dia, um grupo de 
adeptos e simpatizantes do 
Vista Alegre, acompanha-
dos do senhor Manuel Pi-

tato, que era pai do joga-
dor Mário Pitato, do Vista 
Alegre, como as vias de 
comunicação e transpor-
te eram poucas, e muitas 
das vezes nem havia, des-
locaram-se a pé à Estação 
de Aveiro, para receber os 
seus atletas.

Curiosamente, faziam-
-se acompanhar de uns 
instrumentos feitos em 
lata, imitando os autênti-
cos, feitos pelo senhor An-
tónio Redondo, que era um 
artista na arte de latoeiro.

Ao chegarem à Esta-
ção, e sabendo do resul-
tado, com muita tristeza, 
regressaram a Ílhavo, com 
os instrumentos “ dentro do 
saco” como vulgarmente 
se dizia na época.

O 2º caso, num jogo 
Estarreja-Vista Alegre, a 
contar para o distrital da 
2ª divisão, em determina-
da altura do jogo, o árbitro, 
que se encontrava um pou-
co alcoolizado, expulsou o 
jogador Mário Pitato, para 
surpresa de todos atletas, 
incluído o próprio capitão 
do Estarreja, pois não viam 
motivo para tal, o que ge-
rou uma grande discussão, 
a que levou alguns dos jo-
gadores do Vista Alegre a 
agredirem o árbitro, o que 
não deviam fazer.

Resultado: os atletas 
do Vista-Alegre foram ir-
radiados, com excepção 
de João Pacheco, que era 
o capitão e era um líder, e o 
Mário Pitato, que tinha sido 
expulso uns minutos antes.

Um atleta que seja irra-
diado jamais poderá jogar.

Mas para surpresa de 
todos, 4 dos atletas irra-
diados, o Freitas, Samuel 
Nordeste, Hélder e Arman-
do Neves (Geadas) foi-lhes 
suspensa a irradiação e 
juntamente com o Mário 
Pitato, que eram os me-
lhores jogadores, foram jo-

gar para o Beira-Mar! Tudo 
isto me foi confirmado há 
dias, pelo jogador Arman-
do Neves (Geadas) feliz-
mente ainda vivo, e pelo 
filho do atleta Mário Pita-
to, que o levava de bicicle-
ta, para Aveiro, para assis-
tir aos jogos do Beira-Mar.

Por tudo isto, e para 
que o futebol não acabas-
se na Vista Alegre, que era 
o passa tempo dos mora-
dores, aos Domingos, e 
dos muitos amantes do fu-
tebol no concelho de Ílha-
vo, pois não havia ainda 
a televisão e outros en-
tretenimentos, um grupo 
de pessoas da Vista Ale-
gre, pretendiam formar um 
novo Clube, se a Adminis-
tração da Fábrica lhes ce-
desse as infraestruturas, 
e patrocinassem os equi-
pamentos.

É assim, que surgiu a 
fundação do Sporting Clu-
be da Vista Alegre, em 
Maio ou Junho de 1952.  

No basquetebol, tam-
bém muito haveria que 
contar das arbitragens e 
outros procedimentos, em 
prejuízo do Illiabum e ou-
tros Clubes da região.

Mas para não me alon-
gar muito mais, vou ape-
nas citar dois casos, os 
mais importantes, quando 
era Dirigente da Secção de 
Basquetebol, nos anos de 
1962/63,1963/64 e parte 
de 1964/65.

Em Março de 1963, no 
jogo de infantis, Galitos-
-Illiabum, realizado no rin-
que do Parque de Aveiro, 
que o Illiabum venceu por 
11-16, numa tarde chuvo-
sa, com muito vento, os ár-
bitros entenderam dirigir o 
jogo até ao fim.

Na 2ªvolta, a 7 de 
Abril, no jogo Illiabum-
-Galitos, realizado no Es-
tádio Municipal de Ílhavo, 
numa manhã de sol, com 

Carta ao Director
algumas nuvens, mas em 
que tinha chovido de noi-
te, provocando um pouco 
de água em alguns sítios, 
devido à irregularidade do 
piso, mas fácil de limpar, 
os mesmos árbitros, que-
riam dar o campo como im-
praticável.

Depois de se lhes fazer 
sentir a decisão tomada, 
em condições mais gravo-
sas, em Aveiro, que moral 
tinham para não realizar o 
jogo?

Acabaram por ceder, 
pois era um jogo decisivo 
para a conquista do título, 
que o Illiabum acabou por 
conquistar, sem derrotas, 
ao vencer o Galitos por 16-
9, sendo o 1º campeonato 
Distrital, obtido pelo Clube 
ilhavense.

No 2º caso, no Cam-
peonato Distrital de senio-
res, no jogo Galitos – Illia-
bum, realizado em Aveiro, 
também no rinque do Par-
que, chovia bastante e fa-
zia mau tempo, o Galitos 
vencia no fim da 1ª parte.

Quando esperávamos 
que o jogo fôsse suspen-
so, porque o campo esta-
va impraticável, para sur-
presa de todos, ao árbitros 
assim não o entenderam, e 
queriam prosseguir o jogo, 
apesar de lhes fazer sen-
tir, que estava no basque-
tebol, como Dirigente, para 
dar aos jovens da época, 
o que os da minha juven-
tude não tiveram, e pugnar 
pela sua integridade física.

Acabámos por abando-
nar o campo, tendo o jornal 
O Litoral de 7 de Dezembro 
de 1963, na sua crónica ao 
jogo o “CASO DO ABAN-
DONO DO CAMPO”, afir-
mando a destemperada e 
arbitrária decisão é mere-
cedora de ásperas censu-
ras e os seus autores de-
verão ser castigados pelo 
abuso que fizeram da sua 

autoridade”, conforme arti-
go de que junto fotocópia.

Mesmo assim, a Asso-
ciação de Basquetebol pu-
niu o Illiabum, com multa e 
irradiação da equipa.

Por tal motivo, foi fei-
ta uma exposição dos fac-
tos à Associação, que in-
deferiu, o que nos obrigou 
a recorrer à Federação 
de Basquetebol, que anu-
lou a multa e a irradiação, 
sendo-nos apenas marca-
do falta de comparência, 
o que corresponde a zero 
pontos.

Com o resultado ao in-
tervalo favorável ao Gali-
tos, de 20-14, apesar do 
bom jogo que os ilhaven-
ses estavam a praticar, 
como refere O Litoral, a 
equipa aveirense obteve 
o 2º lugar, o que lhe deu 
o direito a participar na 1ª 
divisão, juntamente com o 
Sangalhos, que antecipa-
damente já tinha conquis-
tado o título distrital.

Com o 3ºlugar, o Illia-
bum participou na 2ª di-
visão nacional, tendo 
conquistado o 1º título na-
cional na categoria de se-
niores, para o Clube e para 
a Associação de Basque-
tebol de Aveiro.

É caso para dizer, que 
“Há males que vêm por 
bem”

Só 10 anos depois, em 
l974, no mesmo local, é 
que o Galitos conquistou 
o seu primeiro título nacio-
nal da categoria. a que tive 
o prazer de assistir e fes-
tejar, juntamente com os 
aveirenses.

Para bem da história 
dos 4 Clubes, agradeço 
a V.Exa. se digne publicar 
este artigo.

 Apresento a V.Exa. os 
meus melhores cumpri-
mentos».

A.Bizarro/ Abril de 2016
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ANDEBOL

ACR Nadadouro participou na terceira 
fase de minis em Alcobaça

Realizou-se no dia 3/4/2016 o pri-
meiro encontro de andebol da ter-
ceira fase de minis (masculinos e fe-
mininos) da Associação de Andebol 
de Leiria. O encontro realizou-se em 

Alcobaça organizado pelo CISTER de 
Alcobaça. Participaram as equipas do 
ACR Nadadouro, Sismaria e do CISTER 
de Alcobaça. Foi mais um domingo de 
manhã cheio de andebol!  

Equipa da ACR Nadadouro
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Qualificaçâ'o para o Campeonato 
da Europa de Andebol Sub-20 

João Fernandes 
em Fafe pela 

selecção 
O jovem andebolista fa-

fense João Fernandes, atleta 
do Andebol Clube de Fafe, vai 
estar em Fafe a representara 
selecção nacional de sub-20, 
já a partir desta sexta-feira e 
até domingo. Em causa está 
a qualificação para o Campe-
onato da Europa de Andebol 
Sub-20 (Masculinos). 

Os jogos terão lugar no 
Pavilhão Multiusos, nos se-
guintes horários: 

08 de Abril: 
17h00 - Estónia vs. Por-

tugal; 19h00 - Roménia vs. 
Eslovénia 

09 de Abril: 
16h00 - Eslovénia vs. Es- 

tónia; 181-)00 - Portugal vs. 
Roménia 

10 de Abril: 
15h00 - Roménia vs. Es-

tónia; 17h00 - Eslovénia vs. 
Portugal 

Serão realizadas três Jor-
nadas, correspondestes aos 
três dias de jogos, que pro-
metem encher o Pavilhão 
Multiusos de adeptos e fãs de 
andebol. 
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•Andebol 
Selecção Nacional Sub-20, 
discute acesso ao 
Europeu em Fafe 
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Amadeo CfJP'16 - III Torneio de 
Andebol Cidade de firnarante 
Realizou-se entre os dias 30 de Março e 01 de 
Abril o 111 Torneio Andebol Cidade de Amarante 
Amadeo Cup 2016, que este ano contou com a 
valorosa participação do escalão de Infantis Mas-
culinos e Femininos da Associação Desportiva de 
Godim - ADC. 
Para além do honroso 7" lugar da equipa mascu-
lina, o grande destaque vai sem dúvida para a ex-
celente classificação obtida pela equipa feminina, 
que conquistou um brilhante 2' lugar no torneio, 
tendo sido a sua atleta "Adriana de Jesus", nome-
ada como "Melhor Jogadora do Torneio". 
Este é sem dn ida um excelente prémio para toda 
a equipa técnica e dirigentes destes escalões, que 
vêm assim reconhecido o bom trabalho que têm 
vindo a desenvolver num escalão de formação de 
uma modalidade que tarda em ver o seu real valor 
reconhecido por toda a comunidade. 
Parabéns a todos e VIVA o ADG. 
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Beira 

••••••••••--44r, 

o primeiro treino no piso 
do pavilhão municipal da 
vila. 
A equipa nacional está 
em Moimenta da Bei-
ra para participar no 
Torneio Internacional de 
Andebol Terras do Demo, 
com as seleções congéne-
res da Holanda e Eslo-
váquia, torneio que se 
realizará esta sexta-feira, 
sábado e domingo, 8, 9 e 
10 de abril. 

O programa inclui um 

jogo-treino com a Holanda, na quinta-feira, às 
15h15, e três jogos oficiais: Portugal - Hólanda, 
novamente, sexta-feira, 8 de abril, às 19h30; 
Holanda - Eslováquia, sábado, 9 de abril, às 
21h00; e Portugal - Eslováquia, domingo, 10 
de abril, às 1 -1100. Todos abertos ao público e 
entrada livre. 

O torneio integra-se na preparação da sele-
ção nacional de Portugal para o 'play-off' de 
apuramento para o Campeonato do Mundo de 
França - 2017. Recorde-se que, nesse apura-
mento, Portugal vai ter pela frente a seleção da 
Islândia, começando por jogar em Reykjavik 
no dia 12 de Junho para depois receber os 
irlandeses, no Dragão Caixa, em jogo agendado 
para o dia 16 de Junho. 

A seleção nado-
nal de Andebol 
(seniores masculi-
nos) foi esta terça-
feira, 5 de abril, 
recebida no Salão 
Nobre dos Paços 
do Concelho de 
Moimenta da 
Beira em sessão 
de boas vindas 
presidida pelo 
chefe do Execu-
tivo Municipal, 
José Eduardo 
Ferreira, depois 
de já ter efetuado 

TmirArmr 
- 1 

e III

z 

 

II 

Seleção nacional de Andebol 
já treina em Moimenta da 
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OSSOCiaÇãO Desportiva Godim (Andebol) - Peso Régua 
próximos jogos (fim de semana de 09/04/2016 e 10/04/2016) Andebol clube supra: 
Campeonato Regional Juniores / 
Seniores Masculinos - Séria A 

09/04/2016, Sábado, 19:00 horaS 
- Pavilhão Municipal Leça da Pal-
meira 

CA Leça - AD Godim 

Torneio de Encerramento Iniciados 
/ Juvenis Masculinos 

10/04/2016, Domingo, 14:00 horas 
- Pavilhão Municipal Desportos de 
Vila Real 

SVR Retifica "B" - AD Godim  

Torneio de Encerramento de Inicia-
das Femininas 

10/04/2016, Domingo, 11:00 horas -
Pavilhão Municipal de Fafe 

AC Fafe - AD Godim 

Campeonato Regional Infantis 
Masculinos 

09/04/2016, Sábado, 12:00 horas -
Pavilhão Municipal Desportos de 
Vila Real 

SVR Benfica - AD Godim 

Resultados Fim de Semana Ante- 

ríor: 

Torneio de Encerraméntô Iniciados 
/Juvenis Masculinos 

03/04/2016, Domingo, 12:00 horas 
- Pavilhão Flávio Sá Leite - Braga 

ABC Braga "B" 34 - AD Godim 15 

Torneio de Encerramento de Inicia-
das Femininas 

02/04/2016, Domingo, 17:00 horas 
- PavilhãO Municipal de Peso da 
Régua 

AI) Godim 28 - BECA 16 
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Seniores Masculinos
Segunda parte de luxo dá vitória à ADS
S. Bernardo, 27 - Sanjoanense / Mário Rui Lda, 28

Atletas: Ricardo Gaspar, Tiago Correia, Pedro Morais, Fabio Gonçalves, Xavier Costa 
(2), Fabian Scheck, Ricardo Pinho (6), Emanuel Silva (5), Pedro Amorim (1), Rui Rodri-
gues (2), Bruno Pinho (1), Eduardo Pereira,  Antonio Brandão (6), Ricardo Pinho (5) 
 

Depois de uma 1.ª parte menos conseguida, chegando ao intervalo a perder 16-11, os 
alvinegros entraram na 2.ª parte com uma atitude guerreira, com uma atitude “à Sanjoa-
nense”. E isso fez toda a diferença.

Conseguiu recuperar os cinco golos de diferença e obter o valioso golo que deu a 
vitória fi nal.
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Infantis Masculinos
Sanjoanense “A”, 27 - S. Bernardo, 41
Sanjoanense “B” 12 - Espinho, 40

Atletas: Afonso Tavares 
(1), Ruben Ferreira, João 
Batista, André Ferreira, Tiago 
Lima (1), Bruno Lima, Tomás 
Silva (1), Bernardo Morais (6), 
Pedro Silva (1), Diogo Moreira 
(2), Francisco Brandão, Vasco 
Silva.

Perante os primeiros clas-
sificados do campeonato, 
tanto a equipa A como a B 
dos infantis da ADS sentiram 
difi culdades em ultrapassar a 
barreira defensiva adversária.
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Com equipas nacionais, espanholas e argelinas 

Azeitão
Andebol Fest
junta
500 atletas

Um torneio de andebol jun-
tou mais de meio milhar de 
participantes de equipas 
nacionais e estrangeiras, 

concretamente de Espanha e da Ar-
gélia, que teve lugar de 23 a 26 de 
Março, em Setúbal e Azeitão. Ao lon-
go de quatro dias, o Azeitão Andebol 
Fest 2016 contou com 31 equipas de 
diversos escalões, minis, infantis, ini-
ciados e juvenis, em representação 
de 15 clubes nacionais e estrangeiros, 
a competir em ambiente de festa e a 
mostrar talento na modalidade.

O evento com um total de 75 jogos 
disputados, distribuídos pelos pavi-
lhões municipais das Manteigadas e 
João dos Santos, assim como no Pavi-
lhão Desportivo de Vendas de Azeitão 
e Pavilhão do Clube Naval Setubalen-
se, despertou a curiosidade do públi-
co, com 1400 pessoas a assistir aos 
desafios nos quatro dias.

O Azeitão Andebol Fest 2016, orga-

nizado pelo Grupo Musical e Despor-
tivo União e Progresso e pala Câmara 
Municipal, integrado no calendário de 
eventos de “Setúbal Cidade Europeia 
do Desporto 2016”, com programa im-
pulsionado pela autarquia sadina e a 
decorrer até ao final do ano, culminou 
com uma festa de encerramento para 
distribuição de prémios.

No escalão de minis, a vitória coube 
ao Lagoa Académico Clube, enquanto 
o Centro de Solidariedade Social de Pi-
nhal de Frades ficou em segundo. Já a 
equipa azeitonense do Grupo Musical 
e Desportivo União e Progresso ficou 
em terceiro.

Em infantis, o Azeitão Andebol Fest 
2016 foi ganho pelo Ginásio Clube 
do Sul, enquanto a equipa do Lagoa 
Académico Clube e o Grupo Musical 
e Desportivo União e Progresso fica-
ram, respetivamente, em segundo e 
terceiro.

O Sporting Clube de Portugal foi o 

vencedor no escalão de iniciados, ba-
tendo a equipa argelina do Majd Blida, 
em segundo, e o Ginásio Clube do Sul, 
classificado em terceiro lugar.

No escalão de juvenis houve compe-
tição em masculinos e femininos. Nos 
homens, o triunfo coube ao Sporting 
Clube de Portugal, ficando o Inde-
pendente Futebol Clube Torrense em 
segundo e o BM Cáceres, de Espanha, 
em terceiro.

 Entre as mulheres, a vitória coube à 
equipa do Grupo Desportivo e Recre-
ativo da Quinta Nova. As argelinas do 
MF Akbou ficaram em segundo, en-
quanto a Associação Vinte Quilóme-
tros de Almeirim arrebatou o terceiro 
lugar do pódio.   

 O evento, dinamizado com o apoio 
da Associação de Andebol de Setúbal, 
da Federação de Andebol de Portugal 
e da Junta de Freguesia de Azeitão, 
atribuiu ainda à Associação Atlética de 
Avanca a Taça Disciplina.

CM
 Setúbal
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ATIVA promoveu encontro 
de Andebol Adaptado 

A ATIVA promoveu, quarta-feira da semana passada, um 
encontro de Andebol Adaptado, que contou com cerca de uma centena 
de jovens de instituições particulares de Solidariedade Social do 
Distrito. 

Os jogos decorreram no Pavilhão de S. Miguel, na Guarda, e o 
objectivo foi, para além de proporcionar a prática desportiva, fazer 
uma selecção para os próximos compromissos desportivos da ATNA, 
como salientou o presidente, José Manuel Domingues. «Este encontro 
teve como objectivo dar a possibilidade a todas as instituições do 
distrito, que estão na prática do Andebol Adaptado, de se encontrarem 
e serviu para criara mais incentivo para se desenvolver mais a 
modalidade, referiu. 

Do encontro que se realizou na Guarda também foi possível 
fazer uma selecção de atletas que agora vai participar, no dia 13 de 
Maio, num torneio quadrangular, em Estarreja. 

José Manuel Domingues sublinhou ainda o trabalho desenvolvido 
por todas as instituições ao nível do desporto, até porque «quase 
todas têm um técnico superior do desporto e todas têm o seu quadro 
competitivo». 
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Juvenis Femininas do Cister SA venceram no seu escalão 

Nazaré Cup: Mais urna edição do prestigiado torneio com momentos de grande espectacularidade. 

Juvenis Femininas do Cister venceram neste 
escalão ao bater o Degernes Handball 

JJP 
Joaquim José  Riparrols 

II Decorreu de 20 a 24 de março nos 

cinco pavilhões desportivos do concelho 

nazareno, o XXIX Nazaré Cup - 

Internacional de Andebol Jovem - Dr. 

Fernando Soares. 

Durante quatro dias a vila nfwarena 

engalanou-se para receber 99 equipas 

nacionais e estrangeiras, num total de 

1730 atletas, que competiram nos 

escalões de Minis, Infantis, Juvenis e 

Juniores. É de referir que decorreu tam-

bém a Taça Amizade que colocou frente 

a frente os seniores do CF Belenenses e 

a AC Sismaria. O ponto alto foi a exce-

lente prestação do Cister Sport Alcobaça 

(CSA) no escalão de Juvenis Fbmininos 

que venceu a competição ao bater na 

final a equipa norueguesa do Degemes 

Handball, (22-20). Um grande jogo por 

parte da equipa Alcobacense que termi-

nou numa vitória totalmente justa, pe-

rante um adversário que era considera-

do o favorito a vencer neste escalão. É de 

salientar também o prémio de Melhor  

Jogadora deste escalão para Maria Inês 

Gouveia atleta ainda iniciada do Cister 

SA que jogou pelas juvenis do clube. 

A AEDFR (Externato Dom Puas 

Roupinho), ficou no 4° lugar. Pela positi-

va também o comportamento dos 

Iniciados Femininos da AEDFR, que 

perderam na final com o Elda Prestigio, 

(20-16). Em Iniciados Fbmininos, mais 

uma prestação positiva da AEDFR que 

perdeu na final com o Elda Prestigio, (16-

20). Uma boa exibição das nazarenas 

que lutaram até onde foi possível, rendo 

ficado limitadas durante algum tempo 

pelo facto de a sua única guarda-redes 

se ter lesionado o que condicionou em 

parte o resultado final. O Cister SA ficou 

no 3° lugar, tendo ainda vencido a Taça 

Disciplina. Em Infantis Femininos a 

equipa da AEDFR teve uma prestação 

interessante ao perder na final da prova 

como Grupo Astur. O Cister SA ficou no 

5° lugar desta competição. Em Juniores 

Masculinos, o Alto do Moinho foi o 

grande vencedor. Em Juvenis 

Masculinos, o grande vencedor foi o  

Boavista FC, enquanto o Cister SA ficou 

no 7° lugar da classificação final. No 

escalão de Juniores Femininos, a JAC 

Alcanena sagrou-se campeã. No escalão 

de Iniciados Masculinos, a AC Sismaria  

foi a vencedora, enquanto a AEDFR ficou 

no 40° lugar, por sua vez os 

Cistercienses obtiveram o 13° lugar e a 

Taça Fair Play. No escalão de Infantis 

Masculinos, o SL Benfica venceu a com- 

petição, o Cister SA ficou na 6° posição 

enquanto a AEDFR foi 12° classificado. 

Em Minis o SL Benfica venceu a com-

petição, enquanto a AEDFR classificou-

se no 5° lugar. III 
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Câmara da Nazaré homenageou 
dirigente do Hóquei da BIR 
"Até que enfim se home- 
nageia quem trabalha e 

não quem se aparece!" foi 
assim que Vitor Almeida, 
um adepto do hóquei em 

patins e colega de 
Deolindo Moura se 
dirigiu à Câmara da 

Nazaré para elogiar a 
homenagem que esta fez 

ao treinador da BIR. 

II O dirigente da secção de hóquei em 
patins da Biblioteca de Instrução e 

Recreio, Deolindo Moura, foi homenagea-
do pelo Município, no passado dia 2 de 
abril, numa cerimónia que decorreu na 
sede da coletividade, em Valado dos 
Frades, e que foi acompanhada pela popu-
lação, dirigentes, jogadores e antigos 
jogadores. 

A cerimónia visou o reconhecimento  

público da Autarquia ao trabalho desen-
volvido por Deolindo Moura na condução e 
captação de atletas para esta modalidade, 
há várias décadas. 

"Este é um reconhecimento ao trabalho 
de Deolindo Moura, mas também à &R", 
declarou Walter Chicharro, Presidente da 
Câmara da Nazaré, destacando que estas 
iniciativas visam 'prestar a justa home-
nagem a quem trabalha". 

As homenagens a figuras ligadas ao 
desporto do concelho têm sido uma práti-
ca regular da atual gestão da Câmara (PS), 
que, com a medida, pretende "enaltecer o 
trabalho de todos os embaixadores que 

transportam positivamente o nome da 
Nazaré por onde passam, contribuindo 
para o prestígio do concelho", disse 
Manuel Sequeira, vereador do desporto. 

Na sessão de homenagem, além do 
troféu entregue pela Câmara, Deolindo 
Moura recebeu os mimos de jogadores e 
ex-jogadores, assim como as palavras de 
reconhecimento pela atividade que tem  

desenvolvido ao longo de décadas. 
"É a única pessoa que antes de entrar 

no Pavilhão, já sahernos que está a chegar", 

disse um jogador, que recordou a frase 
mais vezes repetida por Deolindo Moura 
às equipas antes de entrarem no ringue: 
"Cuidado com o árbitro!'. 

Deolindo Moura agradeceu as palavras 
e declarou-se "feliz" pela homenagem que 
quis 'partilhar com todos os que passaram 
e estão na BIR, e em particular na secção 
de hóquei". 

No rol de galardoados encontram-se a 

bodyboarder leresa Almeida, Campeã 
Mundial ISA;  Joaquim Murraças, atleta 
internacional e vencedor da XV edição da 
meia-maratona da Nazaré (1989); 
Armando Hilário, técnico de Taekwondo; 
cinco atletas nazarenos que estiveram ao 
serviço de Portugal, através das respeti-
vas Seleções Nacionais de Futebol Sub21; 
Ritebol de Praia e Taekwondo: Jordan 
Santos, Tiago Batalha e Bruno Novo 
(campeões mundiais de futebol de praia e  

medalhas de bronze no Europeu de 
Futebol de Praia);  Armanda Hilário 
(medalha de bronze no Europeu de 
Taekwondo, na Sérvia), e Ricardo Pagai° 
(vice-campeão europeu de futebol sub-
21). 

João Manuel Chicharro, dirigente e 
treinador de Andebol;  Cláudio Codinha,  

praticante e treinador de Patinagem 
Artística;  Manuel Pinto, antigo atleta e 
treinador;  António Murranga, adepto do 
Grupo Desportivo Os Nazarenos;  bem 
como Rirão Peixe, atual selecionador 
nacional, antigo jogador do Benfica, 
Sporting e PC Porto, foram também hom-
enageados. III J1, 
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Andebol 
Balanço positivo das Férias da Páscoa 

Durante estas duas semanas de 
férias lectivas, o Andebol Clube 
Costa Doiro propôs aos seus atle- 

tas o objectivo de participar em 
dois torneios seguidos, pela pri- 
meira vez: V Torneio Termas São 

Pedro do Sul Andebol Cup 2016 e 
o Torneio Caixeiros Santarém An-
debol Cup 2016. 
Após a conclusão destes dois Tor-
neios, o balanço é extremamente 
positivo. Foram 8 dias com uma 
comitiva de 40 atletas, onde ti-
vemos a oportunidade de realizar 
22 jogos, com uma intensidade 
diferente, cm vários escalões de 
formação, desde os Minis, aos In-
fantis, terminando nos Iniciados. 
Competimos com várias equipas 
e escolas de andebol do país, com 
uma enorme atitude e um exce-
lente espírito de equipa. Assim, 
tivemos a oportunidade de obser-
var outras referências durante a 
competição, que certamente irão 
dar novos argumentos para o fu-
turo dos nossos atletas. 
A todos os atletas que participa-
ram nestes dois Torneios, os meus 
parabéns pelo comportamento 
exemplar dentro e fora do campo. 
O ACCD agradece a todos os 
técnicos e dirigentes que se em-
penharam e uniram esforços para 
que esta iniciativa fosse um suces- 

so e aos encarregados de educa-
ção, por uma vez mais nos confia-
rem os vossos filhos em mais uma 
etapa da formação desportiva. 
De destacar ainda, a participação 
conjunta dos escalões de juvenis e 
iniciados do Clube Desportivo da 
Esc. Sec. Gil Eanes, no V Torneio 
Termas São Pedro do Sul 2016, 
fruto da boa relação institucional 
entre as direcções de ambos os 
clubes, proporcionando um exce- 

ente e saudável convívio entre 
dirigentes, treinadores e atletas, 
fazendo votos para que no futuro 
hajam mais oportunidades destas. 
O meu muito obrigado à Câma-
ra Municipal de Lagos, por nos 
ter facultado o transporte para a 
deslocação a São Pedro do Sul e 
a Santarém e ao seu funcionário 
Pedro Sousa pelo profissionalismo 
demonstrado ao longo destes dias. 

Pedro Pinto - Coordenador Tec. ACCD 
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Notícias do Ginásio de Santo Tirso 
ANDEBOL 
Seniores: Ginásio 31 - FC Porto B 30; Juvenis: ABC 42 -

Ginásio 22; Juvenis: Ginásio 26 - Águas Santas 31; Iniciados: 
Académio 20 -Ginásio 37; Infantis: FC Infesta 48 - Ginásio 38; 
Minis 7: Douro AC 13 - Ginásio 30; Minis 7 : FC Infesta 17 -
Ginásio 33 

NATAÇÃO 
Infantis: Os 6 nadadores do Ginásio em competição nos 

campeonatos Regionais do escalão alcançaram 21 novos 
Recordes Pessoais, num desempenho médio de 107,3%. De 
destacar também a obtenção de mais dois TAC's para o 
Torneio Zonal - Francisco Neto aos 100m Mariposa e Miguel 
Gonçalves aos 200m Livres. 

TÉNIS 
Sub 18: João Barbosa atingiu as meias finais em Paços de 

Brandão. 
Sub 16: A nossa equipa alcançou o 39  lugar no Interclubes 

realizado em Lousada. 

Sub 12: Tomás Barbosa foi finalista no Torneio realizado 
em Viana do Castelo, tendo Francisco atingido os quartos de 
final 

TÉNIS DE MESA 
Seniores: Novelense B 1 - Ginásio 4 

VOLEIBOL 
Seniores Femininos: P.E.L. 3- Ginásio 0 (25-7125-10125-

23); Juvenis Masculinos: SL Benfica 1 - Ginásio 3 (18-25125-
21 I 23-25 1 24-26); Cadetes Femininos: Infesta O - Ginásio 3 
(6-25 I 1 1-2514-25); Cadetes Masculinos: Ginásio 3 - Castêlo 
da Maia 2 (25-23 1 20-25 1 25-21 I 19-25 1 16-14); Iniciados 
Femininos: A. Felgueiras 3 - Ginásio 1 (25-10 125-10123-25 
125-10); Infantis Femininos: Ginásio 3 - Ala Gondomar 2 (27-
25 1 25-18 1 18-25 1 18 -25 1 18-16) . 

Fernando Vale 

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A ÉPOCA 
2015/2016  DE TODAS AS MODALIDADES! 
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