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O IRMÃOS NA 'MEIA'. Depois das
gémeas Vánia e Marta Sà serem nomeadas para a 1/2 final da Taça Challenge feminina, os irmàos Daniel e Roberto Martins, de Leiria, estão nomeados para a meia da Taça EHF feminina,
dia 16, em Naestved, Dinamarca.
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ANDEBOL

RAIMUVDO:ASF

«Concentrados na defesa»
-› Guardião Alfredo Quintana dá
a receita para o sucesso no jogo
de amanhã, frente ao ABC
Há pouco mais de seis anos, Alfredo Quintana apareceu em Portugal e ajudou a fechar ainda mais
a baliza do FC Porto. A prova está
nos cinco títulos nacionais que o jo gador conquistou com os azuis e
brancos e, mais recentemente, ao
serviço da Seleção Nacional, com
a qual se estreou em 2014, na qua lificação para o Europeu de 2016.
Daí que já esteja habituado a
grandes partidas frente a experientes adversários, como a que
espera amanhã o dragão, em Braga, a partir das 21 horas, no reduto do campeão nacional ABC. «Não
vai ser fácil, o ABC tem boa equi-

pa e e o campeão nacional», começou por lembrar antes de dar a receita para o sucesso. «A diferença em relação a eles na classificação
não nos passa pela cabeça. Eles
têm uma 1.3 linha muito boa, o Spinola, o Seabra e o André Gomes, na
2.3 linha bons pontas, e são muito
rápidos a sair para o contra-ataque.
Como os vamos travar? Temos de
estar concentrados na defesa.»
O FC Porto tem 42 pontos, tan tos quantos o Sporting mas, em
Braga, pode manter os três pontos
de vantagem antes do clássico de
sábado, no Dragão Caixa. Depois,
quarta - feira, há receção ao Benfi
ca. Quintana ainda não pensa nesses desafios: «Na nossa cabeça só
está o jogo com ABC. Pensamos
H. C.
um jogo de cada vez».

Alfredo Quintana preparado para o desafio
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Falta de banco ajuda
a explicar a diferença
SÃO BERNARDO

30

Treinador: Tiago Gonçalves.
Rafael Cruz; Miguel Ferreira (1), Ivo Andias (1), André Lima (1), João Ferreira,
João Saraiva (17) e Gustavo Freire (6) sete inicial - João Pais, Francisco Marques (2) e Rafael Teixeira (2).

BENFICA

34

Treinador: Bruno Pereira.
Alexandre Oliveira; Joaquim Nazaré (5),
Alexandre Machado (3), Tomás Rodrigues (11), Tomás Ferreira (2), Luís Cabral
(2) e Guilherme Lima (1) - sete ini- cial Eduardo Mourinho, Osvaldino Jaló (2),
Adilson Daniel (4), Nuno Amaral (2),
Tiago Castro (1) e Rodrigo Marques (1).
Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo.
Assistência: cerca de 140 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de Mesa: Carlos Rebelo (A.A.
Aveiro).
Ao intervalo: 14-19.

Andebol
Nacional de Iniciados

Avelino Conceição
DESAIRE Havia muitos motivos de interesse na recepção
do São Bernardo ao Benfica, já
que as equipas partiram para
esta jornada só com vitórias e
em igualdade pontual no topo
da tabela classificativa.
Mas este jogo começou logo
por ficar marcado pela ausência de David Gomes, um dos
melhores jogadores da formação liderada por Tiago Gomes
- é o grande artilheiro da
equipa e nas quatro jornadas
anteriores tinha feito só à sua
conta 28 golos.
Frente ao mais sério candidato ao primeiro lugar, e mesmo com um banco com escassas soluções, a equipa aveirense entrou bem no jogo e até esteve na frente do marcador,
mas o Benfica, com um lote de
jogadores bastante mais equilibrado, passou para a frente
do por volta dos oito minutos
e nunca mais deixou a equipa
da casa aproximar-se muito na
marcador.

A vencer por dois/três golos
de diferença o conjunto do
clube da “águia” mantinha alguma tranquilidade. E nem
mesmo as entradas aos seis
metros de Gustavo Freire e do
autêntico furacão que foi João
Saraiva, a equipa lisboeta deixou de manter uma confortável vantagem, que ao intervalo
já era de cinco golos (14-19).
Mesmo sendo notório algum
cansaço na equipa da casa,
pois jogou praticamente sempre com o mesmo “sete”, o São
Bernardo manteve sempre
uma atitude guerreira e nunca
deixou de procurar o melhor
resultado possível. Já o Benfica,
fruto de um banco repleto de
opções, mostrava uma frescura que não havia do outro
lado do campo.
A boa eficácia dos benfiquistas deitava por terra qualquer
hipótese da equipa da casa,
muito dependente do goleador
João Saraiva. Marcar 17golos a
um dos “grandes”, seja em que
escalão for, não é para todos.
Uma grande exibição deste jogador, que, mesmo muito castigado com sucessivas faltas,
marcou golos de todas as maneiras e feitios, ficando no ar a
questão de como seria o jogo
se, ao seu lado, tivesse também
alinhado David Gomes.
Mas o que conta é aquilo que
se passou dentro de campo e
a verdade é que o Benfica acabou por ser um justo vencedor
desta partida, quase sempre
muito emotivo e com trabalho
de qualidade da dupla de arbitragem aveirense. A formação
do São Bernardo mostrou-se
muito aguerrida durante todo
o jogo, mas mesmo assim a
sua excelente atitude foi insuficiente para contrariar a equipa encarnada, que assim se
isolou na liderança da Zona 3
da segunda fase do Campeonato NAcional da categoria. |
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Alavarium na “Final Four”
Andebol
Taça de Portugal

APURAMENTO Alavarium
Love Tiles, Assomada, Colégio
de Gaia e Madeira SAD são as
quatro equipas que vão disputar a “Final Four” da Taça de
Portugal de Andebol Feminino,
que decorrerá em Fafe.

A equipa liderada por Carlos
Neiva, no último sábado, foi ao
recinto do Santa Joana e com
uma primeira parte muito bem
conseguida colocou-se na rota
da “Final Four”, uma vez que
levou sete golos de vantagem
para o descanso (17-10).
No segundo tempo, o Santa
Joana esteve melhor, tentando

minimizar a desvantagem, mas
acabou por não conseguir melhor que fechar o jogo num 2023. Renata Pereira (12), da formação da casa, foi a “artilheira”
desta partida dos quartos-definal. No Alavarium, Mónica
Soares e Ana Silva, com oito e
sete golos, respectivamente, foram as mais efectivas. |
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Alavarium na “final four” da
Taça Feminina de Andebol P27
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A Sanjoanense, frente ao Santo Tirso, não teve a estreia que certamente desejaria

Vitória “escapa”
a segundos do fim
Equilíbrio A Sanjoanense desperdiçou a oportunidade
de entrar a vencer na Fase Final do campeonato. Empate
premeia a atitude demonstrada pela equipa visitante
SANJOANENSE

25

Treinador: Nuno Batista
Magnol Fis; Xavier Costa, Ricardo
Pinho (7), Emanuel Silva (1), Rui Rodrigues (4), Alexandre Relvas (3) e
Pedro Garcia (8) - sete inicial - Mansores, Mário Lopes (1), João Pinhal,
Ruben Oliveira, Fabien Scheck, Pedro
Amorim, Fábio Gonçalves, Bruno Pinho
(1) e Tiago Arrojado.

SANTO TIRSO

25

Treinador: Luís Santos
Jerónimo Júnior; Nuno Serra (3), João
Nogueira (5), Pedro Machado (9), Hugo
Silva (2), Tiago Silva e Paulo Martins sete inicial - João Machado, Edgar Cruz,
António Gomes, Tiago Costa, Bruno
Fernandes, Jorge Ávidos(5), Rafael
Quintas, Pedro Dias e Diogo Alves (1).

Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira. Assistência: cerca de 400
espectadores. Árbitros: Pedro Fontes e Joel Freire (A.A. Porto). Oficiais de Mesa:
Rui Fernandes e Paula Jesus (A.A. Aveiro). Ao intervalo: 12-13.

Futebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A Sanjoanense e o Santo Tirso,
dois dos mais sérios candidatos aos dois lugares de subida
à 1.ª Divisão, empataram a 25
golos na jornada inaugural da
Fase Final do campeonato, depois da equipa da casa ter deixado “fugir” a vitória a 56 segundos do apito final. A equipa
nortenha marcou dos sete metros o golo que acabou por valer os primeiros dois pontos
para cada uma das equipas.
Orientado por um técnico

bastante experiente, o Santo
Tirso entrou a comandar o
marcador, beneficiando das
boas saídas para o ataque. A
equipa da casa respondeu
sempre muito bem e depois de
passar para a frente (5-4) foi
comandando o marcador, mas
sempre com a equipa nortenha muito próxima.
A equipa nortenha passou
mesmo para a frente aos 16 minutos, beneficiando das boas
entradas aos nove metros de
Pedro Machado, que acabaria
por ser o melhor marcador da
partida com nove golos, e chegou mesmo ao intervalo em
vantagem.

Desacerto na concretização
Na segunda metade, a equipa
de Nuno Batista recuperou a
liderança do marcador (17-16)
aos oito minutos e foi mantendo a vantagem de dois/três
golos. Começou a acreditar-se
que a Sanjoanense iria conquistar os três pontos da vitória, mas a equipa de Santo Tirso, muito matreira, nunca “deitou a tolha ao chão”.
Nem mesmo quando esteve
a perder por 24-21, a quatro minutos do final, acabando por
aproveitar da melhor maneira
o desacerto na concretização
na ponta final por parte da
Sanjoanense, que, ainda assim,
teve tudo para garantir o triunfo nos instantes finais.
O empate penaliza a Sanjoanense, que não soube guardar
a vantagem perante um adversário valioso. O Santo Tirso
teve o condão de nunca desistir
e saiu premiado nos instantes
finais. A divisão de pontos promete, desde já, muita competitividade nesta Fase Final da
2.ª Divisão Nacional. |
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:T.*DIAlfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto, prevê
dificuldades em Braga, mesmo que o ABC tenha perdido com os leões
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Alfredo Quintana diz que o FC Porto voltou mais forte da Alemanha
É já arnanh4 que o FC Porto

cumpre a segundajornada
da fase final do campeonato, em casa do campeão
nacional. OABC entrou no
Grupo A a perder, mas
Quintana é o primeiro a
desvalorizar tal deslize
PAULA CAPELA MAMOU

*lie O FC Porto, única equipa
cem por cento vitoriosa na
primeira fase, prepara-se para
defrontar o campeão ABC em
Braga. Na primeira jornada da
fase final, os dragões venceram na receção ao Madeira
SAD (34-28) e agora têm pela
frente oABC, que no arranque
do Grupo A foi derrotado no
Flávio Sá Leite pelo Sporting

(25-27). Apesar do deslize dos
academistas, Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto,
espera dificuldades: "OABC é
ocampeão. Mesmo que esteja
a sete pontos, não quer dizer
que teremos um jogo fácil.
Não nos passa pela cabeça ter
um jogo fácil em Braga."
Na segunda passagem por
Braga, quase seis meses depois
do triunfo na oitava jornada
(22-24), Quintana recomenda
prudência: "O ABC tem uma
boa primeira linha, bons rematadores e é rápido no contra-ataque. Vamos trabalhar
para contrariar tudo isso. Temos de estar concentrados na
defesa." A visita ao campeão
surge quatro dias depois da

derrota na Alemanha (último
jogo da Taça EHF) frente ao
Gõppingen (30-28), e esse foi,
navisão do guardião, um bom
teste: "Fomos à Alemanha sabendo que o jogo seria dificil,
mas demos tudo. O importante é que fizemos um bom jogo
e saímos de lá com boas sensações para Braga."
Depois doABC segue-se logo
oSporting (sábado), que já jogou e venceu o Águas Santas
(36-31),masQuintanaprefere
pensar nisso mais tarde: "Na
nossa cabeça está o jogo com o
ABC e só depois o do Sporting."
Tendo mais um jogo, os leões
estão em igualdade pontual
com o FC Porto (42 pontos), e
oABC é terceiro, com 35.

"O ABC tem
uma boa
primeira
linha, bons
rematadores e é
muito
rápido no
contraataque.
Vamos
trabalhar
para
contrariar
tudo Isso"
Alfredo
Quinta=
Guarda-redes
do FC Porto
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Vitória para sete portugueses
ADOUSTOPERRO

••• Os portugueses que

atuam fora de Portugal viveram jornadas positivas, pois
sete deles triunfaram. Na Holanda, com veia goleadora esteacob, vitorioso e a marve
car nove golos pelo Lions. Em
França, Nuno Gonçalves marcou cinco na vitória do Istres e
Flávio Fortes três no triunfo do
Pontault, numa altura em que
ambos ocupam °segundo posto da Proligue, com os mesmos
pontós. Na Polónia, Tiago Rocha (4) e Gilberto Duarte (5)

ajudaram o Wisla Plock, que
lidera isolado uma das séries da
Superliga, abater o Kwidzyn.
PORTUGUESES LÃ FORA
38-25
HOLANDA:Dons-Swift
(lch30 Jacob. 9 gc.k,$)
FRANÇA: blies-St. Gratian
30-25
(Nuno Gonçalves. 5)
FRANÇA: Billere-Pontauft
20-25
( F) ivlo Fortes. 3)
POLÓNIA: Kwidzyn- INIsta Plodc 19-35
(T Lago Rocha, 4; Gilberto Ou.irte, 5)
E5PANINA:56fin-Guadalajara
2629
Mrtires.1)
HUNGRIA:Csurgoi-Budakalasz 25-21
Rodrigues)
8tIGKA:588)a-filsio
21-21
(Sérgio Roia)
MACEDONIA:Ofvfict-Rabotnik
28-23
1,-,,,,f3 0 adiço-5)

João Jacob Ramos é o goleador do Lions
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CARLOS RESENDE ALVO
DE TODAS AS COBIÇAS
Depois de Sporting
e Benfica, o FC Porto
também entra na corrida
pelo treinador do ABC
ALEXANDRE REIS
4? O treinador do ABC, Carlos Resende, está a ser alvo de todas as
cobiças. O emblema com que foi
campeão e venceu a Taça Challenge já lhe colocou uma proposta em
cima da mesa para renovar, mas os
'três grandes' também estão interessados e não desarmam. Depois
do Sporting e do Benfica, o FC Porto também pode estar na corrida...
"Estão a dar-me como certo,
mas ainda não me disseram quanto vou ganhar nesses clubes. Ainda
nada decidi, nem assinei por ninguém. A única coisa que sei é que
vou continuara dar aulas. E a única
proposta concreta que tenho é a do

APESAR DAS ESPECULAÇÕES,
TÉCNICO REVELA QUE APENAS
TEM UMA PROPOSTA CONCRETA
DA TURMA CAMPEÃ NACIONAL

ABC", revelou, perentório, Carlos
Resende, a Record.
Numa fase em que o campeonato se encontra ao rubro, a informação que tem sido transmitida é
contraditória, pois fontes do Benfica e do FC Porto dão o técnico dos
bracarenses como certo no Sporting, mas Vicente Moura, vicepresidente para as modalidades
dos leões, desmente: "O nosso
treinador é o Hugo Canela e é com
ele que contamos. Ainda não perdeu nenhum jogo e pode ganhar as

DE OURO. Carlos Resende tem a cotação em alta mas ainda não tomou uma decisão quanto ao futuro

três provas. É uma pessoa de quem
gosto muito."
Outra hipótese é Carlos Resende
rumar até ao outro lado da Segunda Circular, poiso Benfica, que já
não pode ganhar mais nada esta
época, além da Supertaça, encontra-se no mercado a preparar a
próxima, sendo que o treinador
Mariano Ortega, ainda com um
ano de contrato, não é totalmente
uma carta fora do baralho.
Já no FC Porto, otécnico Ricardo
Costa pode estar em risco, depois
de ter falhado o título na época
transata. Mesmo que venha a ser
campeão, aos dragões nem sempre
isso basta. o
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PARA A PRÓXIMA ÉPOCA

Águias reforçam-se
® Segundo fontes da Luz, o

gue de França. Na mesma
Benfica está perto de contratar equipa gaulesa chegou às
o central brasileiro João Silva, meias - finais da Taça EHF.
Já o ponta-direita do ABC,
para a próxima época. É um canhoto talentoso, de 23 anos, Carlos Martins, também está
que já alinhou pelo Barcelona B próximo dos encarnados, dado
(2013 /14), onde se sagrou cam- que pode aproximar Carlos Repeão da 23 Divisão de Espanha. sende ao Benfica. Alegada Rumou na época seguinte ao mente, o técnico do ABC, se sair
Ademar Leon, da Liga Asobal, e de Braga, quer levar com ele
em 2015 foi para o Chambérry, Pedro Seabra, Diogo Branquialuai 5Q classificado na Starli - nho e Ricardo Pesqueira. o
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Depois de Sporting e Benfica, o FC Porto também entra na corrida pelo treinador do ABC
O treinador do ABC, Carlos Resende, está a ser alvo de todas as cobiças. O emblema com que foi
campeão e venceu a Taça Challenge já lhe colocou uma proposta em cima da mesa para renovar, mas
os 'três grandes' também estão interessados e não desarmam. Depois do Sporting e do Benfica, o FC
Porto também pode estar na corrida...
"Estão a dar-me como certo, mas ainda não me disseram quanto vou ganhar nesses clubes. Ainda
nada decidi, nem assinei por ninguém. A única coisa que sei é que vou continuar a dar aulas. E a única
proposta concreta que tenho é a do ABC", revelou, perentório, Carlos Resende, a Record.
Continuar a lerNuma fase em que o campeonato se encontra ao rubro, a informação que tem sido
transmitida é contraditória, pois fontes do Benfica e do FC Porto dão o técnico dos bracarenses como
certo no Sporting, mas Vicente Moura, vice-presidente para as modalidades dos leões, desmente: "O
nosso treinador é o Hugo Canela e é com ele que contamos. Ainda não perdeu nenhum jogo e pode
ganhar as três provas. É uma pessoa de quem gosto muito."
Outra hipótese é Carlos Resende rumar até ao outro lado da Segunda Circular, pois o Benfica, que já
não pode ganhar mais nada esta época, além da Supertaça, encontra-se no mercado a preparar a
próxima, sendo que o treinador Mariano Ortega, ainda com um ano de contrato, não é totalmente uma
carta fora do baralho.
Já no FC Porto, o técnico Ricardo Costa pode estar em risco, depois de ter falhado o título na época
transata. Mesmo que venha a ser campeão, aos dragões nem sempre isso basta.
Autor: Alexandre Reis
03h20
Alexandre Reis
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Apesar das especulações, técnico revela que apenas tem uma proposta concreta da turma campeã
nacional
Por Record
O treinador do ABC, Carlos Resende, está a ser alvo de todas as cobiças. O emblema com que foi
campeão e venceu a Taça Challenge já lhe colocou uma proposta em cima da mesa para renovar, mas
os 'três grandes' também estão interessados e não desarmam. Depois do Sporting e do Benfica, o FC
Porto também pode estar na corrida..."Estão a dar-me como certo, mas ainda não me disseram
quanto vou ganhar nesses clubes. Ainda nada decidi, nem assinei por ninguém. A única coisa que sei é
que vou continuar a dar aulas. E a única proposta concreta que tenho é a do ABC", revelou,
perentório, Carlos Resende, a Record.Numa fase em que o campeonato se encontra ao rubro, a
informação que tem sido transmitida é contraditória, pois fontes do Benfica e do FC Porto dão o
técnico dos bracarenses como certo no Sporting, mas Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades dos leões, desmente: "O nosso treinador é o Hugo Canela e é com ele que contamos.
Ainda não perdeu nenhum jogo e pode ganhar as três provas. É uma pessoa de quem gosto
muito."Outra hipótese é Carlos Resende rumar até ao outro lado da Segunda Circular, pois o Benfica,
que já não pode ganhar mais nada esta época, além da Supertaça, encontra-se no mercado a
preparar a próxima, sendo que o treinador Mariano Ortega, ainda com um ano de contrato, não é
totalmente uma carta fora do baralho.Já no FC Porto, o técnico Ricardo Costa pode estar em risco,
depois de ter falhado o título na época transata. Mesmo que venha a ser campeão, aos dragões nem
sempre isso basta.
03:20 por
Record
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