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Sporting-ABC anima oitavos da Taça 
logo grande em Lisboa irú dei - 

xar  um candidato pelo caminho 
a 30 de janeiro 

A reedição da final de 2014 e da 
meia- final de 2015 da Taça de Por-
tugal repete-se nos oitavos de fi-
nal: Sporting e ABC jogam a 30 de 
janeiro por um lugar nos quartos-
-de-final, ditou o sorteio realiza-
do ontem. Refira-se que no dia 27 
ambas jogam entre si em Odivelas, 
mas para o campeonato Andebol 1, 
em partida da 20.4  jornada. 

Curiosamente, encontram -se 
ainda os vencedores das quatro úl-
timas edições da prova rainha, pois 
os bracarenses venceram em Lou- 

lé em 2015, ao passo que os leõ(-, 
arrecadaram o troféu em 2012, 2013 
e 2014. Já esta época, no único due-
lo entre ambas, o ABC levou a me-
lhor em Braga com o sucesso por 
34-33 a 24 de outubro. 

Este é, aliás, o prato forte des-
ta ronda, pois FC Porto e Benfica 
visitam Camões e Benavente, am-
bas da 2.a divisão e por isso reúnem 
todo o favoritismo. Como favori-
tos partem ainda Águas Santas e 
Fafe que visitam o Boa Hora — eli -
minou o Sp. Horta — e o São Ber -
nardo respetivamente, assim como 
o Avanca, que tem o fator casa a seu 
favor na receção ao vizinho do São 
Paio de Oleiros. 

TAÇA DE PORTUGAL 
MASCULINA 

Oitavos de final 30 janeiro 2016 

Boa Hora (2.1-Águosftantas (A1) 
‘A1-ABC (A1) 

Caniaes 2..j-FC Porto (A1) —__ 
Maris/nes (2f)-Shirtarla (2.') 

Mas uma equipa da 2.° divisão 
tem já lugar garantido nos quartos: 
o vencedor do Marienses-Sisma - 
ria, já que ambas militam na zona 
Sul. O outro jogo entre equipas do 
campeonato Andebol 1 é no Fun-
chal, com a receção da Madeira 
SAD ao Belenenses. H. C. 

/ladeira SAD (A1)-Belenenses (A1) 
Benavente (A1) 

S.Bernardo (2.')-Fale — 
Avanta (A1)-SP Oleiros 2.')  
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mais desporto 

  

   

ANDEBOL CAMPEONATO NACIONAL 

Foi a Jogar futebol, no municipal de Gala, que o FC Porto se preparou para a visita desta noite ao reduto bracarense
VITOR GARCEL/ASF 

Ganhar e mais nada! 
ABC-FC Porto centra hoje atenções na 16: jornada Heptacampeões 

estão invencíveis Mas bracarenses fazem questão de brilhar em casa 

ror 

HUGO COSTA 

E
M 2014/15 o FC Porto so-
mava 15 vitórias e o ABC 
pás ponto final na série ao 
ganhar no Dragão Caixa, 
arrebatando ainda a Taça 

de Portugal aos azuis e brancos. Em 
2015116 o ABC começou a época a 
derrotar os dragões em Castelo 
Branco e a arrecadar a Supertaça, 
sendo a única equipa lusa a conse-
guir o feito de ganhar ao FC Porto 
em solo luso! Hoje, os heptacam-
peões nacionais, que somam 15 su - 
cessos seguidos, visitam o pavilhão 
Flávio Sá Leite, onde os espera um 
ABC com quatro vitórias seguidas e 
um jogo em atraso e a BOLA TV 
para mostrar o encontro grande da 
16.3  jornada do Campeonato An-
debol 1! 

Carlos Resende, treinador do 
ABC, destaca: «Nos jogos como FC  

Porto não podem ser os números, 
mas a qualidade dos atletas a fazer 
a diferença. Temos ambições nes-
te campeonato e mais valias a nos-
so favor. Quero ganhar o jogo por-
que é importante ganhar. Aliás, 
quero ganhar os jogos todos! Em 
casa temos um público entusiasta a 
nosso favor e isso será uma ajuda 
para nós», afiança Resende, que 

CAMPEONATO ANDEBOL 1 
-+ 16.' Jornada 4 Hoje 

• 
Benflca-Passos Manoel 
Pavilhão da Luz. em Lisboa 
ISMAI-Belenenses 
Pavilhão Municipal, na Maia 
ABC-FC Porto 
Pavilhão Flávio Sã Leite, em draga 
SpOttlni:Agnas Sanias 
Pavilhão do Ginasio do Sul, em Almada 
Fafe-Avaria 
Pavilhão Municipal. em Fale 
Sp. Horta-Madeira SAD 
Pavilhão Desportivo, na Horta 

conseguiu suprimir as auséncias de 
Pesqueira e Seabra: «Se o plantei 
não tivesse qualidade, não tínhamos 
estes resultados. Temos de olhar 
para um problema como uma opor - 
tunidade e quem entra tem de a 
agarrar.» 

Do lado do FC Porto, o extremo-

-direito António Areia riposta: «Te-
mos de ter noção da dificuldade do 
jogo e do pavilhão, onde é compli-
cado jogar, sem esquecer de que 
somos mais fortes, estamos em Lu 
e temos de trabalhar o triplo para 
conseguirmos mais uma vitória. O 
ABC é equipa forte, bem organiza -
da e quer sempre vencer, mas nós 
também queremos», evidenciou o 
canhoto, reforçando: «O jogo da 
Supertaça já passou e não interes-
sa para esta partida. Queremos ga-
nhar e é para isso que trabalhamos. 
É normal qualquer equipa querer 
ganhar ao FC Porto, pela hegemo-
nia que tem no andebol.» 

20.00 h 

21-00 h 

21.00 h 

21.00 h 

2L30 h 

2200 h 
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Miguel Martins 
estreia-se 
4  Central do FC Porto vai ao tor - 
neio da Suíça por Portugal e de-
pois junta-se à Seleção júnior A 

A chamada do central Miguel Martins 
e a grande novidade da lista de Rolando 
Freitas para a 44.' edição da Yellow Cup, 
na Suiça, onde Portugal defronta, 
dia 2 de janeiro, a seleção anfitriã e 
no dia seguinte Tunisia ou Áustria. 
em jogo da final ou do 3.'/4.°. Mas a 
preparação para.° play-off de acesso ao 
Mundial 2017, em Junho, não se fica por 
aqui, pois Portugal jogará ainda um duplo 
confronto particular na Islándia com a 
formação da casa a 6 e 7, que prepara o 
Europeu 2016 na Polonia. Para este par de 
jogos o jovem Miguel Martins será 
substituído por Tiago Pereira, pois nessa 
altura estará ao serviço da Seleção 
de Juniores A. que compete no Torneio 4 
Nações, que se realiza em Pinhel, Mêda e 
Agueira de Castelo Rodrigo. A concentração 
e partida para a Suiça esta marcada para 
1 de janeiro de 2016. H. C 

OS 17 CONVOCADOS 

Guarda-redes: Ricardo Candeias (Pontault. Fra) e Al-
fredo Quintana (FC Porto); Ponta-esquerdos:Fá-
bio Virago (ABC) e Pedro Solha (Sporting): Ponta-
-direitos: António Areia (FC Porto) e Pedro Portela 
(Sporting); Lateral-esquerdos: Gilberto Duarte 
(FC Porto), Fabio Magalhaes e Bosko Eijelanovk (Spor-
ting); Central: Miguel Martins, Rui Silva (FC Porto) e 
Tiago Pereira (Benfka); Lateral-cNreito: loa° Ferraz 
(Wetdar. Ale) e Cláudio Pedroso (Madeira SAD); Ptvots 
Ricardo Pesqueira (ABC); Bruno Moreira (Sporting) e ala-
go Rocha (Wisia Mak. Pot) 
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Ansião
promove
“Andebol4Kids”

O município de Ansião, a Fe-
deração Portuguesa de Ande-
bol, a Associação de Andebol
de Leiria, a Secção de Andebol
do Clube de Caçadores de An-
sião e o Agrupamento de Es-
colas do concelho assinam hoje
um protocolo para o desenvol-
vimento do projecto “Ande-
bol4Kids”. O objectivo desta
parceria, a concretizar ao prin-
cípio da tarde, é estimular a prá-
tica do andebol junto dos jo-
vens do concelho, a partir das
17h00.|
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João Gomes vai reforçar o Madeira SAD até ao final da época. 

João Gomes reforça 
Madeira Andebol SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O internacional português sub-21 
João Gomes, andebolista que esta 
temporada vestia a camisola do Be-
lenenses na condição de empresta-
do pelo Benfica, é jogador do Ma-
deira Andebol SAD até final da pre-
sente temporada. O jogador desvin-
culou-se do emblema da águia ain-
da esta semana e juntou-se à equipa 
de Paulo Fidalgo pelo menos até fi-
nal da época. Um reforço que acaba 
por ser também uma oportunidade 
para a formação da Madeira, que 
relembre-se antes do início da épo-
ca teve este internacional clara-
mente referenciado mas que aca-
bou na altura por rumar por em-
préstimo até ao Belenenses. Altera-
ções recentes no clube do Restelo 
bem como a desvinculação definiti-
va do Benfica ajudaram ao 'negócio' 
claramente favorável aos madei-
renses que assim passam a contar 
com mais uma solução num sector 
importante, ode pivot. 

Madeirenses jogam hoje 
Entretanto o Madeira Andebol 
SAD cumpre hoje, pelas 21 horas, 
(22 horas na Madeira) na Cidade da 
Horta, nos Açores, Ilha do Faial, 
mais uma ronda da fase regular do  

`nacional' da I Divisão. Nunca os 
madeirenses se apresentaram tão 
distantes pontualmente da forma-
ção dos Açores para um jogo onde 
tirando esse facto, deverá constituir 
de novo um desafio complicado 
para os andebolistas do Madeira 
Andebol. Com  34 pontos conquis-
tados os madeirenses seguem na 
quinta posição. Venceram nove jo- 

gos empataram um e sofreram cin-
co derrotas. O Sporting da Horta, é 
oitavo classificado com 22 pontos. 

Belenenses para a Taça 
Entretanto, ontem, realizou-se o 
sorteio dos oitavos-de-final da Taça 
de Portugal, que determinou que o 
Madeira SAD receba a 30 de Janei-
ro o Belenenses. 
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Andebol 
feminino em 
acção solidária 
Esta noite a partir das 22h30 ho-
ras, junto à porta do Mercado 
dos Lavradores no Funchal, a 
equipa feminina do Madeira An-
debol SAD vai estar presente 
numa iniciativa de carácter soli-
dário, nomeadamente junto dos 
sem abrigo. 

Roupas, agasalhos para o in-
verno e alimentos serão entre-
gues às pessoas que neste mo-
mento não têm oportunidade 
que muitos outros têm na vida. 

Um gesto simples mas que 
certamente deixará marca no 
projecto, afinal muito além dos 
jogos e da luta pelos títulos. 

Recorde-se que o Madeira 
Andebol SAD vem de três vitó-
rias conseguidas em três dias no 
continente. Na sexta-feira para a 
Taça de Portugal, diante do o Va-
longo do Vouga, no sábado (Le-
ça) e no domingo (Santa) Joana 
(17h) a contar para o campeona-
to nacional. H. D. P. 
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Taça de Portugal (oitavos de final)

ABC visita Sporting
O ABC/UMinho vai medir forças com o Spor-
ting nos oitavos de final da Taça de Portugal. A 
partida terá lugar no Multiusos de Odivelas (as 
equipas, num espaço de quatro dias, jogam ali 
duas vezes). Eis os outros jogos (aprazados para 
30 de janeiro): Benavente-Benfica, São Bernar-
do-AC Fafe, AA Avanca-São Paio Oleiros, Boa 
Hora-Águas Santas, Sporting-ABC/UMinho, 
CDE Camões-Porto e Marienses-AC Sismaria.

Fábio e Pesqueira na seleção nacional
Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira, são os dois 
atletas do ABC chamados pelo selecionador por-
tuguês de andebol, Rolando Freitas, para o Tor-
neio Yellow Cup, na Suíça, e para os encontros 
particulares com a Islândia, em Reiquiavique.

O Torneio Yellow Cup decorre de 2 a 3 de ja-
neiro de 2016, na Suíça, com a participação das 
seleções de Portugal, Suíça, Áustria e Tunísia, após 
o que a comitiva portuguesa ruma a Reiquiavi-
que, para defrontar a Islândia, a 6 e 7 de janeiro. 
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ABC/UMInho recebe hoje (21h00) fc Porto. Dupla minhota confiante

Imbatível... é para ser batido

Pedro Seabra e Nuno Grilo fizeram antevisão da partida desta noite com o Porto

 Pedro Vieira da Silva

O 
ABC/UMinho re-
cebe, esta noite 
(21h00), o FC Porto, 
em partida relativa à 

16.ª jornada do principal 
campeonato de andebol. 
Os minhotos querem ba-
ter o até agora imbatível 
dragão e acreditam que é 

possível.
Nuno Grilo e Pedro 

Seabra destacam o po-
derio da turma portista, 
uma autêntica sociedade 
das nações, mas garantem 
que os academistas são... 
favoritos.

O Porto, nos últimos 
jogos, venceu com algu-
ma dificuldade, mas Nu-

no Grilo garante que os 
dragões já recuperaram 
do desgaste europeu.

«Jogo difícil e tenho a 
certeza que tudo farão pa-
ra manter a invencibili-
dade. Mas nós queremos 
somar o máximo núme-
ro de pontos para chegar 
ao lugar mais alto. Vamos 
tentar impor o nosso jogo, 

claro. Cansaço? Não sei se 
foi isso. Talvez as outras 
equipas estivessem mais 
motivadas. Já têm uma 
semana de descanso», ati-
ra Nuno Grilo, destacan-
do o «bom momento» do 
ABC/UMinho, que atra-
vessa uma boa fase. «Te-
mos vindo a crescer. O 
Pesqueira está a jogar, fal-
ta o Pedro (Seabra), mas o 
Tomás Albuquerque tem 
estado bem», destacou.

Pedro Seabra, que on-
tem já começou a treinar 
sem limitações, garan-
te que o ABC/UMinho, 
porque joga em casa, é fa-
vorito. «O Porto tem ex-
celentes jogadores, um 
enorme coletivo e fez uma 
boa campanha na Cham-
pions. Coloca na defesa 
a sua base e depois ex-
plora o ataque. Mas nós 

na Supertaça, que ven-
cemos, e no Dragão, re-
velámos argumentos pa-
ra contrariar esses pontos 

fortes. O fator casa, como 
sempre, é importante. Ve-
nham apoiar-nos», finali-
zou Pedro Seabra.

D
M
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Madeira SAD recebe
Belenenses para a Taça
A equipa do Madeira SAD vai receber o Belenenses para os oitavos de final da
Taça de Portugal de andebol masculino. O jogo realiza-se a 30 de janeiro. 

A
equipa do Madeira SAD
vai receber o Belenenses
a 30 de janeiro de 2016,
em jogo dos oitavos de
final da Taça de Portugal

masculina, ditou o sorteio rea-
lizado ontem na sede da Fede-
ração Portuguesa de Andebol.
Nos oitavos vai realizar-se mais
uma partida entre equipas da I
divisão, com o Sporting a ser
anfitrião do ABC de Braga, de-
tentor do Troféu. Já o campeão
FC Porto visita o Colégio Camões
(II divisão), enquanto o Benfica
vai jogar em casa do Benavente
(II divisão).

Jogos dos oitavos de final da
Taça de Portugal de andebol
agenados para 30 de janeiro:

Madeira SAD vai ser anfitrião do Belenenses nos oitavos de final da Taça.

ANDEBOL ©
 J

M

Madeira SAD (I) - Belenenses (I);
Benavente (II) - Benfica (I); São
Bernardo (II) - Fafe (I); Avanca
(I) - São Paio Oleiros (II); Boa

Hora (II) - Águas Santas (I); Spor-
ting (I) - ABC (I); Camões (II) -
FC Porto (I) e Marienses (II) -
Sismaria (II). JM
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Miguel Ma 
estrear-se 

rtins vai 
na Seleção 

Jovem portista 
integra a convocató-
ria para os dois jogos 
da Yellow Cup, a 
disputar na Suíça 

••• A chamada de Miguel 
Martins aos trabalhos da Sele-
ção Nacional é a grande novi-
dade da convocatória deRolan-
do Freitas para osçompromis-
sos que se avizinham. 
Referenciado para integrar o 
grupo de 16 jogadores que dis-
putarão, na Suíça, a 2 e 3 de ja-
neiro, a Yellow Cup, em que 
também participam o país an-
fitrião, a Áustria e a Tunísia, o 
jovem portista irá fazer aí o ba-
tismo pela seleção principal de 
Portugal, dois meses depois de 
completar 18 anos. 

Recorde-se que o central in-
tegrou os escalões de formação 
do Águas Santas e do ISMAI e 
estreou-se nos seniores do FC 
Porto com 15 anos, 11 meses e 
19 dias, tomando-se então no 
mais jovemandebolistaajogar 
no principal escalão. 

Miguel Martins regressará a 
Portugal a tempo de disputar o 
Torneio das Quatro Nações, ce-
dendo o lugar ao benfiquista 
Tiago Pereira para a segunda 
parte deste compromisso, a 
cumprir na Islândia, com dois 
jogos, a 6 e 7 de janeiro, frente 
à seleção desse país, que se en-
contra a preparar a participa-
ção noCampeonato da Europa, 
que se realiza na Polónia. 

De referir que FC Porto e  

Sporting, com cinco jogadores 
cada, são os clubes com mais 
convocados numa lista que in-
tegra três andebolistas que 
atuam no estrangeiro - Ricar-
do Candeias, João Ferraz e Tia-
go Rocha - e ainda atletas de 
ABC, Benfica e Madeira SAD. 

JOGOS 

Portugal fará quatro 
encontros entre 2 e 7 de 
janeiro: os dois primeiros 
no torneio helvético, em 
Winterthur, e os dois 
últimos, na Islândia, frente 
à seleção desse país. 

szuw.AormaroATAL 

)0~0f POSOO Clube 
Ricardo Candeias GR PontaultCorrkiatit(Fd 
Alfredo Quintana GR FC Porto 
Fábio Vidrago PE ABC 
Pedro Solha PE Sporting 
António Areia PO F C Porto 
Pedro Portela PD Sporting 
Ricardo Pesqueira PV ABC 
Bruno Moreira PV Sporting 
Tiago Rocha PV ~Ia Mak (PO 
Gilberto Dllale LE FC Porto 
Fábio Magalháes LE Sporting 
Basic° Blelanovk LE Sporting 
Miguel Martins C FC Porto 
Tiago Pereira C Benika 
Rui Silva C FC Porto 
João Ferraz LD Wetztar (Ale) 
Claudio Pedroso LD Madeira SAD 
GR:guarda-redes:PE: ponta-esouerd.x PD: ponta 
direita: PV: pivô:C:central: LE:lateralescierdo: LD 
lateral direito 

Miguel Martins foi chamado à Seleção A 
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Miguel Sarmento e Alexis Borges no duelo da primeira volta, ganho pelos portistas 

Braga será palco do jogo em que o FC Porto 
tentará o inédito 16.° triunfo. Há um ano não o conseguiu 

Falta um ABC 
para o recorde 
O FC Porto chega esta noite 
a Braga, para a 16.a jornada 
do Nacional de andebol, 
com 15 vitórias seguidas e, 
coincidência, um ano 
depois de o ABC impedir a 
16.a. Repetira desfeita é o 
desejo dos minhotos 

AUGUSTOFERRO 

••• Qualquer jogo entre o 
campeão nacional e o clube 
minhoto é de resultado impre-
visível. Esta temporada, as 
equipas já se defrontaram em 
duas ocasiões. Na primeira, no 
jogo que abriu a época, o ABC 
venceu por26-24, conquistan-
do a Supertaça. Passados 24 
dias, no Dragão Caixa, para a 
quinta jornada do Nacional, o 
FC Porto triunfou por núme- 

ros claros: 32-27. 
Hoje, oABC continua na luta 

pelo título nacional, mas tem 
também Sporting e Benfica à 
sua frente. "O FC Porto é uma 
equipa que coloca toda a sua 
base na defesa e a seguir parte 
paraocontra-ataque.Nosjogos 
anteriores, revelámos argu-
mentos para contrariar esses 
pontos fortes. Em nossa casa, 
somossempre favoritos. Espe-
ramos que as pessoas troquem 
o futebol pelo andebol [n.d.r.: 
referência ao Braga-Sporting 
de hoje] e que o Flávio Sá Leite 
esteja cheio", comentou ocen-
tral Pedro Seabra. 

Os portistas, que lideram o 
Nacional, revelaram cansaço -
fruto da campanha europeia -
nos dois últimos jogos, que  

venceram com dificuldade na 
Madeira e nos Açores. "Temos 
de ter noção da dificuldade do 
jogo e de que é um pavilhão 
ondeédificiljogar,masaomes-
mo tempo termos a noção de 
que somos mais fortes, esta-
mos em primeiro e temos de 
trabalhar o triplo para conse-
guirmos mais uma vitória", re-
feriu o ponta-direita portista 
António Areia. 

O encontro tem um motivo 
de atenção muito especial, que 
éo recorde devitóriasconsecu-
tivas no campeonato: são15, e 
o FC Porto aposta na 16.2. O 
mesmo aconteceu no ano pas-
sado, mas então oABC, que até 
jogava no Dragão Caixa, termi-
nou com essa sequência de su-
cesso e impôs-se por 25-30. 
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Taça: Sporting recebe ABC 
O detentor do troféu 
tem, nos oitavos de 
final, um grande 
teste em casa dos 
leões 

imo OABC, que busca a reno-
vação do estatuto de vencedor 
daTaça de Portugal, vai ter um 
teste de graride dificuldade 
frente ao Sporting, em casa 
dos leões, a 30 de janeiro. Será 
este o jogo de maior interesse 
dos oitavos de final, fase da 
prova a que chegaram todos os  

clubes que sonham com acon-
quista do troféu. 

Entre as outras sete equipas 
do primeiro escalão ainda em 
prova, o sorteio só ditou mais 
um confronto, o da deslocação 
do Belenenses ao Funchal, 
para defrontar o Madeira SAD. 
Cinco dos restantes seis jogos 
serão duelos entre equipas da 
Ieda II divisões, com os clubes 
do escalão superior a terem 
natural favoritismo, sobretu-
do nas visitas do Benfica a Be-
navente e do FC Porto ao Liceu 
Camões. 

A presença de uma equipada 
II divisão nos quartos de final 
está, contudo, já garantida e 
esse lugar será ocupado pelo 
vencedor do Marienses-Sis-
maria. 

TAÇ.ADEPORTUGAL 

Dia 30 de Janeiro de 2016 
Madeira SAD-Belenenses 
Benavente-Benfica 
São Bernardo-AC Fafe 
Avanca-São Paio de Oteiros 
Boa Hora-Aguas Santas 

Spo►ting-ABC 
Camões -FC Porto 
Marienses-Sismarla 
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S E \ 

Campeonato Nacional - 
16aJornada: 
Benfica-Passos Manuel, 
20h00; Maia/ISMAI-
Belenenses, 21h00; ABC-FC 
Porto, 21h00; 
Sporting-Águas Santas, 
21h00; Fafe-Avanca, 21h30; 
Sp. Horta-Madeira SAD, 
22h00. 

FUTEBOL 
Taça de Portugal-
Oitavos de final: 
Aves-Nacional,15h00; 
Amarante-Arouca,15h00; 
Gil Vicente-Portimonense, 
17h00; Estoril-Penafiel, 
17h00; Feirense-FC Porto, 
18h00; Braga-Sporting, 
20h00. 

Challenge Cup - 16 avos 
de final - 2.a Mão: Volley 
Antuérpia-Benfica,19h30, 
na Bélgica. 
Taça de Portugal 
Feminina, jogo em atraso 
dos oitavos de final: CP 
Natação-CD Torres Novas, 
21h00. 
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Portista 
Miguel Martins em 
estreia absoluta 
• Rolando Freitas chamou 
17 jogadores para os próxi-
mos, jogos da seleção. 
Convocados 
Guarda-redes— &ardo Candeias rontault-
CombaulvFRA) e Alfredo Quntana F C Porto) 
1.! Unha — Gilberto Duarte. Miguel Mame" 
Silva (F C Por

nau
to°),  Fabio Magalhães e /*lano* 

(Sporuno). Pereira Wenbr,a). loão Ferraz 
(Wetzlx/ALE), Claudio Pedroso (Madeira SAD). 
V linha — Fábio Antunes e Ikando Pesque*a 

r

f3C), Pedro Solha. Pedro Portela e Bruno Moreira 
Soamo/

dr  
Antonio Arda (F Porto). Tiago Rodla 

°nen VAda PloiP01). 
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Portugal 
Sporting recebe ABC 
nos oitavos de final 
e Final antecipada nos oita-
vos Taça de Portugal de an-
debol entre Sporting e ABC. 

Sorteio 
ler"— naciera SAD-Berenertses. Benaveree-
Beffir.a. 5 &mordo-Fie. Avanca-5. Paio Pode, 
Boa Hora-Áues Santas, Sportng-ABC. COE 
Camões-F C Porto e etanenses,Sernana 
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ANDEBOL o clássico entre 
Sporting e ABC (detentor do 
troféu) é o prato forte dos 
oitavos-de- final da Taça de 
Portugal, a 30 de janeiro de 
2016. O so delude ontem ditou 
ainda Benavente-13enfica, 
Camões FC Porto, Madeira 
SAD - Belenenses, Boa Hora-
Águas Santas, São Bernardo-AC 
Fafe, Avanca-S. Paio Oleiros e 
Marienses - Sismaria. 
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INÉDITO. Miguel Martins chamado aos seniores 

NA YELLOW CUP 

Central Miguel Martins 
estreia-se por Portugal 
Eal O selecionador Rolando Frei-
tas divulgou ontem a convocatória 
para os próximos compromissos 
da Seleção, sendo de destacar a 
chamada de Miguel Martins, uma 
estreia inédita na equipa principal 
do jovem central do FC Porto, de 
apenas 18 anos. 

Formado no Águas Santas, Mi-
guel Martins foi lançado nos se-
niores dos dragões pelo treinador 
Ljubomir Obradovic, aos 15 anos, 
11 meses el9 dias, sendo o mais jo-
vem de sempre a jogar no princi-
pal escalão em Portugal. 

Numa lista de 17, o talentoso jo-
gador vai estar na Yellow Cup (2 e 3 
de janeiro de 2016, em Winther-
tur, Suíça), beneficiando da baixa 
de Nuno Roque (FC Porto), que foi 
a principal opção de Rolando Frei -
tas quando Portugal se qualificou, 
recentemente, para o playoff de 
acesso ao Mundial'2017, que se 
encontra a preparar. 

Depois do torneio helvético, 
onde defrontará a Suíça, Áustria e 
Tunísia, a Seleção rumará à Islân-
dia para dois particulares (6 e 7 do 
mesmo mês) frente a um adversá -
rio que vai estar no Europeu'2016, 
mas já com Tiago Pereira (Benfica) 

CONVOCADOS 
R. Candeias t,J‹) P. Combault (ERA) 

Alfredo Quintana (; 1; FC Porto 

Miguel Martins FC Porto 

Tiago Pereira . Benfica .... 
Rui Silva   FC Porto 
Gilberto Duarte (1E) FC Porto 

Fábio Magalhães (IE) Sporting 
Bosko Bjelanovic (II) Sporting 
João Ferraz Wetzlar (ALE) 

Cláudio Pedroso(LD) Madeira SAD 
Fábio Antunes (PE) ABC 
Pedro Solha (PE) Sporting 
António Areia (PD) FC Porto 
Pedro Portela (PD) Sporting 
Ricardo Pesqueria (P) ABC 

Bruno Moreira (P) Sporting 
Tiago Rocha (P) W. Plock (POL) 
Treinador. ROLANDO FREITAS 

no lugar de Miguel Martins, que 
regressará a Portugal. 

O pivô Tiago Rocha definiu os 
objetivos: "Queremos consolidar 
a equipa para em junho estarmos 
preparados para o playoff e conse 
guirmos o apuramento para o 
Mundial'2017. Quanto à Superliga 
da Polónia e Liga dos Campeões, o 
meu clube, o Wisla Piock, conti-
nua no bom caminho e a lutar em 
todas as frentes." o A.R. 
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Aiiik  É BESTA NEGRA 
DO INVICTO FC PORTO 
Heptacampeão procura 
bater recorde em Braga 
mas vencedor da 
Supertaça mete respeito 

ALEXAN DRE REIS 

Ia O FC Porto já igualou o me-
lhor arranque de sempre da fase 
regular do Campeonato, como 
na época transata, somando 15 
vitórias em igual número de 
jornadas, mas hoje (21 horas) vai 
a Braga para defrontar a sua 
besta negra. O ABC, com efeito, 
não só já roubou a Supertaça aos 
dragões, como na temporada 
passada foi bater o heptacam - 
peão ao Dragão, evitando que 
chegasse aos 16 triunfos no ar-
ranque da prova. 

Nuno Grilo, lateral da turma 
minhota, está confiante que a 
sua equipa vai derrubar o adver-
sário: "Acreditamos sempre 
que podemos vencer qualquer 
jogo, independentemente do 
opositor que nos apareça pela 
frente. Com  todo o respeito que 
temos pelo FC Porto, que ainda 
não perdeu e está a fazer um ex-
celente campeonato, o nosso 
objetivo é impor o nosso jogo e 
vencer, de maneira a subirmos 
mais na tabela." 

Mas é claro que os azuis ebran-
cos, já afastados da Champions, 
não querem perder, apesar do 
ABC, sem o central Pedro Seabra 
- já se treina após operação -, ter 
sido o único adversário em Por-
tugal a bater (26-24) esta época 
os dragões em jogos oficiais. 

Mas António Areia, ponta-di-
reita do FC Porto, diz que este 
clássico nada tem a ver com o 
duelo da Supertaça, disputado 
em agosto, em Castelo Branco: 
"Não se trata de uma vingança. 
Queremos ganhar, como ga-
nhámos em casa [32-27, na 1.1  
volta]. Temos a noção da difi-
culdade do jogo, num pavilhão 
difícil, mas somos mais fortes, 
estamos em primeiro e quere-
mos a vitória, mesmo que te-
nhamos de trabalhar o triplo", 
considerou o internacional ao 
sítio dos dragões. 

Quanto aos outros candidatos 
ao título, o Sporting recebe o 
Águas Santas no Pavilhão do Gi-
násio do Sul (Almada) e o Benfi-
ca o Passos Manuel, em partidas 
da 16. jornada. o 

   
 

   
 

ANDEBOL 
Jornada 16 

 

 

BENFICA aohoo P. MANUEL 

 

 

ABC 21h00 FC PORTO 

 

 

SpRTING 21h00 ÁGUAS SANTAS 

MAIA ISMAI 21h00 BELENENSES 

 

 

SP. HORTA 21h00 MADEIRA SAD 

 

 

AC FAFE 21h30 AVANCA 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D C/AGS 

 

 

«BiFC PORTO 45 15 15 O O 479-358 

 

 

espORT1N6 41 15 13 O 2 501-363 

 

 

90 BENFICA 41 15 13 O 2 448-360 

 

 

**ABC 36 14 11 O 3 432-386 

 

 

eelAADENIASAD34 15 9 1 5 431-399 

.44. SANTAS 31 15 8 O 7 395-405 

 

 

**ABANCA 25 15 5 0 10 348-411 

 

 

'SP. HORTA 22 15 3 1 11 364-428 

 

 

0°P. MANUEL 22 15 3 1 11 366-437 

 

 

409 MAJAISMAI 22 15 3 1 11 397.457  

CD9  AC FAFE 19 15 1 2 12 369-439 

BELENENSES 18 14 2 O 12 311-398 

 

DUELO. António Areia 
e N imo Grilo querem ganhar 

 

Página 18



A19ABC é besta negra do invicto FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c09d7181

 
O FC Porto já igualou o melhor arranque de sempre da fase regular do Campeonato, como na época
transata, somando 15 vitórias em igual número de jornadas, mas hoje (21 horas) vai a Braga para
defrontar a sua besta negra. O ABC, com efeito, não só já roubou a Supertaça aos dragões, como na
temporada passada foi bater o heptacampeão ao Dragão, evitando que chegasse aos 16 triunfos no
arranque da prova. Nuno Grilo, lateral da turma minhota, está confiante que a sua equipa vai derrubar
o adversário: "Acreditamos sempre que podemos vencer qualquer jogo, independentemente do
opositor que nos apareça pela frente. Com todo o respeito que temos pelo FC Porto, que ainda não
perdeu e está a fazer um excelente campeonato, o nosso objetivo é impor o nosso jogo e vencer, de
maneira a subirmos mais na tabela." Mas é claro que os azuis e brancos, já afastados da Champions,
não querem perder, apesar do ABC, sem o central Pedro Seabra - já se treina após operação -, ter
sido o único adversário em Portugal a bater (26-24) esta época os dragões em jogos oficiais. Mas
António Areia, ponta-direita do FC Porto, diz que este clássico nada tem a ver com o duelo da
Supertaça, disputado em agosto, em Castelo Branco: "Não se trata de uma vingança. Queremos
ganhar, como ganhámos em casa [32-27, na 1.ª volta]. Temos a noção da dificuldade do jogo, num
pavilhão difícil, mas somos mais fortes, estamos em primeiro e queremos a vitória, mesmo que
tenhamos de trabalhar o triplo", considerou o internacional ao sítio dos dragões. Quanto aos outros
candidatos ao título, o Sporting recebe o Águas Santas no Pavilhão do Ginásio do Sul (Almada) e o
Benfica o Passos Manuel, em partidas da 16.ª jornada. Autor: Alexandre Reis
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ABC é besta negra do invicto FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-12-2015

Meio: Sábado Online

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

 
02:01 . Record
 
 Vencedor da Supertaça mete respeito
 
 Por Record
O FC Porto já igualou o melhor arranque de sempre da fase regular do Campeonato, como na época
transata, somando 15 vitórias em igual número de jornadas, mas hoje (21 horas) vai a Braga para
defrontar a sua besta negra. O ABC, com efeito, não só já roubou a Supertaça aos dragões, como na
temporada passada foi bater o heptacampeão ao Dragão, evitando que chegasse aos 16 triunfos no
arranque da prova.
Nuno Grilo, lateral da turma minhota, está confiante que a sua equipa vai derrubar o adversário:
"Acreditamos sempre que podemos vencer qualquer jogo, independentemente do opositor que nos
apareça pela frente. Com todo o respeito que temos pelo FC Porto, que ainda não perdeu e está a
fazer um excelente campeonato, o nosso objetivo é impor o nosso jogo e vencer, de maneira a
subirmos mais na tabela."
Mas é claro que os azuis e brancos, já afastados da Champions, não querem perder, apesar do ABC,
sem o central Pedro Seabra - já se treina após operação -, ter sido o único adversário em Portugal a
bater (26-24) esta época os dragões em jogos oficiais.
Mas António Areia, ponta-direita do FC Porto, diz que este clássico nada tem a ver com o duelo da
Supertaça, disputado em agosto, em Castelo Branco: "Não se trata de uma vingança. Queremos
ganhar, como ganhámos em casa [32-27, na 1.ª volta]. Temos a noção da dificuldade do jogo, num
pavilhão difícil, mas somos mais fortes, estamos em primeiro e queremos a vitória, mesmo que
tenhamos de trabalhar o triplo", considerou o internacional ao sítio dos dragões.
Quanto aos outros candidatos ao título, o Sporting recebe o Águas Santas no Pavilhão do Ginásio do
Sul (Almada) e o Benfica o Passos Manuel, em partidas da 16.ª jornada.
 
 

Página 20



A21

Sporting-ABC nos oitavos de final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=588093

 
O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol, realizado esta terça-feira, ditou a
deslocação do ABC, detentor do troféu, ao reduto do Sporting. A outra partida entre primodivisionários
colocará frente a frente Madeira SAD e Belenenses. A eliminatória, agendada para 30 de janeiro,
reserva ainda os jogos Colégio Camões-FC Porto e Benavente-Benfica. Sorteio completo: Madeira SAD
(I) - Belenenses (I) Benavente (II) - Benfica (I) São Bernardo (II) - Fafe (I) Avanca (I) - S. Paio
Oleiros (II) Boa Hora (II) - Águas Santas (I) Sporting (I) - ABC (I) Camões (II) - FC Porto (I)
Marienses (II) - Sismaria (II)
 
 15-12-2015
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A equipa aveirense recebeu e
venceu o quarto classificado do
campeonato, o Maistars, num
jogo em que entrou muito bem,
com uma defesa muito agres-
siva, que colocou bastantes difi-
culdades ao ataque maiato, e
quando a defesa falhava, lá es-
tava a inevitável Isabel Gois que
parava quase todos os remates
das adversárias.

Se a nível defensivo o Alava-
rium/Love Tiles estava bem, o
mesmo não se pode dizer em
termos atacantes, demonstran -

do alguma precipitação e come-
tendo falhas técnicas nos pri-
meiros minutos de jogo. Mas o
acerto veio com o tempo, e
quando o treinador do Maiastars
pediu o seu primeiro “time out”
à passagem dos minutos, já o
marcador assinalava um 7-3 fa-
vorável às aveirenses.

Só que a paragem do jogo
não foi benéfica para a equipa
da casa, que se desconcentrou
e permitiu uma ténue reacção
às forasteiras, mas sem nunca
por em causa o resultado. Por
isso, foi com naturalidade que
o intervalo chegou com o re-
sultado a ditar uma vantagem

de sete golos para as tricam-
peãs nacionais.

Quando a segunda parte co-
meçou o público não esperava
um jogo tão emocionante como
o que se veio a verificar. Algum
desacerto defensivo combinado
com um rigor excessivo nas ex-
clusões aplicadas às jogadoras
aveirenses - o Alavarium Lo -
ve/Tiles chegou a ter três joga-
doras excluídas ao mesmo tem -
po - colocaram o Maiastars na
discussão pelo resultado.

O treinador aveirense “pa-
rou” o jogo por volta dos 42 mi-
nutos e a paragem trouxe al-
guma calma ao jogo das avei-
renses, que voltaram a de-
monstrar supremacia sobre as
adversárias, chegando ao final
do jogo com quatro golos de
vantagem. Bom espetáculo de
andebol, nem sempre bem jo-
gado, mas com grande entrega
e garra por parte das jogadoras
de ambas as equipas. Irregular
foi o trabalho da equipa de ar-
bitragem. |

Vitória de quem foi mais equipa
Supremacia O Alavarium/Loves Tiles, aproveitando o factor-casa, aumentou a vantagem
para o seu adversário e manteve-se na perseguição aos primeiros classificados

ALAVARIUM                                  27

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Gois; Mariana Lopes (2), Maria
Coelho (1), Viviana Rebelo (3), Ana
Neves (3), Soraia Domingues, Maria
Ramos (3), Inês Moleiro, Filipa Fontes
(3), Mónica Soares (2), Sara Sousa (3),
Inês Rocha, Inês Branco, Ana Moreira
(2), Carolina Monteiro (1) Soraia Fer-
nandes (3) e Brynhildur Eddudottir (1).

MAIASTARS                                   23

Treinador: José Amaral.
Nádia Santos; Inês Pontes (1), Ana
Sousa (1), Mariana Azevedo (1), Maria
Cerqueira (5), Diana Oliveira (7), Marta
Soares, Ana Pereira, Patrícia Pereira,
Ana Marcelino, Joana Silva, Dulce
Oliveira (3), Sofia Gomes (2), Rita
Borges, Ana Silva (6), Daniela Castro.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro. Árbitros: Daniel Martins e Francisco Remigio
Oficiais de mesa: Alfredo Monteiro e Francisco Gamelas (Aveiro). Ao intervalo: 15-8

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Inês Rocha defendeu bem a baliza aveirense na segunda parte

D.R.
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Sporting-ABC: jogo grande na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4931680

 
Confira os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal em andebol O Sporting vai receber o ABC nos
oitavos de final da Taça de Portugal de andebol, conforme o sorteio desta terça-feira, que apenas
ditou dois encontros entre equipas da primeira divisão. A outra partida entre primodivisionários será o
Madeira SAD -- Belenenses, que acontecerá, tal como os restantes jogos, a 30 de janeiro de 2016. O
campeão FC Porto visita o Colégio Camões, enquanto o Benfica vai jogar em casa do Benavente. Jogos
dos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol: - Sábado, 30 jan 2016: Madeira SAD (I) -
Belenenses (I). Benavente (II) - Benfica (I).
 
 2015-12-15T19:40:00Z
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Sporting recebe ABC na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=89b8147

 
O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal teve esta terça-feira lugar nas instalações da
Federação Portuguesa de Andebol e ditou, como jogo grande da ronda, um Sporting-ABC. Nos
encontros agendados para 30 de janeiro de 2016 disputar-se-ão ainda um Benavente-Benfica ou um
CDE Camões-FC Porto. Confira o quadro completo de jogos: Madeira Sad-Belenenses Benavente-
Benfica S. Bernardo-Fafe Avanca-S. Paio Oleiros Boa Hora-Águas Santas Sporting-ABC CDE Camões-
FC Porto Marienses-Sismaria Autor: Flávio Miguel Silva
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Miguel Martins (FC Porto) estreia-se nos convocados da seleção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8933b6cb

 
Carlos J Barros - RTP 15 Dez, 2015, 18:06 / atualizado em 15 Dez, 2015, 18:07 | Andebol Miguel
Martins convocado para a selecção | fcp Miguel Martins estreou-se esta terça-feira nos convocados do
selecionador português de andebol, Rolando Freitas, para o Torneio Yellow Cup, na Suíça, e para os
encontros particulares com a Islândia, em Reiquiavique. Portugal prossegue assim a preparação para o
'play-off' de acesso ao Campeonato do Mundo de 2017, após o triunfo no grupo 4 da fase de
apuramento, disputado em regime de concentração em Israel, juntamente com Estónia e Geórgia. O
Torneio Yellow Cup decorre de 02 a 03 de janeiro de 2016, em Winterthur, na Suíça, com a
participação das seleções de Portugal, Suíça, Áustria e Tunísia, após o que a comitiva portuguesa
ruma a Reiquiavique, para defrontar a Islândia, a 06 e 07 de janeiro. Tanto a Áustria como a Suíça
ainda se encontram a disputar o apuramento, que Portugal já garantiu, para o 'play-off' de acesso ao
Mundial de 2017. Os austríacos lideram o grupo 2 e os suíços ainda não se estrearam no grupo 6.
Após a participação no Torneio Yellow Cup, Portugal defronta por duas vezes a Islândia, que se
encontra na fase final de preparação para o Campeonato da Europa da Polónia, a disputar a partir de
15 de janeiro de 2016, e em que integram o grupo B, juntamente com a Croácia, Bielorrússia e
Noruega. Miguel Martins (FC Porto) cumpre apenas metade do programa, dado que regressa da Suíça
após o Torneio Yellow Cup para participar no Torneio das Quatro Nações, sendo substituído por Tiago
Pereira (Benfica), que se junta à comitiva para a deslocação à Islândia. O central Miguel Martins, que
integrou os escalões de formação do Águas Santas e que representou o ISMAI até 2013, estreou-se
pela equipa sénior do FC Porto aos 15 anos, 11 meses e 19 dias, sendo o mais jovem de sempre a
jogar no principal escalão do andebol português. Lista de convocados: - Guarda-redes: Ricardo
Candeias (Pontault-Combault/Fra) e Alfredo Quintana (FC Porto). - 2.ª Linha: Fábio Antunes e Ricardo
Pesqueira (ABC), Pedro Solha, Pedro Portela e Bruno Moreira (Sporting), António Areia (FC Porto) e
Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock/Pol). - 1.ª linha: Gilberto Duarte, Miguel Martins e Rui Silva (FC Porto),
Fábio Magalhães e Bosko Bjelanovic (Sporting), Tiago Pereira (Benfica), João Ferraz (Wetzlar/Ale) e
Cláudio Pedroso (Madeira SAD). Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 15 Dez, 2015, 18:06 / atualizado em 15 Dez, 2015, 18:07|
 
 

Página 25



A26

Sporting recebe ABC nos ´oitavos´ da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fafb322f

 
15-12-2015 19:31
 
 A outra partida entre primodivisionários será o Madeira SAD - Belenenses, que acontecerá, tal como
os restantes jogos, a 30 de janeiro de 2016.
 
 Foto: José Coelho
 
 ABC e Sporting vão jogar na Taça de Portugal
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting vai receber o ABC nos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol, conforme o sorteio
de hoje, que apenas ditou dois encontros entre equipas da primeira divisão.
 
 A outra partida entre primodivisionários será o Madeira SAD - Belenenses, que acontecerá, tal como
os restantes jogos, a 30 de janeiro de 2016.
 
 O campeão FC Porto visita o Colégio Camões, enquanto o Benfica vai jogar em casa do Benavente.
 
 Jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol:
 
 - Sábado, 30 jan 2016:
 
 Madeira SAD (I) - Belenenses (I).
 
 Benavente (II) - Benfica (I).
 
 São Bernardo (II) - Fafe (I).
 
 Avanca (I) - S. Paio Oleiros (II).
 
 Boa Hora (II) - Águas Santas (I).
 
 Sporting (I) - ABC (I).
 
 Camões (II) - FC Porto (I).
 
 Marienses (II) - Sismaria (II).
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Miguel Martins estreia-se nos convocados da seleção portuguesa de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d4659953

 
15-12-2015 17:49
 
 Jogador do FC Porto foi convocado por Rolando Freitas.
 
 Foto: © 2014
 
 Miguel Martins em ação pelo FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Miguel Martins estreou-se hoje nos convocados do selecionador português de andebol, Rolando
Freitas, para o Torneio Yellow Cup, na Suíça, e para os encontros particulares com a Islândia, em
Reiquiavique.
 
 Portugal prossegue assim a preparação para o 'play-off' de acesso ao Campeonato do Mundo de
2017, após o triunfo no grupo 4 da fase de apuramento, disputado em regime de concentração em
Israel, juntamente com Estónia e Geórgia.
 
 O Torneio Yellow Cup decorre de 02 a 03 de janeiro de 2016, em Winterthur, na Suíça, com a
participação das seleções de Portugal, Suíça, Áustria e Tunísia, após o que a comitiva portuguesa
ruma a Reiquiavique, para defrontar a Islândia, a 06 e 07 de janeiro.
 
 Tanto a Áustria como a Suíça ainda se encontram a disputar o apuramento, que Portugal já garantiu,
para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017. Os austríacos lideram o grupo 2 e os suíços ainda não
se estrearam no grupo 6.
 
 Após a participação no Torneio Yellow Cup, Portugal defronta por duas vezes a Islândia, que se
encontra na fase final de preparação para o Campeonato da Europa da Polónia, a disputar a partir de
15 de janeiro de 2016, e em que integram o grupo B, juntamente com a Croácia, Bielorrússia e
Noruega.
 
 Miguel Martins (FC Porto) cumpre apenas metade do programa, dado que regressa da Suíça após o
Torneio Yellow Cup para participar no Torneio das Quatro Nações, sendo substituído por Tiago Pereira
(Benfica), que se junta à comitiva para a deslocação à Islândia.
 
 O central Miguel Martins, que integrou os escalões de formação do Águas Santas e que representou o
ISMAI até 2013, estreou-se pela equipa sénior do FC Porto aos 15 anos, 11 meses e 19 dias, sendo o
mais jovem de sempre a jogar no principal escalão do andebol português.
 
 Lista de convocados:
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 - Guarda-redes: Ricardo Candeias (Pontault-Combault/Fra) e Alfredo Quintana (FC Porto).
 
 - 2.ª Linha: Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira (ABC), Pedro Solha, Pedro Portela e Bruno Moreira
(Sporting), António Areia (FC Porto) e Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock/Pol).
 
 - 1.ª linha: Gilberto Duarte, Miguel Martins e Rui Silva (FC Porto), Fábio Magalhães e Bosko Bjelanovic
(Sporting), Tiago Pereira (Benfica), João Ferraz (Wetzlar/Ale) e Cláudio Pedroso (Madeira SAD).
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Sporting recebe ABC na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Sábado Online

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

 
19:01 . Record
 
 Os encontros estão agendados para 30 de janeiro de 2016...
 
 Por Record
O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal teve esta terça-feira lugar nas instalações da
Federação Portuguesa de Andebol e ditou, como jogo grande da ronda, um Sporting-ABC.
Nos encontros agendados para 30 de janeiro de 2016 disputar-se-ão ainda um Benavente-Benfica ou
um CDE Camões-FC Porto.
Confira o quadro completo de jogos:
Madeira Sad-Belenenses
Benavente-Benfica
S. Bernardo-Fafe
Avanca-S. Paio Oleiros
Boa Hora-Águas Santas
Sporting-ABC
CDE Camões-FC Porto
Marienses-Sismaria
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Miguel Martins estreia-se nos convocados da Seleção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2015

Meio: Sábado Online

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

 
18:25 . Record
 
 Central cumpre apenas metade do programa sendo depois substituído por Tiago Pereira
 
 Por Record
Miguel Martins estreou-se esta terça-feira nos convocados do selecionador português de andebol,
Rolando Freitas, para o Torneio Yellow Cup, na Suíça, e para os encontros particulares com a Islândia,
em Reiquiavique.
Portugal prossegue assim a preparação para o playoff de acesso ao Campeonato do Mundo de 2017,
após o triunfo no grupo 4 da fase de apuramento, disputado em regime de concentração em Israel,
juntamente com Estónia e Geórgia.
O Torneio Yellow Cup decorre de 2 a 3 de janeiro de 2016, em Winterthur, na Suíça, com a
participação das seleções de Portugal, Suíça, Áustria e Tunísia, após o que a comitiva portuguesa
ruma a Reiquiavique, para defrontar a Islândia, a 6 e 7 de janeiro.
Tanto a Áustria como a Suíça ainda se encontram a disputar o apuramento, que Portugal já garantiu,
para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017. Os austríacos lideram o grupo 2 e os suíços ainda não
se estrearam no grupo 6.
Após a participação no Torneio Yellow Cup, Portugal defronta por duas vezes a Islândia, que se
encontra na fase final de preparação para o Campeonato da Europa da Polónia, a disputar a partir de
15 de janeiro de 2016, e em que integram o grupo B, juntamente com a Croácia, Bielorrússia e
Noruega.
Miguel Martins (FC Porto) cumpre apenas metade do programa, dado que regressa da Suíça após o
Torneio Yellow Cup para participar no Torneio das Quatro Nações, sendo substituído por Tiago Pereira
(Benfica), que se junta à comitiva para a deslocação à Islândia.
O central Miguel Martins, que integrou os escalões de formação do Águas Santas e que representou o
ISMAI até 2013, estreou-se pela equipa sénior do FC Porto aos 15 anos, 11 meses e 19 dias, sendo o
mais jovem de sempre a jogar no principal escalão do andebol português.
Lista de convocados:
Guarda-redes: Ricardo Candeias (Pontault-Combault/Fra) e Alfredo Quintana (FC Porto).
2.ª Linha: Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira (ABC), Pedro Solha, Pedro Portela e Bruno Moreira
(Sporting), António Areia (FC Porto) e Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock/Pol).
1.ª Linha: Gilberto Duarte, Miguel Martins e Rui Silva (FC Porto), Fábio Magalhães e Bosko Bjelanovic
(Sporting), Tiago Pereira (Benfica), João Ferraz (Wetzlar/Ale) e Cláudio Pedroso (Madeira SAD).
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 13,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62293284 12-12-2015

Colegiais com
dupla jornada

HOJE. Depois de ter
sofrido a primeira der-
rota esta temporada na
última jornada, fora,
diante do campeão
Alavarium/Love Tiles
(28-26), o Colégio de
Gaia/       Toyota tem este
fim de semana dupla jor-
nada. As colegiais deslo-
cam-se hoje, pelas 19h, a
Alpendorada, e amanhã
recebem o Colégio João
de Barros, a partir das
18h, com a ambição de
recuperar a liderança na
tabela classificativa.
Neste momento, o Colé-
gio de Gaia ocupa o se-
gundo lugar com 31
pontos, não obstante ter
menos um jogo que o
líder Madeira SAD.

Andebol
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  Tiragem: 28000
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  Corte: 1 de 1ID: 62285603 11-12-2015
ANDEBOL

FC Porto falha apuramento na Liga dos Campeões
 FC Porto falhou a presença no ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol ao terminar no 
terceiro lugar do Grupo C. Os azuis despedem-se Champions com sete vitórias, cinco delas em casa, e com os mesmos 
14 pontos do Naturhouse La Rioja, enquanto o Meshkov Brest venceu o agrupamento, com 16.

O FC Porto falhou a presença no 
‘play-off’ de acesso aos oitavos de 
final da Liga dos Campeões de an-
debol ao terminar no terceiro lugar 
do Grupo C, com os mesmos pon-
tos dos espanhóis do Naturhouse 
La Rioja.

Apenas os dois primeiros lu-
gares do grupo davam acesso ao 
‘play-off’ e com o primeiro entre-
gue aos bielorrussos do HC Mesh-
kov Brest restava a FC Porto e ao La 
Rioja lutarem pela outra vaga, em-
bora os espanhóis se encontrassem 
em vantagem no confronto direto.

O FC Porto, primeiro a entrar 

em jogo, venceu o seu adversário 
da última ronda, os sérvios do Vo-
jvodina, por 37-15, e ficou à espe-
ra de uma ajuda dos eslovacos do 
Tatran Presov na receção ao La Rio-
ja, que começou uma hora e 30 mi-
nutos depois.

O Tatran Presov, que ao interva-
lo vencia por 8-6, colaborou com os 
‘dragões’ até quatro minutos do fi-
nal, dado que se encontrava a ven-
cer por 19-18, mas depois sofreu 
dois golos e desperdiçou ainda por 
duas vezes a hipótese do empate.

O encontro ficou definitivamen-
te sentenciado quando Tomas Cip 

falhou o empate para o Tetran Pre-
sov, a 40 segundos do fim – resul-
tado que servia ao FC Porto – e 
Fernandez Perez marcou para o La 
Rioja a sete segundo do apito final.

O FC Porto despede-se da 
Champions com sete vitórias, cin-
co delas em casa, e com os mes-
mos 14 pontos do Naturhouse La 
Rioja, enquanto o Meshkov Brest 
venceu o agrupamento, com 16.

Rui Silva no encontro 
com os sérvios do

Vojvodina que o 
FC Porto venceu por 37-15 
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Xico Andebol voltou 
a perder em casa 

> O Xico Andebol voltou 
às derrotas em casa, ao 
perder com o FC Gaia por 
25-27. Um resultado pena-
lizador para o conjunto vi-
maranense, que continua 
sem conseguir sair dos 
últimos lugares, depois de 
uma fase mais positiva em 
que somou duas vitórias 
consecutivas. 

O jogo foi equilibrado, 
com a vantagem conse-
guida pelos visitantes no 
primeiro tempo a revelar-
se decisiva para o desfecho 
da partida. Ao intervalo, o 
FC Gaia vencia por 11-13, 
depois de nos primeiros 30 
minutos o Xico Andebol 
ter sentido mais dificul-
dades no ataque. 

A reacção esperada 
do Xico Andebol fez au-
mentar a produtividade 
ofensiva, mas os vima-
ranenses acabaram por 
não conseguir dar a volta 
ao resultado, apesar do 
equilíbrio que marcou o 
segundo tempo, que ter- 

minou com um empate 
a 14 golos. Ficou, assim, 
consumada a oitava der-
rota da temporada, registo 
que não se esperava. 

Esta terça-feira, o Xico 
Andebol desloca-se a Lis-
boa para defrontar o Clu-
be Desportivo Escolar 
Camões nos 16-avos-de-
final da Taça de Portugal. 
O encontro está marcado 
para as 18 horas e terá 
lugar no Pavilhão Moniz 
Pereira. O adversário da 
equipa comandada por 
André Castro segue no 9.9  
lugar da Zona Sul do Cam-
peonato Nacional da 2.'-' 
Divisão. Com  passagens 
pelo principal escalão 
nos últimos anos, o CDE 
Camões está a ter um 
desempenho aquém das 
expectativas. Logo, o Xico 
Andebol pode alimentar a 
esperança de chegar aos 
oitavos-de-final da Taça 
de Portugal, fase em que 
reencontraria um adver-
sário da 1.1  Divisão. 
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Mc() 
voltou 
a falhar 
em casa 

Derrota diante do FC Gaia deixou os vimaranenses no penúltimo 
lugar da tabela classificativa. Equipa de Gustavo Castro joga esta 
terça-feira para a Taça de Portugal. 

REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

OXico Andebol voltou às der-
rotas em casa, ao perder com 
o FC Gaia por 25-27. Um re-

sultado penalizador para o conjunto 
vimaranense, que continua sem conse-
guir sair dos últimos lugares, depois de 
uma fase mais positiva em que somou 
duas vitórias consecutivas. 

O jogo foi equilibrado, com a van-
tagem conseguida pelos visitantes no 
primeiro tempo a revelar-se decisiva 
para o desfecho da partida. Ao interva-
lo, o FC Gaia vencia por 11-13, depois 
de nos primeiros 30 minutos o Xico An-
debol ter sentido mais dificuldades no 
ataque. 

A reacção esperada do Xico Andebol 
fez aumentar a produtividade ofensiva, 
mas os vimaranenses acabaram por não 
conseguir dar a volta ao resultado, ape-
sar do equilíbrio que marcou o segundo 
tempo, que terminou com um empate a 
14 golos. Ficou, assim, consumada a oi-
tava derrota da temporada, registo que 
não se esperava. 

Esta terça-feira, o Xico Andebol 
desloca-se a Lisboa para defrontar o 
Clube Desportivo Escolar Camões nos 
16-avos-de-final da Taça de Portugal. O 
encontro está marcado para as 18 horas 
e terá lugar no Pavilhão Moniz Pereira. 
O adversário da equipa comandada por 
André Castro segue no 9.2  lugar da Zona 

Sul do Campeonato Nacional da 2.4  Di-
visão. Com  passagens pelo principal es-
calão nos últimos anos, o CDE Camões 

está a ter um desempenho aquém das 
expectativas. Logo, o Xico Andebol 
pode alimentar a esperança de chegar 

aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, 
fase em que reencontraria um adversá-
rio da 1 ª  Divisão. 

XICO ANDEBOL 25 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (2), José Santos 
(2), João Baptista, Rafael Macedo (2), Davide Pon-
tes, José Silva, Rui Oliveira, Luís Castro, Luís Sar-
mento (11), Paulo Abreu (4), Pedro Teixeira, José 
Moreira, Nuno Pacheco (2), André Ribeiro (2) e 
Alfredo Bravo 
T: GUSTAVO CASTRO 

FC GAIA 27 
Hugo Melo, José Santos, André Marinho (5), 
Cláudio Moreira, Pedro Carvalho (2), Pedro Mota, 
Ricardo Santos (1), Marcos Bastos, João Alves, 
António Osório, Tiago Costa (1), Vasco Silva, Luís 
Carvalho (5), João Martins (2), Pedro Garcia (11) e 
Daniel Paiva 
T: FRANCISCO TEIXEIRA 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: Nuno Francisco e Cristiano Grave 
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INSCRIÇÕES ABERTAS 

Férias 
Desportivas 
de Natal 

Estão abertas as inscrições para as 
Férias Desportivas de Natal que a Tem-
po Livre promove de 21 a 23 e de 28 a 
30 Dezembro. 

O programa das Férias Desportivas 
destina-se a jovens dos 5 aos 16 anos 
e inclui actividades desportivas (Futsal, 
Basquetebol, Voleibol, Andebol, Bad-
mington, Gira-Volei, Jogos Tradicionais, 
Natação, Atletismo e Dança, entre ou-
tras) e pedagógicas/culturais (Projecção 
de Filmes e Ateliers). 

As actividades serão desenvolvidas 
entre as 9 e as 18 horas e terão o Mul-
tiusos como local de concentração. 

O custo (incluindo actividades, almo-
ço, lanche e seguro de acidentes pesso-
ais) é de 45 euros (inscrição completa) 
ou de 25 euros (meia inscrição). 
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Andebol O Derrotou o Módicus por 24-23

CDC Oleiros conquista
vitória fora de portas

O CDC Oleiros alcançou 
no sábado a segunda vitória 
consecutiva no campeonato 
ao derrotar o Modicus fora 
de portas por 24-23.

A visita ao pavilhão do 
Modicus em Sandim por 
parte do CDC S. Paio de Olei-
ros estava revestida de uma 

importância que ia além dos 
pontos em disputa. A equipa 
em fase de claro crescimento 
e reforçada pelo regresso 
dos capitães que estiveram 
vários jogos lesionados pre-
cisava provar que é capaz de 
jogar em qualquer recinto de 
jogo sem se intimidar pela 

agressividade e dureza do 
adversário. Desde o primeiro 
ataque estiveram na frente 
do marcador, a praticarem 
um andebol que privilegiava 
ataques longos à procura de 
espaços para finalizações 
seguras íam cimentando uma 
diferença no marcador que 

lhes emprestava segurança. 
Quando por momentos a 
aguerrida equipa do Modicus 
reagiu e aproximou-se no 
marcador para a diferença 
de um golo um desconto de 
tempo por parte do técnico 
Eduardo Ferreira devolveu a 
serenidade à equipa de S.Paio 
de Oleiros.

Na segunda metade volta-
ram a mandar num jogo que 
endureceu com o avançar dos 
minutos, com muitas para-
gens para assistir jogadores. 
A 5 minutos do término da 
partida e a vencerem por 4 
golos de diferença bastava-
lhes fazer o que fi zeram ao 
longo da partida, serem efi -
cazes a defenderem o centro 
da defesa e a serem pacientes 
no ataque, mas a juventude 
do plantel e a fogosidade com 
que querem apresentar servi-
ço permitiu que a equipa do 
Modicus em contra ataques 
se aproximasse no marcador, 
reduzindo para 1 bola de di-
ferença a 5 segundos do fi m. 
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Os flavienses estiveram 
sempre dentro do jogo, 
mas não conseguiram dar 
a volta ao resultado. Na se-
gunda parte, empataram 
mesmo 13-13 com o adver-
sário da Régua. 

O Chaves tem nove pon-
tos em cinco jogos, menos 
três que o Godim que tem 
mais um jogo. BECA lidera 

com 15 pontos em cinco jo- 
gos. 

DC 

Pavilhão Municipal de Chaves 
Árbitros: José Rodrigues e João 
Cabral 

GD Chaves: Pedro Carvalho. To-
más Ramos, Lino Vaz, Gonçalo 
Santos (15), Afonso Oliveira, Pe-
dro António, Miguel Sousa, Gon-
çalo Pinto , Elber Marcos (8) e 
Gonçalo Aleixo 
T: Sara Martins 

ANDEBOL 

GD CHAVES 23-26 AD GODIM (INT: 10-13) 

O Desportivo de Chaves perdeu por 26-23 com o Godim para a 3a  Jornada do Torneio de 
Abertura de Infantis Masculinos da Associação de Andebol de Braga. 
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Armação de Pêra, a equipa venceu 27-16 frente ao Almada 
AC, contudo, este fim de semana, foi derrotada pela 
Associação Recreativa de Porto Alto por 29-22, informa a 
Casa do Povo de Messines. 

Equipa de andebol da Casa do Povo de 
Messines em competição
A recém formada equipa de andebol da Casa do Povo 
de Messines está a participar na Taça Portugal Multicare 
Seniores Femininos 2015/2016.
No dia 8 de dezembro irão deslocar-se até à Marinha Grande 
para enfrentar a Sociedade Instrução Recreio 1º de Maio, 
num jogo marcado para as 17h.
No penúltimo jogo para o campeonato, disputado em 
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