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mais desporto

ANDEBOL

ANDEBOL1-'PLAY-OFF'

Leão ganha vantagem
Luís Oliveira fundamental na vitória do Sporting em Braga (31-32) no
prolongamento ,)Tochas e garrafas marcam final de jogo eletrizante
PEDRO BENAVEN I ASF
ANDEBOL - •PLAY-OFF'- 1/2 FINAL (GR. A)/JOGO 1
Pavilhão Flavio Sá Leite,

Têm a palavra

NERVOS
Foi um jogo muito equilibrado, à
semelhança dos dois do campeonato
em que ganhamos por 1. Foi um jogo de
nervos e na parte final ganhou a equipa
que foi um pouco mais eficaz. Preocupo-me com o que os meus atletas
falharam. Reconheço que perdemos a
vantagem inicial do fator casa
CARLOS RESENDE

em Braga

ABC

-Treinador do Ase

• * SPORTING

VANTAGEM
AO

14 INTERVALO 14
Humberto Gomes (GR)
Emanuel R1>eiro (GR)
Fábio Vidrago
Hugo Rocha (9)
Pedro Seabra (5)
Dlogo Branquinho (2)
Miguel Sarmento
Pedro Spinola (6)
João Gonçalves (1)
Carlos Martins (2)
Nono Grilo (6)
André Gomes

Para mim não era justo perdermos, jogamos bem. O guarda-redes do
ABC esteve espetacular. O Luis esteve
muito bem, foi um jogo de guarda-redes. Criamos dificuldades ao ABC, fizemos três ataques seguidos que resultaram. Agora temos vantagem casa
ZUPO EQUISOAIN

Daniel Svensson (GR)
Luís 011velra (GR)
Pedro Portela (7)

Bosito Bjelanovic
Bruno Moreira (6)
Sérgio ElarroS (1)
Frankis Caro( (7)
Pedro Solha (6)
Carlos Carneiro (2)
Sarnvel Aslaitian
João Antunes (2)
Francisco Tavares
Edmilson Araújo
João Paulo Pinto

Treinador do sportinq

Oiogo Branquinho tenta impedir o remate a Pedro Portela, autor de sete golos para os leões

Fábio Ma pães 1
filleellr111
~mios EurialNicolauelvanCaçador

2

•após prolongamento (28-2$ após o teopo regulamentar)
POT'

HUGO COSTA

Sporting quebrou a ma lapata dos prolongamentos. Nas últimas três ve zes que jogara tempo
extra, perdera: uma em
Braga, duas no Dragão. Agora, com
inspirado LuLs Oliveira na baliza (13
defesas) - chamado carinhosamen te de canário -, a formação de Zupo Equisoain adiantou-se nas meias
-finais, ficando com vantagem em
casa. Isto numa partida que acabou
mal, com tochas na bancada leonina e uma garrafa que atingiu o ár bitro Eurico Nicolau quando se dí-

O

rigia para o balneário. A evitar!
Partida equilibrada mas com
muitas faltas e paragens e suspen se no fim do tempo regulamentar:
primeiro com o Sporting a poder
colocar-Se em vantagem aos 27 -27,
mas Emanuel Ribeiro a defender o
contra-ataque de Frankis Carol.
Grilo marca para o ABC e a 11 segundos do fim Fábio Magalhães

empata e deixa 9 segundos no mar
cador. Luís Oliveira parou o remate de Grilo e o tempo extra era real.
Dois golos para cada lado nos
primeiros 5 minutos mantinham o
suspense até Bruno Moreira devo] ver a liderança ao Sporting (30 - 31). Seabra galvanizou os locais a
2.48 minutos do fim, mas Portela,
numa entrada aos seis metros, fez

-4 Final e meias-finais disputadas á melhor de cinco jogos

ANDEBOL — 'PLAY-OFF'

quartos-de-finais
FC PORTO (1.1
P. WilUELIIMUICA (8.1 .e

O

Final

fi

20/02.27/02e5/03'

I

ABC

O

SPORTING
‘,.23/03 26/03,16/044 23/1W e 39(947

I16iO3,30iO3.16i01,23i0re30/041

MADORA,SAD (5.1

quartos-de-finais 4.
ABC (2.1
•2

meias-finais

meias-finais
FC PORTO
ORCA

BENFICA (4.1

o 31-32, que antedeu a primeira
explosão de alegria no banco leonino quando Luís Oliveira defendeu remate de Hugo Rocha.
Emanuel Ribeiro respondeu com
par de defesas e o ABC conquista a
bola, mas esta bate no pé de Seabra
e o Sporting volta a atacar. Mau passe e último fôlego para os minhotos,
desfeito com falta atacante de André
Gomes, que gerou protestos do pú Mc° bracarense. O Sporting feste jou, num jogo que abre o apetite para
a próximo round, já no sábado!

PAIWP.MANUEL(71
SPORTING (31

-2

'ÁGUAS SANTAS (6.') o
8M'
rT/05.11/05.14/05. IVOFe21

20227/2 e 5/3•
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JOSÉ COSIA VENCE
E DAVYES PENDE EM FRANÇA
O Montpellier, de José Costa, reforçou a
terceira posição que ocupa na liga francesa de
andebol, ao conseguir uma vitória em casa do
Toulouse, por 29-30. Já o Cesson-Rennes,
onde atua Wilson Davyes, continua numa
fase negativa, voltando a perder, desta vez
em casa do Aix, por 28-19, num jogo em que o
português marcou dois golos. O CessonRennes desceu ao décimo lugar. --ILS.
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AND EBOL Sporting travou o ABC pela primeira vez no campeonato, e
logo nas meias-finais, depois de levar o jogo para prolongamento

FORAM 70 MINUTOS
DE MUITA S E1100ES

AIC
SPORTBge

'Após proiodgamento
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: E uric o Nicolau
e Ivan Catador (AA Leiria)
ABC
SPORTING
Emanuei Ribeiro Gr Daniel Svensson
Hiarberto Gomes Cr tuisOlvelra
Fábio Vkirago
PecfroPortala
7
MaloCirlio
6 FrinNTONI 7
PediaSsatra
5 Calos
. 2
Pedro5pinola 6 F41441418.ái 1
Canos kartins
2 Pedivkiti
Hugo Rocha
9 annolloniN
André Gomes
•
iolWiiãik
Moo, BralquWto 2 kdoPiribaws
2
¡Saud SayilenRi • Etbrilson
0
ji:49-Ganplves 1 FrandscoTavanis •
5anivelMiarian
•
51t1110 18r01
1
JoIPPNIS—

RAY-OFF RSE
REGUIAR IICOU
VIRADA DOMES°
O FC Porto só tinha vitórias e
perdeu no Dragão Caixa com
o Benfica; o ABC vencera
duas vezes o Sporting na fase
regular (34-33 e 32-21) perdendo apenas para a Taça
- e caiu em casa frente aos
leões. E ambos os jogos foram
decididos no prolongamento
e como mesmo resultado.
Com a primeira fase virada
do avesso, as decisões serão
agora em Lisboa. Se as
equipas da capital vencerem,
ficam a um triunfo da final.
PLAY-OFF
rAFfAS FINA'

JOGOS1
FC Porto-Bentku
ABC.SportIng

31-32
31-32

JOGOS 2
Benfka.FC Porto
Sporting-ABC

30/030011.10)
26/03(1&001

JOGOS 3
FC Porto-Benfica
ABC Sporting
JOGOS 4 (se rx•cese~)
tìCnf ka F C Porto
Sporting-ABC

16(04 ((8600)
16/04 (17h00)
23/04 (19630)
23/04 MAS)

JOGOS 5 (se necessSrlo)
FC Porto-BentKa
ABC-Sporting

30/04"001
30/04 115701

I IN,l!
10901

1090 2
lopo 3
Jovo 4
1°905

07/05
11/05
14/05
21/05
28/05

Treinador
Tasiriador:
Carlos Resende
Zupo Equisoain
Ao Intenralo14•14.
Marcha.05'2•3.10 4-5,15 6-6, 20',
2511-9, 30'14-14. 35'16-16. 401949.
45'21-22, 50'24-25, 55' 26-26, 60' 28-28.
6S 30-29, 70' 31-32
MULA CAPELA MARTINS
*** Tal

como no Dragão,
onde o Benfica se colocou em
vantagem no play-off após
prolongamento, em Braga
também o Sporting precisou
de 70 minutos para liderar as
meias-finais, e curiosamente
com os mesmos 31-32.
Em Braga, entrou melhor o
Sporting, ajudado pelas eficazes intervenções do sueco Daniel Svensson e com Pedro Solha em destaque.0ABC ia respondendo com ataques rápidos, acabando por empatar
pouco depois dos dez minutos.
O Sporting, com três exclusões em dois minutos (Antunes, Carol e Portela), ficou em
apuros e viu os academistas
aproveitarem a superioridade
para passar para a frente.
Sólidos no ataque, os minhotos chegaram a uma vantagem de três golos (10-7 e
11- 8 ) , mas Zupo Equisoain
pediu time-out e foi pelas
pontas que os leões se aproximaram, depois de um período
em que nem sempre os visitantes conseguiram uma boa
relação com o pivõ. Com uma
igualdade a 14 golos, a segunda parte abriu com Carneiro a

Frakis Carol fez sete golos e foi o único leão a acertar de meia-distância,

tornando-se decisivo

marcar, desfiando-se depois bio Magalhães, no Sporting, nesta fase e o ABC, com duas
30 minutos pautados pelo comandaram as ações nos úl- falhas técnicas (pé na bola de
equilíbrio e com os guarda-re- timos minutos da segunda Seabra e uma "atacante" de
des a terem papéis relevan- parte e o jogo foi mesmo a André Gomes), entregou o
tes. As vantagens tangenciais prolongamento.
triunfo ao Sporting, que este
eram ganhas nos pormenoLuís Oliveira teve um de- ano ainda não ganhara aos
res; Nuno Grilo, noABC, e Fá- sempenho preponderante bracarenses no campeonato.

AFIGURA

E J[AlAny:ES

Carlos
Resende
Treinador
do ABC

`Agora vamos
a Lisboa para
ganhar"

"Foi um jogo de
guarda-redes
e estivemos bem"

"Foi um Jogo equilibrado, à
semelhança dos anteriores
dois do campeonato, mas
não tivemos a mesma
felicidade. Foi um jogo de
nervos. No final venceu a
equipa mais eficaz. Tenho de
reconhecer que perdemos a Zupo
Equisoain
vantagem inicial, mas agora
Treinador
vamos a Lisboa para ganhar" do Sporting

"Não seria justo se perdêssemos, porque Jogámos bem
contra um grande ABC. O
Emanuel esteve espetacular
e o Luis também muito bem.
Foi um Jogo de guardaredes. Criámos dificuldades
ao ABC e no ataque, na parte
final, fizemos três ataques
seguidos que resultaram"

O guarda-redes não foi
titular, mas turnou-se
importante no triunfo dos
leões. Entrou na segunda
parte, com Ojogn
empatado a 20 golos, e
fez 13 defesas, algumas
providenciais. No
prolongamento começos
por parar o livre de sete

metros de Hugo Rocha e
ainda travou dois ataque.
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>,10 da Maciel! d Festa na Torre da Oliva, hoje, e concurso
de habilidades, amanhã, são os pratos fortes de evento diferente

AndebolMania é
experiência única

Jovens de 120 equipas estão a competir na edição de 2016, a primeira que conta com a França

►Mais de 1700 atletas vão levar, até depois de amanhã,
sábado, em São João da Madeira, o andebol a Unia nova
dimensão. A edição 2016 do
AndebolMania bate todos os
recordes e. pela primeira
vez, ultrapassa os limites da
Península Ibérica, ao registar
a presença de três equipas
francesas, que se juntam a 60
espanholas e 57 portuguesas.
A organização estima um
impacto de cerca de 500 mil
euros na economia local.
"Isto não é só um torneio
de competição. Queremos
que seja urna experiência
única para os atletas", explica José Fonseca, que destaca
as condições ímpares da cidade para receber eventos
deste tipo: "São João da Madeira é uma cidade pequena,
com urna okerta de infraestruturas desportivas muito
forte. É tudo muito próximo".
Um dos momentos altos
acontece na noite de amanhã, quando os jovens craques lutarem pela melhor
habilidade, no "Best Trick
Show". "Fomos nós que trou-

Há 60 equipas espanholas a competir, contra as 57 portuguesas

xemos este conceito para
Portugal", conta o organizador, tendo o fim de semana
Star da NBA servido de
inspiração: "O concurso já
começa a mexer com vários
atletas, que querem participar e mostrar o lado espetacular da modalidade".
Outro ponto diferenciador é a festa que se realiza,
hoje à noite, na Sala dos Fornos da Torre da Oliva, e porá
"todos os atletas e acompanhantes a conviver".

Ao longo da semana. Irão
passar por São João da Madeira algumas estrelas do andebol nacional, como o portista Alfredo Quintana ou a
internacional portuguesa
Ana Andrade, entre outros.
José Fonseca acredita que
"não há limites para o torneio'. O seu crescimento deverá levar a uma "profissionalização da estrutura da organização" e a uma possível
mudança da data da prova
para o verão. RUI ALMEIDA SANTOS
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•Meias-finais

Voo do leão Carol, autor de sete golos, assusta Carlos Carneiro

Sporting ganha
vantagem com
triunfo em Braga
► O Sporting colocou-se.
ontem, em vantagem nas
meias-finais do campeonato nacional de andebol, graças a um triunfo, pela margem mínima (31-32). sobre o
ABC. em Braga.
No equilíbrio reinante no
pavilhão Flávio Sá Leite, o
ABC foi a equipa que dispôs
de mais hipóteses de consumar a vitória nos 60 minutos
regulamentares, mas os
leões conseguiram sempre
recuperar. Na primeira parte, os bracarenses chegaram
a ter três golos à maior e na
etapa complementar deixaram fugir uma vantagem de
dois tentos. A ameaça do
prolongamento tornou-se
real com um golo do sportinguista Fábio Magalhães, a
dez segundos do apito final.
A toada manteve-se e a
partida apenas foi decidida
no segundo prolongamento.
Luis Oliveira saltou do banco para fazer uma defesa im-

portante e Pedro Portela
apontou o golo decisivo, antes de Pedro Seabra, no últi
mo segundo, ter cometido a
falta atacante que confirmou
o triunfo sportinguista.
As duas equipas voltam a
encontrar-se no sábado (18
horas), no Municipal do Ca
sal Vistoso, casa dos leões.
Recorde-se que na outra
meia-final, o Benfica está
em vantagem sobre o F. C.
Porto, depois de ter vencido
no Dragão Caixa, também
após prolongamento.
VASCO SAMOUCO

AIC

31
32

(apôs proiongamanto)
Local Pa,41hclo Flavo Sa Leite, em Braga
kbáros Eureaa Picotou e Ivan Caçador
W Emanuel Remito (Humberto Gomes), Farto
Vtdrago. Hugo Rocha (9), Pedro Seatxa (5), (Nuga
Branquinho (2),~0 SpInda (6), 103o Gonçalves
(1) Canos Motins (2)e Nuno Gni° (G)
Troloadce Cabo Resende
Swnssco (Luis Oleresra). Pedro Portela
runo Morena (6) Sergio Barros (1). Franlos
Card (7), Pedro Solha (6), Carlos Cimeiro (2), loas
AniuneS (2)e Fabio Magaektes (1)
leolnadorJaver Equeoart
Ao Intervalo 14-14

r
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ANDEBOL

LEAO SAI DE BRA

COM RUG DO
Vitória do Sporting
anula fator casa do ABC
nas meias-finais do
playoff do campeonato

ABC SPORTING

OS EXC
D SVENSSON 411 O O
PEDRO PORTELA 7 1
BRUNO MOREIRA 6 O
FRANKIS CAROL
71
PEDRO SOLHA
6O
CARLOS CARNEIRO 2 O
FABIO MAGALHÃES 1 o

ZUPO EQUISOAIN

LUIS OLIVEIRA* O O
BOSKO BJELAVOV1C O O
SERGIO BARROS 1 O
S. ASLANIAN
OO
JOÃO ANTUNES
2 1
F. TAVARES
OO
E ARAÚJO
OO
JOÃO PINTO
OO

"Não era justo
perdermos
este jogo"

AO INTERVALO: 1414
'APÓS PROLONGAMENTO, AOS 60': 2828

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

TRAJETO DO CAMPEÃO
1/4 FINAL (Melhor

de 3)

1/2 FINAIS (Melhor de 5)

RNAL• (Melhor de 5)

FC Porto (TM
PAULO GONÇALVES

em O Sportingconseguiutuna importante vantagem nas meias-finaisdoplayoff ao vencer ontemem
Braga (32-31), pois anulou o fator
casa do ABC, que assim se vê obrigado a ter de ganhar pelo menos
uma vez em Lisboa e a não perder
nenhum dos jogos emcasa.
Não faltaram os ingredientes
principais para uma meia-final imprópria para cardíacos: equilíbrio,
incerteza no marcador e ambas as
formaçõescom uma vontadeenor me de ganhar. Tudo isso se conjugou em Braga, com a vitória a sorrir
aos leões no final do primeiro pro-

151111 O treinador do ABC reconheceu que a sua equipa não
começou as meias- finais da
melhor forma. "Faltou a sorte e
a felicidade que tivemos nos
dois jogos da fase regular", referiu Carlos Resende no final.
"Foi um jogo de nervos, equilibrado, tal como os anteriores,
exceção feita ao encontro da
Taça". Quanto ao vencedor, o
co mais eficaz".
O facto de perde-r a vantagem do fator casa preocupa
Resende mas não é o fim da linha. "Agora temos de vencer
em Lisboa e ganhar os outros
dois jogos em Braga. Era importante manter a vantagem
casa mas não conseguimos." o

Carlos Resende° OZ. Equisoain
GLS EXt

"Faltou a sorte
que tivemos
na fase regular"

técnico reconhece que "ganhou a equipa que foi um pou -

31
RIBEIRO.
0 O
FABi0 ANTUNES O O
HUGO ROCHA
92
PEDRO MARQUES 5 O
PEDRO SPINOIA 6 1
CARLOS MARTINS 2 O
NUNO GRILO
OO
Ff GOMES e
OO
BRANQUINHO 2 O
MIGUEL PEREIRA O 1
JOÃO GONÇALVES 1 O
6 1
NUNO PEREIRA
OO
ANDRÉ GOMES

CARLOS RESENDE

Avanca (13.9)

FC Porto (1.9)

Benfica (4.9)

Benfica (4.9)
30 mar, 16, 23* e 30 atm'

Madeira SAD (5.9)
ABC

(2.9)

Passos Manuel (7,9)
Sporting (3.9)
Aguas Santas (6.9)

7, 11, 14,21' e 28 mar>

ABC (2.2)
Sporting (3.9)
sibado, 16, 23' e 30 abe' •

longamento, após um empate a 28
golos ao cabo dos 60 minutos.
O Sporting começou melhor, a
exemplo do que viria a acontecer
nosrecomeços das outras etapas do
encontro, comandou o marcador e
só aos 10 minutos o ABC conseguiu

*Se necessário

empatar. Dificuldades em encaixar
no 6x0 contrário fizeram com que o
ABC demorasse mais a entrar no
jr ›go. logo a correr atrás do prejuízo.
A formação bracarease nãoconseguiu tirar partido da vantagem
numérica entre os 15 e os 18 minu-

tos, altura em que os leões chega ram a estar com apenas três joga dores de campo, para além do
guarda- redes Svensson. A meio da
etapa inicial o ABC acabou por conseguir uma vantagem de três golos,
10-7, com o Sporting a inverter
bem o resultado e a conseguir em patar aindaantesdo intervalo.
A exibição dos habituais suplentes
nas balizas das duas formações deu
outro `elan' ao jogo, com Emanuel
Ribeiro a sacar 15 bolas contra as 15
defendidas pelo duo Svensson /Luís
Oliveira. A diferença de um golo no
final confirma aquilo que já tinha
ocorrido na fase regular, só que com
os papéis invertidos, sendo o Spor tingdestavez a tervantagem.
No final, os adeptos leoninos fizeram a festa... com tochas acesas
dentrotlopavilhão. o

ENIO objetivo de ganhar em
Braga e inverter os papéis foi
conseguido pelo Sporting.
"Agora temos a vantagem e
vencer os dois jogos em casa ca rimba o passaporteparaa final",
referiu o técnico leonino, Zupo
Equisoain. "Não era justo per dermos, jogámos bem e fizemos
tudo o que estava ao nosso alcance para vencer" comentou,
antes de analisar a prestação dos
guarda-redes, com a primeira
palavra a' ser para o jovem da
casa, Emanuel Ribeiro. "Esteve
espetacular, parou dois ou três
contra - ataques, para além de
um punhado de bolas aos 6 me tros. Por outro lado, o Luís Oli veira esteve muito bem, fechou
praticamente a nossa baliza. Foi
um jogo de guarda - redes" . o
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Sporting vence ABC no prolongamento (32-31)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

23-03-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=603778

O Sporting venceu esta quarta-feira o ABC, em Braga, por 32-31, após prolongamento, no primeiro
jogo das meias-finais do `play-off' do campeonato Andebol 1. No final do tempo regulamentar, o
marcador registava uma igualdade a 28 golos. O segundo jogo está marcado para 26 de março, no
Pavilhão Multiusos de Odivelas. A outra meia-final coloca frente a frente FC Porto e Benfica. Os
encarnados levaram a melhor no primeiro jogo, no Dragão Caixa, por 32-31, também após
prolongamento.
23-03-2016
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§antevisões
Carlos Resende

Defesa coesa e
mais comunicação

DR

Na fase regular o ABC venceu o Sporting por 34-33 em Braga e por 31-32 em Lisboa, na Taça de Portugal os “leões” foram melhores

ABC/UMinho-Sporting
à melhor de cinco jogos
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho recebe o
Sporting para as meias-finais do Andebol 1.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O primeiro de três encontros, no
mínimo, e de cinco, no máximo,
entre ABC/UMinho e Sporting
para definir um dos finalistas do
presente campeonato nacional
Andebol 1 tem início marcado
para as 21 horas, hoje, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
O jogo vai ser arbitrado por
Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
dupla de Leiria, com experiência
internacional.
O segundo jogo do play-off entre estas duas equipas está marcado para sábado, às 18 horas,
em Lisboa. O terceiro volta a ser

em Braga, a 16 de Abril, sábado,
às 17 horas. Caso após três jogos
nenhum clube tiver três vitórias,
o quarto jogo será na casa do
Sporting, a 23 de Abril. Se em
quatro jogos ainda nenhum tiver
ganho três, o quinto está previsto
para 30 de Abril, em Braga.
Na outra meia-final, o Benfica
já foi ao Dragão surpreender o
FC Porto por um golo (31-32),
no prolongamento, de dez minutos, após empate no tempo regulamentar.
Academistas e sportinguistas
variaram esta época nos jogos
entre si. Na primeira fase do
campeonato, os bracarenses
venceram em Braga (34-33) e na

visita aos lisboetas (31-32). Mas
na Taça de Portugal os “leões”
venceram por 38-24.
Além dos resultados, as relações têm sido “picadas” por trocas de jogadores. Com a época
2014/2015 a decorrer, dirigentes bracarenses acusaram sportinguistas de terem assediado jogadores do ABC, quando as
equipas ainda tinham jogos a
disputar. Depois veio a confirmar-se a saída de João Paulo
Pinto de Braga para o clube de
Alvalade. No início deste ano, o
lateral direito Pedro Spínola trocou o Sporting pelo ABC e ajudou à vitória dos bracarenses em
Lisboa.

O treinador do clube bracarense,
Carlos Resende, ao antever o jogo
com a equipa leonina vincou que
não gostaria de ver hoje um ABC
como o que visitou o Sporting para a Taça, mas prefere um ABC como o que visitou os verde-e-brancos na fase regular do campeonato, "com defesa coesa, pró-activa,
mais colaborante, com mais coDR
municação verbal e motora e que
procura aproveitar erros forçados Carlos Resende pede defesa coesa
na equipa adversária".
A importância de vencer este primeiro encontro do play-off é assumida,
embora não seja já decisiva. "Não será decisivo porque as equipas precisam de três vitórias", começou por dizer, vincando que "temos uma situação simpática: passamos à fase seguinte se ganharmos os jogos em
casa. Vencendo, daríamos um passo muito significativo rumo à final, que
é algo que ansiamos bastante". A ausência de quatro lesionados — Ricardo Pesqueira, Nuno Rebelo, Oleksandr Nekrushets e Tomás Albuquerque, é "uma excelente oportunidade para os outros".

Pedro Spínola

“Sem sentimento
de vingança”
Pedro Spínola, lateral direito que
em Janeiro trocou o Sporting pelo
ABC, garantiu ontem na abordagem ao jogo que defrontar a anterior equipa não lhe causa diferença.
"É normal, é um jogo para ganhar.
O nosso objectivo é chegar à final
do campeonato. Apanhámos o
Sporting, não tem qualquer signiDR
ficado", começou por comentar,
recusando qualquer vingança. Pedro Spínola
"Assinei com o Sporting na altura
que achei mais indicado para mim, como achei mais indicado sair do clube. Saí a bem, foi opção minha e não há nenhum sentimento de vingança”. Questionado sobre o modo como está a decorrer a integração em Braga, reconheceu que “não estou na melhor forma”. Ainda sobre o jogo com
os leões, reconheceu o papel que podem ter as bancadas do Pavilhão Flávio Sá Leite. “Espero o mesmo ambiente que encontrava quando vinha cá
jogar (como visitante), muito complicado para as equipas adversárias.
Sabemos o poder que este pavilhão tem. Não é fácil vir cá ganhar. Já estive do outro lado e sei como é. Espero que as pessoas voltem a encher o
pavilhão a apoiar-nos, porque isso é muito importante para nós”.
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Candidatura assumida

Artur Monteiro concorre à presidência
da Federação de Andebol de Portugal
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

DR

Artur Monteiro, candidato à federação

Artur Monteiro apresenta-se como “um homem do andebol” e
“o primeiro a dar a cara como
candidato”. Vai concorrer à presidência da Federação de Andebol de Portugal, assumindo por

prioridades a formação, o alto
rendimento feminino e masculino, o andebol adaptado e o andebol de praia.
O bracarense, que já desempenhou funções de director no
ABC e na federação — em 1997
acompanhou a selecção nacional
no Campeonato do Mundo que

decorreu no Japão — afirmou,
em declarações a‘A Bola’, na
edição de ontem, que só decidiu
avançar com a candidatura depois de Ulisses Pereira, o presidente cessante, ter anunciado a
sua indisponibilidade para continuar no cargo.
Em breve deverão ser conheci-

dos os nomes de elementos que
vai convidar para a sua lista.
A eleições estão marcadas para
dia 25 de Junho. Nas declarações que prestou, Artur Monteiro pronuncia-se sobre a escolha
do seleccionador nacional, defendendo o perfil de um técnico
que reúna consensos.
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Vitória de Setúbal regressa
aos triunfos ao vencer
dérbi regional
frente ao IFC Torrense

D

isputou-se a 21ª jornada
da zona sul, do campeonato nacional da 2ª
divisão de andebol. No dérbi da
região disputado no Pavilhão
Municipal da Torre da Marinha,
o Vitória de Setúbal venceu por
19 golos de diferença (35-16)
o IFC Torrense. Foi o regresso
às vitórias da equipa sadina
que manteve o 3º lugar na tabela classificativa. O CCR Alto
Moinho a fazer uma segunda
volta notável, somou mais um
triunfo ao vencer na casa do
lanterna vermelha Ílhavo AC por
25-22. A equipa da margem sul
ocupa o 5º lugar com os mesmos pontos do 4º classificado.
O Almada AC continuou na
senda das derrotas ao perder
frente ao 2ºclassificado por
24-36. Os almadenses ocupam a penúltima posição.
Resultados da 21ª Jornada:
CD Marienses 23-26 Boa
Hora/Roff; AC Sismaria 36-24
Almada AC; SL Benfica “B” 19-

23 Juve Lis; CDE Camões 3024 GS Loures; GM 1º Dezembro 21-21 ADC Benavente; Ílhavo AC 22-27 CCR Alto Moinho;
IFC Torrense 16-35 V. Setúbal
Classificação: 1º Boa
Hora/Roff – 60 pts; 2º AC Sismaria – 55 pts; 3º V. Setúbal –
50 pts; 4º CD Marienses – 46
pts; 5º CCR Alto Moinho – 46
pts; 6º CDE Camões – 46 pts;
7º Juve Lis – 44 pts; 8º SL Benfica “B” – 42 pts; 9º ADC Benavente – 40 pts; 10º GM 1º
Dezembro – 34 pts; 11º IFC
Torrense – 29 pts; 12º GS Loures – 29 pts; 13º Almada AC –
27 pts; 14º Ílhavo AC – 22 pts
Próxima Jornada (06/04):
Almada AC vs Boa Hora/Roff;
Juve Lis vs AC Sismaria; Vitória
de Setúbal vs SL Benfica “B”;
ADC Benavente vs CDE Camões; CCR Alto Moinho vs GM
1ºDezembro; Ílhavo AC vs CD
Marienses; GS Loures vs IFC
Torrense.
JF
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APD Leiria
garante
apuramento
para fase final
A equipa de andebol em cadeira de rodas da Associação
Portuguesa de Deficientes
(APD) - Leiria recebeu e venceu
o Rovisco Pais (Tocha) nas vertentes ACR4 e ACR7, classificando-se para as finais do
Campeonato Nacional. A primeira final será a 2 Abril, em
Viseu, na vertente ACR4, e no
dia 23 de Abril na Torre da Marinha (Seixal) na vertente ACR7.
Nestas finais, “Leiria irá fazer
de tudo para revalidar os seus
títulos de campeão nacional
em ambas as modalidades”, revelou a equipa em comunicado. Recorde-se que no dia 13
de Março, a equipa de basquetebol da ADP Leiria recebeu e
venceu a APD Braga por 5543, classificando-se para os
‘play-off’ do Campeonato Nacional, com o primeiro jogo a
disputar-se no dia 9 de Abril,
no pavilhão da Maceira. |

Página 11

A12

ID: 63696590

23-03-2016

Cartas do leitor
Guerra de audiências
■ Sendo adepto convicto do
desporto em geral e de qualquer
modalidade, mas, como quase
todos os portugueses,
efectivamente e qualquer um de
nós, temos e somos mais
inclinados para o desporto rei, que
é sem dúvida o futebol, talvez por
uma questão de má-formação
desde de pequeninos, que nos
enraizaram e incutiram em nós o
espírito e a ideia que o futebol que
é bom, porque efectivamente,
nunca nos transmitiram e
educaram a ideia e o apreço por
outras modalidades,
provavelmente pela pequenez do
País.
Natação? Onde existiam há
quarenta anos piscinas nos nossos
bairros? Onde havia pavilhões
erguidos e disponíveis, para a
juventude da minha (nossa) época,
para a prática de outras
modalidades, como por exemplo, o
Andebol, o Basquetebol, o
Voleibol? Somente para aqueles
que tivessem o privilégio de irem
para as escolas preparatórias, aí
sim havia pavilhões ao dispor e
mais incentivo e cativação para a
juventude praticarem essas
modalidades. Porque na época a
maior parte da minha (nossa)
juventude, que se iniciava, por
vezes e por necessidades
familiares, cedo no mundo do
trabalho, infelizmente, e o mundo
do desporto vivia-se no chamado
futebol de rua, mais nada.
Mesmo hoje o conceito para o
desporto teve uma viragem
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comunicação social, dá uma
notícia e que escreve, acerca
dessas modalidades mais pobres, é
sempre e por norma num espaço
bem no fundo da página de um
qualquer jornal, passando
enorme, e há más jovens a
praticarem mais modalidades, pois praticamente quase por
despercebido ao leitor comum.
hoje em dia, as politicas para o
desporto são uma realidade muito O mesmo acontece em relação à
pequena caixa que mudou o
grande...enormíssima. Contudo
mundo, a televisão, que também
não quero afirmar, longe de mim
tem uma quota-parte de
ter tal pensamento que todos
aqueles que têm mais inclinação e responsabilidades, e das "grandes",
quando à informação, em geral do
gosto pela modalidade chamada
desporto, mas mais em especial,
futebol, somos todos uns
em relação ao futebol.
"atrasados" mentais. Nada de tais
pensamentos. Como tal no entanto Eles são os programas, dedicados
há limites, para termos bom senso, essencialmente, exclusivamente e
somente ao desporto rei, o futebol,
e o tão apregoado clubismo tem
que dá, como é lógico as grandes
que ter forçosamente os seus
audiências aos respectivos canais,
limites, do respeitável e do
em especial, na SIC Notícias, O
aceitável. Diz-me, decerto e
Dia Seguinte; Prolongamento,
"quiçá" aconselha-me a idade que TVI24 e o Trio D'Ataque, que
tenho, que tudo na vida tem que
igualmente é um programa
ser razoável e ter o devido
desportivo da RTP3, onde
consenso e limites, coisa que
somente e principalmente se fala,
infelizmente não se nota e cada
isto é se discute com algum
vez mais acontecesse, devido ao
azedume
sobre futebol e que
enorme mediatismo que a própria
alguns comentadores, estão ali,
comunicação social dá e privilegia,
somente para defenderem
oferecendo um grande e enorme
desalmadamente as suas cores
destaque à modalidade que é o
clubísticas e por vezes alguns
futebol...infelizmente, afirmo em
comentadores chegam aos
abono da verdade.
extremos do exagero barato, como
É verdade, que não, se escreve
é o caso do tão badalado,
uma notícia, sobre as modalidades
carismático e muito polémico
das chamadas pobres. E, quando a
representante e defensor
benfiquista Senhor Pedro Guerra,
(era aconselhável, ao Senhor
Pedro Guerra, mesmo defendendo,
da forma como o faz, a instituição
Benfica e em especial o seu
presidente, ser mais contido e
moderado nos seus comentários),
para já não falar do humorista,
escritor e apresentador de
televisão e argumentista Senhor
José de Pina, acérrimo defensor
sportinguista, que deve perceber
tanto de futebol, como o autor
destas linhas...há! Estava-me a
esquecer do Dr. Manuel Senão
grande defensor e representante
dos dragões, que mesmo estando
aparentemente, ao que parece,
mais calmo, (não se compara nada
com os seus comentários, em que
partia a loiça toda, no programa da
SIC, "Os Donos da Bola", no inicio
dos anos de 1998), mas de quando
em vez lá vai dando umas
"bicadas", para dar mais cor e
sabor ao respectivo programa.
Mas, que dão assim grande alarido
e provocam grandes polémicas e
"guerrinhas" clubísticas, mas
muitas das vezes revoltantes
demais para quem os está a ver e a
ouvir, mas que contudo dão assim
grandes audiências em redor do
programa, em especial, no
Prolongamento da TVI24.
Sendo assim, o melhor mesmo, é o
telespectador, desligar a televisão
ou mudar de canal.
Mário Silva Jesus
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abc/uminho defronta hoje sporting no primeiro duelo das meias-finais

DR

Em casa é para aproveitar

Carlos Resende e Pedro Spínola

josé costa lima

P

oucos dias depois de
se ter posicionado
entre as quatro melhores equipas da Taça Challenge, o ABC/UMinho entra também na fase
das decisões no campeonato nacional de andebol, recebendo esta noite o Sporting, a partir das

21h00, no primeiro confronto da meia-final que
decide à melhor de cinco duelos.
«Queríamos muito estar aqui e vamos começar
a nossa primeira meia-final. Agora queremos ultrapassar este obstáculo para lutar pelo título.
Não é um jogo decisivo,
mas reconhecemos que

é muito importante. Temos uma situação simpática que é a de passar à fase seguinte se vencermos
os jogos em casa. Isso é
uma vantagem depois do
esforço que estes jogadores fizeram. Vencer amanhã [hoje] seria um passo
significativo para chegarmos à final que tanto queremos», sublinhou Carlos

Resende na antevisão ao
duelo agendado para o
Pavilhão Flávio Sá Leite.
O saldo desta temporada com o Sporting cifra-se em dois triunfos academistas – ambos para
o campeonato e na fase
regular – e uma derrota
em Alvalade... que valeu
a eliminação na Taça de
Portugal.
«Nesse desaire foi o
ABC que não esteve à altura. Desta vez, teremos
de ter uma defesa coesa,
com maior comunicação
e aproveitar os erros não
forçados do Sporting»,
explicou, nunca lamentando as ausências de Tomás Albuquerque, Ricardo
Pesqueira, Nuno Rebelo
e Oleksandr Nekrushets.
«É uma excelente oportunidade para quem os vai
substituir», atirou prontamente o treinador.

pedro spínola volta a cruzar-se com o leão

Reencontro «normal»
num «jogo complicado»
Contratado ao Sporting há pouco mais de dois
meses, Pedro Spínola volta a encontrar a equipa leonina, num reencontro que o andebolista
considera «normal» e em que só pensa em «ajudar o ABC» a derrotar, pela terceira vez esta época, os lisboetas.
«Sentimento de vingança? Não, de maneira
nenhuma! Tomei a decisão de ir para lá, as coisas não correram como eu esperava, mas saí a
bem com toda a gente.
Agora estou aqui e só penso em atingir a final», respondeu o lateral direito de 32 anos, esperando que o fator casa pese na decisão desta meia-final.
«Vamos ter um jogo complicado porque o
Sporting é forte... mas nós também somos e
queremos muito entrar bem. Os jogos em casa
são muito importantes e temos essa vantagem
de poder decidir as o apuramento no nosso pavilhão. Temos de dar tudo; temos essa obrigação de ganhar porque jogamos perante o nosso
público», e queremos colocar pressão no adversário, referiu, alertando, todavia, para o triunfo
recente do Benfica no Dragão.
«O FC Porto fez uma fase regular excelente e
agora perdeu a hipótese de se apurar para a final nos seus jogos em casa», completou o internacional luso.
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ANDEBOL
ABC RECEBE
HOJE SPORTING
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ABC dá hoje primeiro passo
na luta pelo título nacional
DESPORTO O ABC recebe hoje o Sporting (21h00)

no primeiro encontro das meias-finais do
campeonato de andebol da primeira divisão.
O treinador Carlos Resende diz que vencer este
jogo é um passo decisivo para alcançar a final. P.19
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Sporting ganhou em Braga

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

23-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5092787

Publicado
Leões impuseram-se por um golo (31-32), após prolongamento, no primeiro e emotivo jogo da meiafinal frente ao ABC.
Dois golos de Pedro Portela e um de Bruno Moreira, nos últimos cinco minutos do prolongamento,
permitiram ao Sporting colocar-se em vantagem na meia-final do play-off do Nacional de andebol,
frente ao ABC.
O jogo de Braga foi emocionante, pois só por breves momentos, e ainda na primeira parte, uma
equipa conseguiu ter três golos de vantagem. Foi o ABC a estar na frente, embora ao intervalo se
registasse um empate a 14 golos, sinal de um equilíbrio que se manteve durante todo o segundo
tempo.
Os bracarenses tiveram uma oportunidade para vencer, pois foi já dentro do último minuto do tempo
regulamentar que Fábio Magalhães empatou a 28-28, para Nuno Grilo falhar o remate, na resposta.
O prolongamento manteve a mesma toada, mas os leões revelaram-se mais fortes na ponta final.
O segundo jogo será sábado, com o ABC a visitar o Sporting às 18h00. Na outra meia-final o Benfica
está em vantagem, depois de ter batido o FC Porto no Dragão, por 31-32.
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Andebol: Sporting vence ABC em Braga no primeiro jogo da meia-final

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

23-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=95d430bc

Partida necessitou de prolongamento.
O Sporting venceu esta quarta-feira o ABC em Braga por 32-31, após prolongamento, no primeiro
jogo da meia-final do play-off do Campeonato Nacional de andebol, depois de um 28-28 no final do
tempo regulamentar.
Os dois clubes voltam a defrontar-se no sábado, com os leões como visitados.
Na outra meia-final, o Benfica lidera por 1-0 sobre o FC Porto, depois de ter vencido no Dragão. Os
dois rivais voltam a defrontar-se no dia 30, no Estádio da Luz. A eliminatória é decidida à melhor de
cinco, ou seja qualifica-se para a final o primeiro a conseguir três triunfos.
Redação
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Festand em Murça
para bambis e minis
Realizou-se no dia 19
de março, em Murça, um
Festand, para os escalões de bambis e minis,
organizado pelo Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Murça e
o apoio da Associação de
Andebol de Vila Real.
Marcaram presença na
atividade, além dos atletas anfitriões, Associação Desportiva de Godim,
Associação Desportiva de

Amarante, Grupo Desportivo de Chaves e o Sport
Vila Real e Benfica, num
total de 45 atletas.
O Festand decorreu no pavilhão Municipal com início dos jogos
às 10h30. Foram realizados um total de 21 jogos,
com muito empenho e
fair-play, salientando que
foi a primeira participação
dos atletas de Murça neste
tipo de atividade, envol-

vendo atletas federados
na modalidade.
Este tipo de atividade realizada no concelho
de Murça, visa o desenvolvimento e divulgação da
modalidade, fruto do protocolo de cooperação assinado entre o município de
Murça e a Federação de
Andebol de Portugal, na
época desportiva passada,
no âmbito do projeto do
“Andebol 4 kids”.
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Sporting vence ABC após prolongamento em jogo emotivo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

23-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ffb923bb

Foi um jogo renhido aquele que proporcionaram ABC e Sporting no primeiro encontro das meias-finais
no Pavilhão Sá Leite. A vitória poderia cair para qualquer das formações mas foi a equipa leonina a
triunfar em Braga, após prolongamento, por 31-32. No final do tempo regulamentar, o marcador
indicava um 28-28. O Sporting parecia ter o triunfo nas mãos com a posse de bola a cerca de 20
segundos do fim. Contudo, o conjunto de Javier Equisoain perdeu a posse do esférico dando aos
comandados de Carlos Resende uma última hipótese de empatar a contenda. Uma falta atacante de
André Gomes deitou as esperanças da equipa da casa por terra. Hugo Rocha (ABC) esteve em
particular destaque pelos nove golos apontados, tornando-se desta forma o melhor marcador da
partida. Continuar a ler O segundo jogo da meia-final entre ABC e Sporting está agendado para o
próximo sábado. Autor: Flávio Miguel Silva
23h10
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A20

Sporting vence ABC no prolongamento

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

23-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c0f75fb5

23-03-2016 23:33
O segundo jogo está marcado para 26 de março no Multiusos de Odivelas.
Foto: MIGUEL A. LOPES / LUSA
Andebol Sporting
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Sporting venceu o ABC em Braga por 32-31 após prolongamento, no primeiro jogo das meias-finais
do `play-off' do campeonato Andebol 1.
No final do tempo regulamentar o marcador registava uma igualdade a 28 golos pelo que foi preciso
recorrer ao tempo extra onde os "leões" foram melhores.
O segundo jogo está marcado para 26 de março no Multiusos de Odivelas.
Na outra meia-final o Benfica está a vencer o FC Porto por 1-0, depois de ter ido ganhar ao Dragão
Caixa por 32-31, também após prolongamento.
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A21

ID: 63697538

23-03-2016

Tiragem: 5000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 4,56 x 15,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol
com sortes
diferentes

A

equipa de andebol
do Vitória recebeu
e venceu, este sábado, no Pavilhão Antoine
Velge, o Torreense por 3516, em partida referente à
21ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão
– Zona Sul.
Com este triunfo, os sadinos reforçam o 3º lugar,
o último de acesso à fase de subida, quando faltam ainda cinco rondas
por disputar. Para sábado
às 17 horas, está marcada a receção à equipa B do
Benﬁca.
Quanto aos juniores,
perderam em casa no domingo, diante do Lagoa
(19-23), e caíram para 4º
lugar da Zona 2 da fase de
promoção à 1.ª divisão nacional, ainda que com os
mesmos pontos dos três
primeiros, Lagoa (menos
um jogo), Sismaria (menos um jogo) e CDE Camões. Apenas se disputaram quatro das dez jornadas desta etapa.
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A22

ID: 63697595

23-03-2016

Tiragem: 5000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 4,27 x 6,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Festa do andebol
no concelho
Vai realizar-se entre
hoje e sábado o
Azeitão Andebol Fest
2016, torneio juvenil
que vai reunir perto
de 500 praticantes
nos pavilhões das
Manteigadas, de
Vendas de Azeitão e
João dos Santos.
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Sporting vence ABC após prolongamento em jogo emotivo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

23-03-2016

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

Hugo Rocha foi o melhor marcador do encontro, com 9 golos... Por Record Foi um jogo renhido aquele
que proporcionaram ABC e Sporting no primeiro encontro das meias-finais no Pavilhão Sá Leite. A
vitória poderia cair para qualquer das formações mas foi a equipa leonina a triunfar em Braga, após
prolongamento, por 31-32. No final do tempo regulamentar, o marcador indicava um 28-28.O
Sporting parecia ter o triunfo nas mãos com a posse de bola a cerca de 20 segundos do fim. Contudo,
o conjunto de Javier Equisoain perdeu a posse do esférico dando aos comandados de Carlos Resende
uma última hipótese de empatar a contenda. Uma falta atacante de André Gomes deitou as
esperanças da equipa da casa por terra. Hugo Rocha esteve em particular destaque pelos nove golos
apontados, tornando-se desta forma o melhor marcador da partida.O segundo jogo da meia-final
entre ABC e Sporting está agendado para o próximo sábado.
23:10 . Record
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ID: 63595173

15-03-2016

Tiragem: 3000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 28,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Fermentões
derrotado na
viagem a S. João
da Madeira
Na casa do penúltimo classificado, a equipa comandada por José
Vieira acabou por ser penalizada pela falta de eficácia ofensiva. Segue-se o jogo com o Arsenal da Devesa.
CRÓNICA DE

REDACÇÃO
Fermentões foi surpreendentemente derrotado pela
Sanjoanense, no jogo em
atraso da 20.4- jornada do Campeonato
Nacional da 2..4 Divisão, por 25-20. Um
resultado inesperado, se levamos em
conta que a Sanjoanense encontra-se
em lugar de despromoção.

O

ANDEBOL - 20 DIVISÃO
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A. Devesa
Ac. S. Mamede
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FC Gaia
Marítimo
Fermentões
S. Paio Oleiros
Módicus
FC Porto B
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Boavista

16
15
11
11
10
8
7
8
7
6
6
5
1

1
1
4
4
3
2
2
1
1
1
1
3
O

3
4
5
4
8
9
12
11
12
13
12
12
18

20° jornada

Sanjoanense - Fermentões

25-20

612.512 100
587-525 62
590.555 35
516.488 28
585-597 -12
560-545 15
507-531 -247
492.519 -27
580.612 -32
508.534 •26
491.527 -36
502.549 -47
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Com a sua posição na classificação
praticamente definida, o Fermentões
encontrou um adversário que está
numa luta complicada para garantir a
permanência. Por isso, o jogo tornou-se
mais difícil para os vimaranenses.
O ataque do Fermentões esteve
abaixo das expectativas. No primeiro
tempo, a equipa comandada por José
Vieira marcou apenas nove golos, pelo
que ao intervalo perdia pela diferença
de três (12-9).
O segundo tempo mostrou um Fermentões mais eficaz no ataque, mas
sem conseguir travar um adversário que
nunca lhe permitiu espaços para colocar• em causa o seu domínio. Assim, a
equipa vimaranense acabou por somar
a nona derrota da temporada, contudo
acabou por subir ao sétimo lugar, mesmo com um jogo por realizar.
No próximo fim-de-semana, o Fermentões terá um jogo teoricamente
mais complicado, diante do Arsenal da
Devesa. Os bracarenses deslocam-se a

SANJOANENSE

S. Paio Oleiros - FC Gaia
S. Bernardo - Módicus
Estarreja
Xico Andebol
Fermentões - Arsenal
Marítimo
- G. C. Sto Tirso 35-35
FC Porto
- Ac. S. Mamede
- Sanjoanense
Boavista

temporada.
Já o Xico Andebol, depois da paragem do último fim-de-semana, deslocase ao terreno do Estarreja, um adversário directo na luta pela permanência.

Poderá ser decisivo na luta pela manutenção, meta pela qual os vimaranenses
terão de lutar até ao final de urna época
que está a correr abaixo das expectativas que inicialmente foram traçadas.

25

Ricardo Gaspar, Pedro Morais, Hélder Fonseca,
Hélder Santos, Xavier Costa, Hugo Terra, Ricardo
Pinho, Emanuel Silva (4), Pedro Amorim, Rui Rodrigues, Fábio Gonçalves, Bruno Pinho (8), Eduardo
Pereira (8), António Brandão, Ricardo Pinho (4) e
Rúben Silva (1)
T: NUNO BAPTISTA

FERMENTOES
21° jornada

Guimarães sem margem de erro para
continuar no topo da classificação.
Perspectiva-se, por isso, um jogo emocioante entre duas equipas que têm objectivos claramente distintos para esta

20

Bruno Lemos, Bruno Silva, Daniel Oliveira, Tiago
Cunha (4), Luís Peixoto (2), Paulo Santos, Hélder
Cunha, José Ferreira (1), João Martins (6), Carlos
Fernandes (1), António Salgado (2), João Barbosa
(2), Luís Martins (1), João Roque, Armando Silva (1)
e Paulo Faria
T: JOSÉ VIEIRA
Local: Pavilhão Municipal das Travessas
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador
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ID: 63595178

15-03-2016

Tiragem: 3000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 19,26 x 10,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DISTINÇÃO DEIXOU EX-DIRIGENTE DO XICO ANDEBOL "FELIZ"

Paula Ferrão homenageada
pelo Comité Olímpico de Portugal
A ex-presidente cio Xico Andebol,
Paula Ferrão, foi homenageada pelo
Comité Olímpico de Portugal.
No dia em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, o Comité Olímpico de Portugal homenageou algumas
das mulheres que se têm destacado no
dirigismo desportivo português. Uma
cerimônia que decorreu no âmbito de
uma Conferência dedicada ao tema
"Liderança no Feminino — Percursos de
Sucesso e Perspetivas de Desenvolvimento".
Na ocasião, Paula Ferrão foi uma das
galardoadas pelo Comité Olímpico de
Portugal, que reconheceu o seu percurso no andebol vimaranense. Paula
Ferrão foi dirigente de um dos mais
emblemáticos clubes de formação de

andebol cio país, o Desportivo Francisco
de Holanda, desde 1996, onde ganhou
diversos títulos nacionais em vários escalões. Em 2009, esteve na origem da
criação cio Clube Desportivo Xico Andebol, que adquiriu os direitos desportivos do Desportivo Francisco de Holanda. Sob a sua liderança o clube atingiu
os quartos de final da Challenge Cup na
época 2009/2010.
A homenagem cio Comité Olímpico
de Portugal deixou Paula Ferrão "feliz,
pelo que fui e pelo que sou". "Esta distinção do Comité Olímpico foi o reconhecimento do empenho e dedicação
aos desafios que me foram colocados.
Obrigada a todos que contribuíram
para que tivesse o êxito reconhecido
com um agradecimento especial aos

meus três homens", sublinhou a ex-dirigente.
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ID: 63595236

15-03-2016

Tiragem: 3000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,84 x 13,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS

Férias Desportivas
da Páscoa começam no dia 21
Estão abertas as inscrições para as Férias Desportivas da Páscoa, urna iniciativa da Tempo Livre de ocupação dos tempos livres de crianças dos 5 aos 14 anos
que decorrerá nas semanas de 21 a 24 de Março e de 28 de Março a 1 de Abril.
O programa das Férias Desportivas inclui actividades desportivas (Futsal,
Basquetebol, Voleibol, Andebol, Badmington, Gira-Volei, Jogos Tradicionais, Natação, Atletismo, Basebol, Dança, Bowling, Equitação, entre outras) e pedagógicas/culturais (jogos de palavras, visionamento de filmes, jogos de cooperação,
actividades de pintura).
As Férias Desportivas serão desenvolvidas entre as 9h00 e as 18h00 e têm o
Multiusos como local de concentração, encarregando-se a organização do fornecimento de almoço e lanche.
O custo de participação (incluindco atividades, almoço, lanche e seguro de
acidentes pessoais) é de 45 euros por semana e de 80 euros no caso de inscrição nas duas semanas, sendo atribuido um desconto de 5 euros em inscrições
efectuadas até à sexta-feira anterior à semana das actividades. A inscrição sem
almoço também está contemplada custando 25 e 50 euros, respectivamente, nas
inscrições de uma e duas semanas.
O transporte para os diferentes locais de realização das actividades fica a
cargo da Tempo Livre. Em complemento, a organização disponibiliza transporte
de casa dos participantes ao local de concentração, e vice-versa, mediante o pagamento de uma taxa suplementar.
A inscrição poderá ser efectuada na Tempo Livre, no Multiusos de Guimarães.

FÉRIAS
70 DESPORTIVAS
qui DA
PÁSCOA
b7.-r
21.MARÇO - 1.ABRIL
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