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ANDEBOL 

Andebol 1 
regressa 
esta noite 
4 Após os trabalhos da Se-
leção, segunda fase reata-
-se na 3.L ' jornada 

Concluídos os compromissos da 
principal Seleção masculina, o 
campeonato Andebol 1 reata-se 
esta noite com a realização dos 
jogos correspondentes à 3.' 
ronda, que abre às 19 horas com 
a receção do líder Sporting ao 
semi-finalista da Taça Challenge, 
Madeira SAD, «uma equipa 
aguerrida, a lutar pelo resultado 
até ao fim», como antecipa o 
ponta direita dos leões Francisco 
Tavares, confiante em que, 
«desta vez seja um pouco mais 
fácil do que das outras» e em 
que os leões sejam capazes de 
«um excelente jogo para 
continuarmos na senda das 
vitórias e garantir o primeiro 
lugar». Pelo adversário João 
Gomes espera «um jogo muito 
difícil, muito exigente e 
fisicamente desgastante, uma 
vez que o Sporting tem o plantei 
muito vasto e com muitas 
opções» enquanto o Madeira 

AN DEBOL 1 

3 Grupo H-> 3.'yornada4 Hoje  
Sporting - Madeira SAD 19.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  

FC Porto - ABC 2030 h 
Dragão Caixa, no Porto 
AA Avanca - Benfica 21.00 h 
Pav. Com. Adelino Dias Costa, em Avanca  

4 Grupo H-) 3.' Jornada-) Hoje 
Xico Andebol - Á. Santas 21.00 h 
ISMAI - Boa Hora 2.1.00 h 
4 7 de abril 
AC Fafe - Belenenses 25-24 
A. Devesa - S. Bernardo 22-21 

SAD é forçado a uma «gestão 
equilibrada dos atletas, de forma 
a que estejamos bem preparados 
para os próximos 3 jogos, uma 
vez que ainda temos mazelas a 
compor e a próxima semana será 
primordial na história do Clube», 
numa alusão do pivot à meia-
-final da Challenge com os 
gregos do AEK de Atenas, dia 21. 
Já o FC Porto prepara-se para 
etapa final de campeonato 
complicada, com ABC, Benfica e 
Sporting na agenda, sendo já 
hoje (20.30 horas) anfitrião dos 
bracarenses, num duelo que 
Diogo Branquinho classifica de 
«tão difícil como todos os 
outros», «Dependemos de nós, 
estamos a 8 vitórias de sermos 
campeões nacionais, este é mais 
um jogo para ganhar», assegura 
o ponta-esquerda dos dragões. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

É um confronto difícil, numa se-
mana que se espera muito com-
plicada para os academistas que,
hoje, jogam no Dragão Caixa, às
20.30 horas duelo da terceira
jornada da fase de apuramento
do campeão do Campeonato Na-
cional de Andebol 1, e pratica-
mente seguem viagem rumo à
ilha da Madeira, onde no sábado
defrontam a equipa do Madeira
SAD em mais uma jornada da
competição.

Tendo isso em mente, mas afir-
mando que a equipa está, neste
momento, apenas focada no due-
lo com o FC Porto, o treinador
Jorge Rito anteviu uma partida
complicada, mas na qual só a vi-
tória interessa aos academistas.
“O FC Porto está na luta pelo tí-

tulo, precisa de vencer, mas nós
também queremos fazer aquilo
que já fizemos esta época, que é
jogar de igual para igual com es-
tas equipas que têm outros argu-
mentos. E tentar aquilo que seria
uma surpresa, que era pontuar, o

que já conseguimos esta época
com os três principais candida-
tos ao título”, vincou Jorge. Para
tal, o ABC/UMinho terá que 2fa-
zer um grande jogo para conse-
guir um resultado que nos dê al-
gum sabor. Começámos muito

mal o jogo com o Sporting e aos
15 minutos já estávamos a per-
der por uma diferença assinalá-
vel. Mas na segunda parte até
equilibrámos e, sem aquele mau
início, as coisas teriam sido
completamente diferentes. Na
última partida foi igual. Por isso,
fica o aviso: temos de começar
melhor do que começámos nos
últimos dois jogos. Se conse-
guirmos estar dentro do jogo
mais tempo teremos mais hipó-
teses de discutir o resultado. Isso
passa também por conseguir fi-
nalizar melhor”.

Já Belmiro Alves atribuiu a
pressão do jogo ao adversário,
afirmando que o ABC terá que
“encarar o jogo como uma bata-
lha, com as pequenas conquistas
que o jogo tem. Temos de entrar
bem no jogo e evitar falhar re-
mates isolados”.

ABC/UMinho quer vencer no Dragão
JORGE RITO reconheceu as dificuldades de defrontar o FC Porto no Dragão, mas apontou à vitória num
jogo inserido numa semana difícil, uma vez que os bracarenses defrontam o Madeira SAD no sábado.

DR

Belmiro Alves e Jorge Rito fizeram a antevisão do jogo de hoje contra o FC Porto
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111  A Académica 
de Coimbra lança o 3.º 
Torneio Street Handball 
“Queima das Fitas 2018”, 
que vai decorrer no próxi-
mo dia 2 de maio, a partir 
das 14H00 no campo de 
Santa Cruz. Esta atividade, 
inserida nas comemora-
ções dos 80 anos da secção 
de andebol da Académica, 
pretende, mais uma vez, 
proporcionar bons mo-
mentos de andebol. A ini-

ciativa pretende ser mais 
um momento de confra-
ternização de atletas com 
partidas para equipas 
femininas e masculinas. 
As inscrições podem ser 
efetuadas na página do 
facebook do andebol da 
Académica. Entretan-
to, no fim-de-semana a 
equipa sénior recebeu o 
Albicastrense, tendo saí-
do derrotados por 21-27. 
Os juvenis receberam o 

Águeda, tendo concedi-
do um empate a 17 golos. 
Os iniciados empataram 
igualmente, mas no terre-
no do Espinho, por 22-22 
e Infantis foram ao terre-
no do S. Bernardo ganhar 
por 23-25. Já os Veteranos 
estiveram novamente em 
ação, com a participação 
no Torneio Internacional 
de Ourense, na Galiza, ter-
minando em 4.º lugar, em 
oito equipas.

Andebol Académica lança 
torneio de Street Handball

DR

As várias equipas da Académica estiveram em ação no fim-de-semana 
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Estarreja será o palco, entre os
dias 27 de Junho e 1 de Julho,
do GarciCup. Até domingo, as
equipas interessadas em mar-
car presença beneficiam de
condições especiais de inscri-
ção antecipada em mais uma
edição do Torneio Internacio-
nal de Andebol de Estarreja.
Sendo a inscrição gratuita para
as equipas, as inscrições terão
um valor especial por cada
atleta de 35 euros, com direito
a 8 refeições e alojamento (4
noites com pequeno almoço
incluí do).

Este é um dos principais
eventos desportivos do ande-
bol português e, como tal, uma

marca do Município de Estar-
reja e da Região de Aveiro, que
aposta na qualidade de forma
a garantir uma experiência
inesquecível aos milhares de
atletas que aqui se concentram
durante cinco dias.

Confirmados que estão o
Campeonato da Europa de An-
debol Adaptado e o Encontro
Nacional de Minis 2018, e que
fazem parte deste grande even -
to, a Câmara Municipal, que or-
ganiza o evento, tem muitas
novidades por revelar.

Destinado a equipas federa-
das, escolas e selecções, o Gar-
ciCup decorre num período
pós-competição, em Junho, e
representa como que um pré-
mio para as equipas após um
ano intenso de competição. A
par do espírito competitivo, é
promovido um programa cul-
tural e de actividades que pro-
porcionam aos participantes
momentos de lazer e diversão.

A organização é da Câmara
Municipal de Estarreja, em par-
ceria com os quatro clubes de
andebol do concelho - Artística
de Avanca, Estarreja AC, AC Sal-
reu e Arsenal de Canelas - e
conta com o apoio institucio-
nal da Associação de Andebol
de Aveiro e da Federação de
Andebol de Portugal. |

Campanha termina
no domingo
Valores Até próximo domingo as equipas que se inscreverem
no evento internacional beneficiam de condições especiais
Andebol
Torneio GarciCup

D.R.
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Árbitros madeirenses 
no -título do Bahrein 
A dupla de árbitros internacio-
nais madeirenses de andebol, 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca, 
foram convidados pela Federação 
Internacional de Andebol (IHF) 
para dirigirem, amanhã, o encon-
tro do campeonato nacional do 
Bahrein entre as formações do 
Alhai Club e o Najma Club. 

Um encontro de grande impor-
tância, uma vez que irá decidir 
quem será o campeão nacional  

naquele país, da época 2017/2018. 
A presença de árbitros do qua-

dro de internacionais da IHF tem 
sido uma constante em convites 
para dirigirem encontros de cam-
peonatos nacionais, nomeada-
mente no Qatar, Bahrein, Árábia 
Saudita entre outros, sendo certa-
mente este mais um momento 
alto na carreira de uma das me-
lhores duplas nacionais da moda-
lidade. H. D. P. 

Duarte Santos e Ricardo Fonseca voltam às grande decisões internacionais. 
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Madeira na fase final 
nacional de iniciados 

A selecção da Madeira de 
andebol feminino integra a 
zona 2 da fase final do 
Torneio inter-selecções 
regionais, juntamente com 
Aveiro e Braga. Esta fase final 
será disputada em Odemira 
entre 15 a 17 de Junho. Na zona 
1 estão as selecções do Algarve, 
Lisboa e Porto. 
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Madeirenses nunca venceram esta época os leões. 

• MODALIDADES 

Sporting super favorito 
na recepção à SAD 
MADEIRA ANDEBOL 
SAD DEFRONTA 
HOJE, ÀS 19 HORAS 
O LÍDER DO 
CAMPEONATO 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A crise directiva que se vive por es-
tes dias em Alvaiade não parece ter 
efeitos negativos no andebol do 
Sporting, líder do grupo A e o prin-
cipal candidato à conquista do títu-
lo nacional que hoje, pelas 19 horas, 
no Pavilhão João Rocha, recebe o 
Madeira Andebol SAD em encon-
tro da terceira jornada da fase final. 

Uma partida onde a equipa da 
casa é claramente favorita para a 
conquista dos três pontos, Sporting 
que nesta altura da temporada tem 
evidenciado um potencial muito 
acima dos seus principais concor-
rentes. Para o Madeira Andebol 
SAD, este encontro em Alvaiade é 
também o início de um ciclo de tra-
balho e de competição que vai ter-
minar no principal foco que o con-
junto comandado pelo técnico Pau- 

lo Fidalgo tem pela frente a meia-fi-
nal europeia frente ao AEK de Ate-
nas. Pelo meio, jogos frente ao ABC 
já no próximo sábado no Funchal e 
na terça-feira. Também na Região 
frente ao Avanca antes da recepção 
aos gregos. Com  duas partidas rea-
lizadas, o Sporting lidera com 44 
pontos enquanto a SAD fecha o 
grupo A com 30 pontos. 

AEK com dificuldades na viagem 
O jogo da primeira mão das meias-
finais da Taça Challenge entre o  

Madeira SAD e os gregos do AEK 
ainda não tem definitivamente data 
marcada, isto tudo porque a comiti-
va grega de acordo com dados reco-
lhidos pela reportagem do DIÁRIO 
está a sentir imensas dificuldades 
para conseguir viagens a tempo de 
poder estar na Madeira no dia 20 de 
Abril para jogar no dia seguinte. Se 
o AEK de Atenas não conseguir 
chegar à Região no dia 20, a partida 
europeia será realizada no domingo 
no Pavilhão do Funchal. Datas a se-
rem confirmada por estes dias. 
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ANDEBOL
O ABC viaja hoje até ao 
Porto onde, a partir das 
20h30, defronta os "dragões" 
em encontro da 3.ª jornada 
da fase fi nal.
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 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho joga, 
hoje (20h30), no re-
duto do FC Porto, a 
partida relativa à 3.ª 

jornada da fase de apura-
mento de campeão de an-
debol. A turma minhota, 
que na fase regular foi das 
poucas a conseguir pon-
tuar no Dragão Caixa (em-
patou a 23), acredita que 
pode «fazer uma surpre-
sa» e bater o atual segundo 
classificado do campeona-
to, embora o técnico do 
conjunto de Braga, espe-
re um jogo «dificílimo».

Jorge Rito recorda que 
nesta fase «não há jogos 
fáceis» e lembra que o 
ABC vai ter uma semana 
«difícil», porque terá dois 
jogos – sábado, a turma 
amarela joga no reduto do 
Madeira SAD – num «cur-
to espaço de tempo». «O 
Porto está na luta pelo tí-

tulo, precisam de vencer, 
mas nós também quere-
mos fazer aquilo que já fi-
zemos esta época, que é 
jogar de igual para igual 
com estas equipas que 
têm outros argumentos. 

ABC/UMinho visita hoje FC Porto. Jorge Rito acredita na vitória

«Entrar bem e evitar erros dos últimos jogos»

E tentar aquilo que se-
ria uma surpresa, que era 
pontuar, o que já conse-
guimos esta época com os 
três principais candidatos 
ao título», vincou Jorge Ri-
to, que dá, depois, a “re-

ceita” para pontuar.
«Temos de fazer um 

grande jogo para conse-
guir um resultado que nos 
dê algum sabor. Come-
çámos muito mal o jo-
go com o Sporting e aos 

15 minutos já estávamos 
a perder por uma dife-
rença assinalável. Mas na 
segunda parte até equili-
brámos e sem aquele mau 
início as coisas teriam sido 
completamente diferen-
tes. Na última partida foi 
igual. Por isso, fica o avi-
so: temos de começar me-
lhor do que começámos 
nos últimos dois jogos. Se 
conseguirmos estar “den-
tro do jogo” mais tempo 
teremos mais hipóteses de 
discutir o resultado. Isso 
passa também por fina-
lizar melhor», finalizou.

Belmiro Alves: 
«Pressão do lado
do Porto»
Belmiro Alves diz que a 
pressão está «do lado do 
FC Porto». «A nossa prin-
cipal arma é o coletivo e 
temos de encarar o jogo 
como uma batalha, com as 
pequenas conquistas que 

o jogo tem. Temos de en-
trar bem no jogo e evitar 
falhar remates isolados. 
Temos de fazer uma exi-
bição sólida e encontrar a 
nossa confiança ao longo 
da partida. A pressão es-
tá do lado deles, porque o 
Porto é que está atrasado 
na luta pelo título, e so-
mos das poucas equipas 
que pontuaram no Dra-
gão Caixa. Estamos a fa-
zer o nosso papel e eles é 
que devem estar preocu-
pados. São estes jogos que 
gostamos de jogar, porque 
a pressão não é nossa e só 
podemos jogar com ale-
gria», finalizou.

Jogos de hoje
Grupo A: Sporting-Madei-
ra SAD (19h00), FC-Por-
to-ABC (20h30) e Avan-
ca-Benfica (21h00).

Grupo B: Xico Ande-
bol-Águas Santas e Maia/
Ismai-Boa Hora (21h00).

Jorge Rito com Belmiro Alves

D
M
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Os XXIX Jogos Desportivos Escola-
res, cujo lema é, conforme referimos 
em edições anteriores, “JDE – Jogos 
de Excelência”, que vão ter o seu pon-
to alto no corrente mês de abril e em 
maio próximo, envolvem a participa-
ção de 1.219 alunos, de 28 escolas do 
arquipélago, num total de 60 comiti-
vas, das quais 16 do 2.º Ciclo, 15 do 
3.º Ciclo e 29 do Secundário.
Os Jogos, promovidos, recorde-se, 
pela Direção Regional do Desporto, 
desenvolvem-se através das suas fases 
zonais, no 2.º e 3.º ciclos, e de ilha e 
interilhas, ao nível do ensino secun-
dário.
A fase interilhas terá lugar no Pico e 
nas Flores, entre 27 e 30 de abril, de-
pois de, ao nível do ensino secundá-
rio e na fase de ilha, terem decorrido 
as provas nas modalidades de Futsal 
e Voleibol, em ambos os sexos, nas 
ilhas de São Miguel, Terceira e Pico. 
Para já, os Jogos Desportivos Escola-

res prosseguem, de 16 a 20 de abril, 
com as fases zonais do 3.º Ciclo, nas 
escolas básicas e secundárias de Vila 
Franca do Campo, em São Miguel, de 
Santa Maria e Tomás de Borba (São 
Carlos), na ilha Terceira, nas modali-
dades de Andebol, Voleibol, Ginástica, 
Atletismo e uma atividade artística.

2.º CICLO 
As fases zonais do 2.º Ciclo decorrem 
entre 7 e 11 de maio nas escolas bá-
sicas integradas da Ribeira Grande e 
Ponta Garça, em São Miguel, Fran-
cisco Ferreira Drummond (Vila de 
São Sebastião), na Terceira, e na Es-
cola Básica e Secundária das Lajes do 
Pico.
Voleibol, Futebol, Basquetebol, Gi-
nástica, Atletismo e Patinagem pre-
enchem o quadro competitivo, sendo 
que os alunos do Regime Educativo 
Especial participam no Boccia Adap-
tado.  

XXIX JOGOS DESPOrTIVOS ESCOLarES 

Mais de 1.200 alunos em plena atividade 

Os Jogos Desportivos Escolares desenvolvem-se 
através das suas fases zonais, no 2.º e 3.º ciclos, e 
de ilha e interilhas, ao nível do ensino secundário.

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,47 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74460313 11-04-2018

°D :4  : 11   O campeonato está de regresso e o FC Porto volta a jogar em casa, 
frente ao ABC, em jogo relativo à terceira jornada da fase final 

.40P 

CaSSICO EM ALTURA 
DE MUITA PRESSÃO 

"Calendário 
exigente? 
Gostamos 
de grandes 
Jogos, de 
momentos 
decisivos" 

Diodo 
Bramagabibo 
Ponta- 
esquerda do FC 
Porto 

Na primeira fase do Campeonato Nacional, FC Porto e ABC empataram no Dragão Caixa a 23 golos 

Mês e meio depois, o 
campeonato está de volta 
ao Dragão Caixa, num jogo 
temperado de tradição. "A 
pressão não está do nosso 
lado, o FC Porto é que está 
atrasado", lembra Belmiro 
Alves, do ABC 

CRMLARMS 
*NI Após a pausa para o está-
gio da Seleção Nacional, re-
gressa esta noite a fase final do 
Campeonato Nacional de an-
debol, com três partidas: Spor-
ting-Madeira SAD; Avanca-
Benfica e FC Porto-ABC. 

Passados 46 dias, os dragões 
voltam a jogar em casa, depois 
de terem feito as duas últimas 
rondas da primeira fase fora, 
embora, numa delas, pela in-
versão do jogo. Além disso, as 
duas primeiras desta fase final 
disputou-as igualmente na 
condição de visitante. E o re-
gresso dá-se logo com um gran-
de clássico frente ao ABC. 

"Este é um jogo tão difícil 
como todos os outros que te-
mos pela frente. Dependemos  

de nós, estamos a oito vitórias 
de sermos campeões nacio-
nais e, portanto, este é mais 
um jogo para ganhar", resu-
miu o ponta-esquerda Diogo 
Branquinho, ex-jogador dos 
academistas, em declarações 
ao site do FC Porto. "Estamos 
confiantes e unidos nesta fase 
da época, sabemos que depen-
demos de nós e estamos mui-
to focados no que queremos, 
muito ansiosos para chegar a 
dia 19 de maio nas melhores 
condições e conseguirmos al-
cançar o grande objetivo da 
época", prosseguiu Branqui-
nho, referindo-se depois à exi-
gência do calendário dos azuis 
e brancos, que a seguir jogam 
com Benfica (fora) e Sporting 
(casa): "É importante fazer-
mos um bom jogo e conquis-
tarmosumavitóriaseguraque 
nos dê mais confiança para ir-
mos mais motivados para os 
jogos seguintes". 

Pelo lado do ABC, que na fase 
inicial do campeonato roubou 
pontos aos três grandes rivais, 
há uma certeza. "A pressão  

não está do nosso lado, o FC 
Porto é que está atrasado na 
luta pelo título", recordou o la-
teral-esquerdoBelmiroAlves, 
que também já passou pelos 
portistas: "A nossa principal 
arma é o coletivo. Temos de  

encarar o jogo como uma bata-
lha, com as pequenas conquis-
tas que ela tem. Não podemos 
entrar logo a querer ganhar; é 
darum passinho de cada vez e 
tentar encontrar a confiança 
ao longo do jogo". 

Renovação 
Hugo Rocha acertou continuidade 
e tara a decima é • ca em Bra a 

O ABC já chegou a acordo com Hugo 
Rocha, que, assim, fará pelo menos 
dez épocas nos minhotos. O universal 
esteve um primeiro período no 
"Flávio Sá Leite", entre 2006/07 e 
2008/09, depois mudou-se para o 

Sporting, onde se manteve outros 
três anos, regressando a seguir a 
Braga, onde está a cumprir a sexta 

temporada consecutiva, nona no 
total. Aos 3S anos, Hugo Rocha 

soma dois campeonatos, cinco 
Taças de Portugal, duas 
Supertaças e duas Taça 
Challenge. 
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Rolando Freitas 
deixa Águas Santas 
José António Silva 
deverá ser o eleito 
para ocupar a vaga, 
o que, a confirmar-
se, será um regresso 

••• Rolando Freitas já sabe 
que não vai manter-se como 
treinador do Águas Santas na 
próximatemporada, devendo 
ser substituído por José Antó-
nio Silva, um homem da casa 
e que tem nocurrículo o único 
troféu ganho pelos maiatos a 
nível sénior, a Taça de Portu-
gal de 2001/02. 

"A direção já me comunicou 
essa decisão, está consuma-
do", disse a O JOGO Rolando 
Freitas: "O presidente disse-
me que ainda não tinham trei-
nador e que a minha saída não 
tinha a ver com resultados, 
mas com alguma falta de sim-
biose com o clube". 

Relativamente a esta época, 
Rolando enumerou algumas 
dificuldades. "Herdei um 
plantel que perdeu a espinha 
dorsaldefensiva,casosdoJuan 
Couto, do Nuno Carvalhais e  

do Nuno Rebelo, situaçào 
agravada pelas lesões do Luís 
Frade, do António Elias e do 
José Barbosa, o que limitou 
muito o rendimento da equi-
pa", recordou o ex-seleciona-
dor nacional. "A saída do Leo-
nardoComerlatto também di-
ficultou.Tínhamos a expecta-
tiva do contrato de dois anos 
para ele poder evoluir, mas 
com a lesão do José Barbosa a 
necessidade de jogar foi maior. 
Isso acabou por fazê-lo quei-
mar algumas etapas para as 
quais ainda não estava devida-
mente preparado e, quando 
mostrava estar mais capaz, 
saiu", assinalou também Ro-
lando Freitas. 

"Jogámos muito tempo com 
uma equipa quase sub-20, fi-
zemos crescer muitos jogado-
res, como Rúben Sousa, por 
exemplo. Reconstruímos a 
defesa e lançámos boas se-
mentes relativamente aos jo-
gadores jovens para o futuro 
do clube", constatou Rolando 
Freitas, que já está "a analisar 
algumas possibilidades para o 
futuro". ---La 

Rolando Freitas já sabe que vai deixar o Águas Santas 
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Maiatos seguram 
António Campos 
••• Para além do treinador, 
que, tudo indica, será então 
José António Silva - devendo 
ser acompanhado na equipa 
técnica pelo filho, Luís Silva -, 
há já outras mexidas conheci-
das no Águas Santas para a 
época 2018/19. As contrata-
ções de Nuno Pimenta, um 
regresso, e de Vasco Santos, 
pivô e lateral-esquerdo, respe-
tivamente, do AC Fafe, foram 
jáoportunamenteanunciadas 
por OJOGO. 

Do atual plantel, está tam-
bémgarantida acontinuidade 
de António Campos, expe-
riente guarda-redes, de 38 
anos, que assim cumprirá a 
quinta temporada em repre-
sentação dos maiatos. Cam-
pos, natural de Braga, onde co-
meçou a jogar, no ABC, esteve 
no Aguas Santas entre as épo-
cas 2010/11 e 2012/13, e re-
gressou ao clube em 2016/17, 
após três anos a jogar em An-
gola.-R.G. 
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Daniel Narcisse, biçampeã o 
olímpico pelá França entre 
vários outros tih4Os, vai 
terminara carreiianofinal 
da temporada. O anúncio foi 
feito ontem em conferência 
de imprensa. Conhecido 
como "Air France", Narcise 
foi considerado o melhor 
jogador do mundo de 
andebol em 2012 e o melhor 
lateral-esquerdo nos Jogos 
Olímpicos de 2008, em 
Pequim. 
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Agenda 
~mi- tierwr riect~ - Grupo A- SPortin9-Maden SAD Clak Nno-N3C (21130. 
Na~eafifico (21) Gaipo B - Xico Andel:g-Águas Santas (21) Mauflirroa-Boa lisa (21) 
~ai Liipalho -Salta Osa-Anxra 0.8), ~ror-Braga (16) Real-Sp CovIN1(16) Sporting 8-Fa-
rnaklo (16) Cova Podade-Olveirense (16), V Gdinaâas13-Penafiel (18)Vanin-k V1seu (12). Bafio 13-
LeOtos (In U. Madera-Naoonai (1915) 
Miolo= ~-1' ~to Nadonal - Paço de kuN-01wsrPose (21), NC Braw -F. C. Pado (2130) 
Clood Barcebs-Benka (2130) 
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ANDEBOL 

Daniel Narcisse anuncia 
adeus no final da época 
EB  O francês Daniel Narcisse anun- 
ciou que vai retirar-se no final da época. 
Conhecido como Air France', o jogador 
do Paris Saint-Germain, de 38 anos, tem 
oito medalhas de ouro, conquistadas 
em JO (2), Mundiais (3) e Europeus (3). 
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eD E  io sem euforias 
R O campeonato está de volta, 
depois da paragem para os com-
promissos da Seleção Nacional. O 
líder, o Sporting, recebe hoje 
(19h00) o Madeira SAD, na tercei-
ra j ornada do Grupo A da 24  fase do 
campeonato, sendo mais um jogo 
para vencer, rumo à revalidação 
do título. É este o foco dos leões, 
mas com confiança moderada. 
"Estamos conscientes do que te-
mos feito. Sabemos que estamos 
cada vez mais próximos, mas, ao 
mesmo tempo, temos os pés bem 
assentes naterra. Não estamos, de 
todo, com euforias antecipadas. 
Sabemos que dependemos única e 
simplesmente de nós para alcan-
çar esse objetivo mas também te-
mos noção do trabalho que temos 
pela frente", disse ao site do clube, 
Luís Cruz, coordenador técnico. 

Com os olhos no clássico 
Também° FC Porto e o Benfica jo-
gam hoje... mas com os olhos pos -
tos no clássico de sábado, na Luz. 
Os dragões recebem o ABC, já as 
águias deslocam-se a Avanca. 

GRUPO A 
3.' jornada 

SPORTING 19hoo MADEIRA SAD 
FC PORTO 20h30 ABC 

AVANCA 21h00 BEN FICA 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D CM-GS 

09SPORTING 44 2 2 O O 63.46 
O FCPORTO 41 2 1 1 o 52-41 

BENFICA 40 2 1 O 1 51-51 
ABC 36 2 1 0 1 45-56 

• AVANCA 33 2 O 1 1 45-46 
09MADEIRASAD30 2 O O 2 40.56 

Próxima jornada:  14  de abril 
BENFICA-FC PORTO, SPORliNGAVANCA, MODERA 56D-ABC 

Um jogo em que o Benfica só de-
pende de si para vencer, o mesmo 
não sucedendo para chegar ao tí-
tulo. "Estamos numa fase des-
confortável, na medida em que 
não dependemos apenas de nós, 
mas, por outro lado, dependemos 
apenas de nós para vencer o 
Avanca e depois o FC Porto, e é 
nisso que estamos concentra - 
dos", sublinhou o técnico Carlos 
Resende à BTV. o 
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Alcobaça
 
Cister/CEERIA vence I Encontro Nacional
 
de Andebol Adaptado
 
Equipa campeã do Cister/CEERIA A equipa do Cister Sport de Alcobaça/CEERIA venceu, este fim de
semana, o I Encontro Nacional de andebol adaptado nível 2, que decorreu em Tavira. O clube
apresentou-se com duas equipas, A e B, tendo a equipa A da cidade de Alcobaça se sagrado
vencedora da competição ao derrotar as outras cinco equipas, tendo a equipa B arrecadado também
um honroso 4º lugar da classificação. Participaram no torneio seis equipas: Clube de Vela
Tavira/Fundação Irene Rolo; Cautchu; APDD/APACO; Cister/Ceeria A e B; Casa do Povo de Messines e
ACASO-Olhão, num universo de cerca de meia centena de atletas.
 
O I Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual Nível 2 foi organizado pelo Clube Vela
Tavira, a Fundação Irene Rolo Fir e a ANDDI-Portugal, com o apoio do Projeto Andebol4All da
Federação de Andebol de Portugal, entre outros.
 
Mónica Alexandre
 
10-04-2018
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