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ANDEBOL

Um clássico para animar a noite
vJ IOR GARCEL; ASf

Benfica recebe hoje o FC Porto. ABC não viajou para a Horta
devido ao nevoeiro na capital
O FC Porto defende esta noite na
Luz, o estatuto de invencível e líder
isolado do campeonato, mas os en carnados estão preparados para que brar a senda triunfal dos portistas.
«Esta época estamos muito fortes
em casa, os últimos jogos que fizemos têm-nos dado esta confiança e
acreditamos que podemos vencer
o FC Porto. São jogos que não só os
adeptos de Benfica ou FC Porto gostam de desfrutar, mas também qualquer pessoa que goste de andebol»,
explicou Mariano Ortega. «Mesmo
de Espanha, dizem-me que acompanham estes jogos. Precisaremos de
fazer um grande jogo em casa, com
os nossos adeptos», acrescentou o
técnico espanhol, que conhece os rivais de trás para a frente. «São jogos especiais, ainda que falte mui
to campeonato. É um jogo muito
importante, sobretudo, para nós,
que não queremos perder na classi-

No Dragão, o FC Porto venceu por 36-18
ficação. Os jogadores do FC Porto
são fortes fisicamente. Trabalham
com unia defesa que coloca muita
pressão. Também jogam muito bem
como equipa. Para ganhar, temos
de fazer grande jogo», concluiu o
treinador, cuja equipa só perdeu
com Sporting e precisamente FC
Porto. Entretanto, o jogo entre ABC
e Sp. Horta, previsto para ontem,
foi adiado para data a definir, em
virtude do ABC não ter podido viajar para os Açores, devido às condições climatéricas.
ED

CALENDÁRIO
Hoje > 16.1ornada
Benflca-FC Porto
21.30 h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa
ISMAI-Belenenses
21.00 h
Pavilhão Municipal, na Mala
Avenca-Madeira, SAD
21.00 b
Pavilhão Comendador Adelino Costa. em Avanca
AC Pote-Sporting
21.00 h
Pavilhão Municipal, em Fafe
21.00 h
Águas Santas-Arsenal
Pavilhão do Aguas Santas, na Mala

Página 1

A2

ID: 67347426

14-12-2016

Tiragem: 125000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,11 x 7,24 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Benfica defende
troféu no Restelo
4 Sorteio dos oitavos de final da
Taça garantiu pelo menos uma
equipa da II Divisão nos 'quartos'
O Benfica faz a curta viagem até ao
Restelo para defrontar o Belenenses nos
1/8 de final da Taça de Portugal,
agendados para 28 de janeiro. e assim
defender o troféu conquistado a época
passada. Este é um dos 5 jogos entre
equipas do Andebol 1, com os restantes a
serem o FC Porto-ISMAI, Fafe-Avanca e
Ac. S. Mamede-Sp. Horta. O ABC viaja

para o Funchal ou Lisboa, dependendo do
desfecho entre Madeira SAD e Boa Hora
dia 8 de janeiro. O Sporting visita Setúbal
enquanto o Águas Santas vai a
Guimarães jogar com o Xico sendo que
haverá uma equipa da II divisão nos 1/4
de final: Maritimo ou 1.° Dezembro. H. C,

Página 2

A3

ID: 67346326

14-12-2016

Tiragem: 134109

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,02 x 8,08 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

AGENDA
HOJE
ANDEBOL, CAMPEONATO
21h30
Benfica-FC Porto, 16.a jornada.
AMANHA
FUTEBOL
11h30
Jogo entre glórias do Benfiça
e figuras públicas, Luz.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjomal.pt
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ANDEBOL

BELENENSES-BENFICA
O Belenenses joga em casa com
o Benfica nos 'oitavos' da Taça
de Portugal de andebol. O FC
Porto recebe o ISMAI e o V. Setúbal o Sporting. Os jogos realizam-se no dia 28 de janeiro.
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QUARTA-FEIRA14DEZEMBR02016 CORROO
REFORÇOS FALHADOS
"VÃO JOGAR MUITO ATÉ MAIO"

nlíder leonino recusou-se ontem a admi-

ATUALIDADE II

BRUNO DE
CARVALHO

tir as contratações falhadas de Elias,
Meli, Castaignos, Petrovic, Douglas, Alan
Ruiz, André e Markovic. "Vão jogar multo até
maio. Não são contratações falhadas ou deceções, apenas têm jogado póuco", disse.

ENTREVISTA

"Se fosse
noutro país
o Benfica
descia
de divisão"

Bruno de Carvalho
(44 anos) é presidente
do Sporting Clube
de Portugal desde
23 de março de 2013

VOUCHERS O Presidente do Sporting mantém o tema em agenda e fala de
regulamentos por cumprir SALVAÇÃO O Garante que quando chegou ao
clube, o Sporting estava em falência e até se falava em descida de divisão

PEDRO NEVES DE SOUSA TEXTOS
SÉRGIO LEMOS FOTOS

runo de Carvalho, presidente do Sporting, aborda os temas que marcam
a agenda do clube mas também
de todo o futebol português.
Uma entrevista sem filtros nem
assuntos tabu.
CM - Tem tido uni mandato
polémico à frente dos leões?
Bruno de Carvalho - Quando
entrei, o Sporting estava fali do, falava - se em descida de
divisão, em fechar o clube,
que a Banca ia fechar a torneira e os jogadores iam embora
por falta de pagamento. Tive a
coragem de arregaçar e por
vezes confunde -se um trabalho hercúleo com polémica.
Sempre ouvi dizer que quem
tem dinheiro paga, quem não
tem vira a mesa. O Sporting
não tinha dinheiro e a sua voz
tinha de ser ouvida. A distância para os outros dois rivais

B

"PARA OS PAINELEIROS a negociar a reestruturação fi• nanceira e surgiram entrevisO CASO DOS
tas de Rui Gomes da Silva,
VOUCHERS NÃO TEM
Moniz e Luís Filipe Vieira a faDRAMA NENHUM, É
larem de dívidas perdoadas ao
Sporting.
TUDO NORMAL"
_
"VIEIRA? QUE FAÇA O
TRABALHO DELE E DEI—
XE O SPORTING EM PAZ"
era gigantesca.
- O Benfica tem sido um dos
seus alvos?
Tenho mais com que me
preocupar. O Benfica não é
alvo nenhum. Primeiro cortámos relacionamento com o FC
Porto porque ameaçaram e
não se retrataram durante o
jogo de andebol. Já com o
Benfica não gosto que se intrometam na minha casa. Não
devemos meter o bedelho na
casa alheia. O Sporting estava

- Denunciou o caso dos vouchers.Vai até ao fim?
- Não tenho dúvidas nenhumas. Enquanto me sentir rodeado de estupidez vou repe
tir 550 vezes. Para os paineleiros, o caso dos vouchers
não tem drama nenhum, é
tudo ótimo e não é imoralidade nenhuma. É tudo porreiro.
- Que castigo espera?
- Nenhum, porque vivo em
Portugal.
- Qual é para si o castigo que
deveria ser aplicado?
- Se fosse noutro país, o Benfica descia de divisão. Bastava
que os regulamentos fossem
cumpridos. Há coisas a decorrerem e o segredo é a alma do
negócio. Vou até às últimas

consequências.
-'Que opinião tem sobre Luís
Filipe Vieira?
- Nenhuma. Não é desprezo.
Simplesmente não temos relação. Os benfiquistas devem
adorá-lo.' Que faça o trabalho
dele e deixe-me em paz. Dei xe o Sporting da mão.
- E a sua relação com Pinto da
Costa?
É igual. Está há trinta e tal
anos no FC Porto. É uma pessoa muito menos vidrada no
Sporting. Está excelente.
Preocupa-se com a sua casa e

é isso que um presidente deve
fazer. O outro [Filipe Vieira]
vem demasiado à minha casa
e eu nunca o convidei.
- É possível voltar a sentar-se
à mesa com eles?
- Sempre disse que para falar a
sério do futebol, sentava -me
com toda a gente. As reuniões
apelidadas de Conselho dos
Presidentes batiam qualquer
reality show, com amor, drama e sexo. Estive numa reunião 30 minutos e saí. •
NOTICIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

connla
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"TEM CONTRATO ATÉ 2021E VAI AMADURECER"

"NÃO SAI NINGUÉM EM DANEI-U

elson Martins não vai sair em janeiro. A garantia foi dada por Bruno de
Carvalho. "Tem contrato até 2021e ainda vai amadurecer muito. A renovação?
Está ótima e recomenda-se. É preciso
falar menos disso, tem contrato."

WILLIAM CARVALHO E ADRIEN
SILVA VÃO CONTINUAR NO
PLANTEL. "COMIGO NUNCA SAIU
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UM JOGADOR NUCLEAR EM
JANEIRO", DISSE O PRESIDENTE.

SPORTING INDIGNADO
CONTROLO ANTIDOPING ATÉ AS 22H30
Sporting queixa-se do facto de os jogadores
da sua equipa de futebol terem sido controlados por brigadas antidoping por quatro vezes em
sete dias. A última foi ontem, com os elementos da
ADoP a sair da Academia às 22h30, facto que levou o
clube a indignar-se por ser na véspera de um jogo.

O

FRASES

O SILÊNCIO DO FC
PORTO? "FICO PARVO"
13 Bruno não percebe o silên-

"CARRILLO? NÃO
ME CUSTA VÊ-LO
NO BENFICA"
"CASTIGO A
VIEIRA? NÃO ME
SURPREENDEU. SÓ
ACHEI QUE 60 DIAS
FORAM POUCOS,
MAS PODIA TER
SIDO ZERO"
"NÃO PERCEBO OS
ATAQUES DO
BENFICA. ESTÃO
TÃO BONS, FORTES
E ATÉ GANHARAM
O ÚLTIMO JOGO»
"ASSUSTA-ME QUE
AS MINHAS FILHAS
VEJAM O PAI NUM
MUNDO DE
CORRUPTOS"
"O PLANTEL? FOI
CONSTRUÍDO POR
MIM E PELO
TREINADOR, COMO
SEMPRE"
"HÁ MAIS 150 MIL
QUE PODEM SER
CANDIDATOS"
BRUNO DE CARVALHO

cio portista na contabilidade
dos títulos: "Ben fica tinha uns,
ganhou mais um e passou a
ter x. Ninguém disse nada.
Fico parvo." •
"ANDAMOS A BRINCAR
COM O VÍDEO-ÁRBITRO"
El "O Sporting é que devia ter
ganho o dérbi. Andamos a
Bruno de Carvalho garante ter uma excelente relação com Jorge Jesus

brincar com os testes do vfdeo-árbi tro. Ficaram dois penál tis por marcar. Estamos a

"JORGE JESUS ATÉ É BARATO"

5 pontos, maio está longe." •

El Bruno de Carvalho reforçou
a relação que tem com o treinador Jorge Jesus. "Acha que
aquele abraço no final do dérbi foi hipocrisia? Não foi, estamos unidos no projeto."
O presidente leonino recusou
ainda tratar-se de um treinador caro. "Renovámos o con-

trato em maio para passar
uma mensagem clara de confiança ao técnico. Fizemos as
duas vendas mais caras de
sempre da história do clube.
Até acho que é barato", disse,
reforçando: "É o treinador
deste projeto vencedor e não
vai sair." •

"IRRITA-ME O VERMELHO
E O BENFICA"

El "Irrita-me o vermelho e o
Benfica. O Benfica não é dono
de nada apesar de achar que é
o dono do Mundo", disso Bruno de Carvalho. •

"UM SLIMANI
OU UM JOÃO
MÁRIO"
El Bruno de Carvalho minimizou o prejuízo de 32 milhões de euros, depois de ter
apresentado um lucro de 63
milhões este trimestre. "O
Sporting apenas precisa de
40 milhões de euros e isso
vamos resolver com um Slimani ou João Mário. É aí que
vou buscar o dinheiro." •

Presidente garante que o Sporting precisa de apenas 40 milhões de euros
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BRUNO OF CARVALHO AO CM P a E9

"SE NÃO FOSSE
EM PORTUGAL
BENFICA DESCIA
DE DIVISÃO"
Presidente
do Sporting
ataca rival
por causa
dos vouchers
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Andebol - Taça de Portugal

ABC/UMinho visita vencedor
do Madeira Sad - Boa Hora
O ABC/UMinho vai visitar nos
oitavos de final da Taça de Portugal de andebol o vencedor do
jogo Madeira Sad - Boa Hora,
ditou ontem o sorteio.
Nesta ronda - em que o Benfica, actual detentor do troféu, visita o Belenenses, o AC Fafe e
o Xico Andebol jogam em casa
com Avanca e Águas Santas,
respectivamente. Eis os jogos

dos oitavos de final:
São Mamede - SC Horta
Vitória FC - Sporting
FC Porto - Maia / ISMAI
AC Fafe - AA Avanca
Belenenses - SL Benfica
Vencedor do jogo Madeira
Sad/Boa Hora - ABC/UMinho
Marítimo - 1º Dezembro
Xico Andebol - Águas Santas

Página 8

A9

ID: 67347127

14-12-2016

Tiragem: 8000

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,22 x 8,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC/UMinho ficou retido no aeroporto

Atraso de avião adiou jogo
com o Sporting da Horta
O jogo que o ABC/UMinho tinha agendado para ontem, no
recinto do SC Horta, foi adiado
por atraso do avião que tinha
previsto transportar a equipa de
andebol bracarense.
“Em virtude do ABC Braga /
UMinho não ter podido efectuar a viagem, devido às condições climatéricas registadas no
dia de hoje (ontem), o jogo entre ABC/UMInho e Sporting da

Horta foi adiado para data a definir”, informou a Federação de
Andebol de Portugal, em comunicado, na sua página oficial. A nova data será divulgada
logo que possível, adiantou a
fonte.
Aquele encontro refere-se à
16.ª jornada do campeonato nacional que se disputa hoje, incluindo a deslocação do Arsenal da Devesa ao Águas Santas.
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Sócios do Marítimo vão conhecer contas de 2015

Défice de 14 mil euros deixados
pela anterior Direcção
Os associados do Marítimo Sport Clube vão conhecer na noite de hoje, o resultado da gestão do
clube durante o ano de 2015, que terminou com
um défice de 14 mil euros.
Recorde-se que uma Comissão de Gestão assumiu
os destinos do Marítimo a 19 de Novembro do ano
passado ,e teve um aturado trabalho “motivado por
várias situações anómalas que careciam de explicação por parte do anterior Presidente da Direcção”,
como anuncia no sitio oficial do clube.

Óscar Rocha e a sua equipa estão pondo o Marítimo em ordem
A Direcção presidida por Rui Tavares foi a responsável pela gestão do Marítimo entre Janeiro e o dia 18 de Novembro de 2015, ﬁcando a Comissão de Gestão, presidida por Óscar Rocha, e eleita em
Assembleia Geral, responsável pela gestão desde aquela data.
“Dissipar a crispação existente no seio dos sócios e colaboradores
ligados ao Marítimo, restaurar a credibilidade do clube junto dos vários
agentes desportivos e/ou organismos e apurar a verdadeira situação
económico-ﬁnanceira do Marítimo, além da gestão corrente do clube,
nas mais variadas áreas e modalidades, e preparar o próximo acto elei-

toral com toda a tranquilidade, de modo a que o clube regressasse à sua
completa normalidade, foram os principais objectivos assumidos pela
actual Comissão de Gestão, perante a Assembleia Geral de sócios”, é
recordado na nota informativa.
Com uma situação complicada, os membros da Comissão de Gestão depararam-se “com muitas e variadas diﬁculdades de toda a ordem”.
No que se refere à gestão diária e em termos de tesouraria, a Comissão de Gestão anuncia estar a cumprir com os diversos compromissos, “embora com algumas limitações, implementando, inclusive,
alguma redução de custos para tornar a execução ﬁnanceira do clube
mais equilibrada”.
“No que respeita à gestão das modalidades (ao nível da formação
e dos seniores), as actividades do hóquei em patins, do andebol e do
futebol decorreram com normalidade, enquanto o ciclismo, que estava
em fase de total indeﬁnição aquando da tomada de posse desta Comissão de Gestão, prosseguiu a sua caminhada, fruto de uma diferente
abordagem quanto à existência da modalidade no clube”, é explicado
pela Comissão de Gestão.

Proveitos de 9,8 mil euros, mas...

A nota informativa que foi divulgada, aponta que em 2015 o
Marítimo Sport Clube recebeu entre subsídios à exploração, patrocínios e proveitos operacionais 178,4 mil euros (62% desse
montante proveniente da Direcção Regional do Desporto), contra
168,8 mil euros de custos, o que dá um resultado ﬁnanceiro positivo de 9,8 mil euros. “No entanto”, lê-se na nota, “é bom referir
que além do clube ter já recebido uma parte signiﬁcativa da receita
respeitante à época desportiva 2015/2016 (portanto menos a receber em 2016), fechou o ano de 2015 com dívidas na ordem dos
28,2 mil euros”.
Assim, com 9,8 mil euros de resultado ﬁnanceiro positivo e
com um saldo disponível de 4,5 mil euros mas com dívidas na ordem dos 28,2 mil euros, a actividade do Marítimo, grosso modo,
pode resumir-se a um déﬁce de cerca de 14 mil euros.
“Com o ano de 2016 a terminar, espera-se que, agora sim, seja
encerrada a conta de gestão de 2016 a tempo e horas, e com melhor

perspectiva de futuro em termos ﬁnanceiros, de modo a que o Marítimo possa prosseguir a sua actividade de forma mais sustentada”,
concluiu a nota que está disponível no “site” do clube da Calheta.
Saúda-se esta forma de acrevisto
tuação da Comissão de Gestão do Marítimo, cedendo a informação aos sócios de forma diferente e acessível a todas as pessoas,
numa demonstração de clareza, sem artiﬁcialismos, sem esconder
a realidade e sem demagogia.
Por isso, os membros da Comissão de Gestão do Marítimo,
que se tornou no clube mais eclético de Ponta Delgada, apelam a
comparência dos sócios nesta 4.ª feira, na sede, a partir das 20h00,
por ser uma “oportunidade única para o cabal esclarecimento da
real situação do Marítimo Sport Clube.”
Além das questões ﬁnanceiras, os sócios vão aprovar o calendário eleitoral para o biénio de 2016/2018.
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SIR cai de pé frente
ao FC Porto
Seniores Equipa de Picassinos não conseguiu surpreender
o FC Porto e acabou derrotada por 23-36
SIR

Andebol
Taça de Portugal

No duelo dos 1/16 da Taça de
Portugal em andebol masculino, a SIR 1º de Maio defrontou o FC Porto, no que se esperava ser uma grande festa
do andebol na cidade da Marinha Grande. As expectativas
não foram goradas e, apesar
da réplica possível da equipa
que disputa a 3.ª divisão nacional, o FC Porto confirmou
o natural favoritismo, vencendo por 23-36.
No início do jogo, assistiu-se
a uma entrada muito nervosa
por parte da equipa da casa, registando-se aos três minutos
um parcial de 0-5. De seguida,
a equipa de Picassinos conseguiu 'entrar' no jogo, chegando
mesmo aos 15 minutos a estar
a perder por 9-12. A partir deste
momento, a equipa do Porto
conseguiu impor o seu domínio, indo a ganhar para o intervalo por 12-20.
No segundo tempo, o resultado nunca 'disparou' para vantagens demasiado elevadas,
mas a equipa da Marinha
Grande nunca conseguiu aproximar-se no marcador, muito
devido às grandes diferenças
físicas e de ritmo de jogo existentes entre os dois conjuntos.
No final, o marcador registava 23-36, confirmando o favoritismo inicial da equipa que

SIR começou o jogo a cometer muitos erros

lidera actualmente a 1.ª divisão
nacional. De realçar que este
confronto foi entre equipas
com objectivos muito diferentes, uma luta pela subida à 2ª
divisão nacional e outra, uma
eterna candidata a ser campeã
nacional.
É de salientar a grande moldura humana presente neste
jogo, conseguindo criar um
ambiente entusiasmante no
Pavilhão da Nery Capucho, na
Marinha Grande.
Equipa feminina vence
em jornada dupla
As seniores femininas da SIR
1.º de Maio/ADA CJB deslocaram-se à Maia para realizar
uma jornada dupla correspondente à 10.ª e 11.ª jornadas do

Campeonato Nacional da 1.ª divisão, vencendo ambos os jogos: por 20-24, frente ao Maiastars, e 22-26, frente ao ND Santa
Joana.
No jogo com o Maiastars, a
SIR/CJB entrou muito forte defensivamente e esteve praticamente todo o jogo à frente do
marcador, não dando grandes
possibilidades ao adversário.
Com o ND Santa Joana, o jogo
não correu tão bem, mas a
meio da segunda parte as atletas marinhenses conseguiram
uma vantagem confortável, de
seis golos, o que permitiu controlar o resultado até ao fim da
partida.
Na próxima jornada, joga
com o Passos Manuel, em Lisboa, no dia 7 de Janeiro.|
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Verde-rubros conquistaram na época passada o título de vice-campeão nacional de andebol.

Marítimo diz sim
ao Europeu de veteranos
PAULO VIEIRA LOPES
plopes@dnotícias.pt
Com pouco mais de um ano de
existência o andebol do Marítimo,
no escalão de veteranos prepara-se
para representar a Madeira no
Campeonato da Europa de Masters que terá lugar em 2017, entre 7
e 11 de Junho na cidade portuguesa
de Gondomar.
Os verde-rubros disseram sim a
um projecto que já vai na sua 14.a
edição, organizado pela Federação europeia de andebol, e que
este ano tem como 'apoiantes' a
Federação de Andebol de Portugal, a Associação Masters de Andebol do Porto e a própria cidade
de Gondomar que em 2017 foi escolhida para ser a 'Cidade Europeia do Desporto'.

VERDE-RUBROS
REPRESENTAM A
MADEIRA NO
EUROPEU EM
GONDOMAR EM 2017
Com a inscrição já feita, no escalão +35 anos, a formação maritimista prepara-se para defrontar
alguns 'grandes' do Velho Continente, onde também figura a
equipa portuguesa do Porto Masters que conquistou o titulo europeu +35 de em 2015.
Na edição de 2016 foram 61 as
equipas presentes, numa competição que conta com três escalões
nos masculinos (+35, +45 e +50

anos de idade) e dois nos femininos (+33 e +43 anos de idade).
Madeirenses com vãrios títulos

Com apenas um ano de existência o
conjunto verde-rubro conta já com
um grande historial em tei inos de títulos alcançados.
Em termos regionais, na época
passada os maritimistas venceram
todas as competições, desde o Torneio de Abertura, Torneio de Encerramento, Taça da Madeira e Campeonato Regional. Já em termos nacionais e na estreia do Campeonato
de Portugal o Marítimo sagrou-se
vice-campeão nacional, perdendo
apenas na final diante do Porto
Masters e tendo ainda conquistado,
em termos individuais, os prémios
do melhor jogador e do melhor
guarda-redes da fase final.
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Madeira SAD em Avanca
a pensar no quinto lugar
HERBERTO DUARTE PEREIRA
desporto@dnoticias.pt

Jornada complicada para os masculinos do Madeira Andebol SAD,
esta noite no reduto do Avanca,
numa partida agendada para as 21
horas, e referente à 16.a jornada da
fase regular do campeonato nacional da I Divisão em seniores masculinos de andebol.
Na primeira volta, logo à terceira
jornada, os madeirenses venceram
no Funchal por 23-21, num jogo
marcado por um grande equilíbrio.

O Madeira Andebol SAD segue
na quinta posição com 31 pontos,
NA PRIMEIRA VOLTA tendo ganho 8 jogos e sofrido sete
derrotas. Já o Avanca, soma igualOS MADEIRENSES
mente 31 pontos, mas somando
VENCERAM APENAS
sete vitórias, dois empates e seis
POR DUAS BOLAS (23- derrotas.
No lado do Madeira SAD, todo o
21)
grupo de trabalho apresenta-se na
máxima força à excepção do seu
Agora na luta por um lugar entre treinador principal, Paulo Fidalgo
os seis primeiros classificados, esta que ainda recupera de uma forte
partida assume uma crucial im- gripe que tem impossibilitado o
portância nas contas de ambos os mesmo de orientar o grupo de trabalho nos últimos treinos.
emblemas.
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Andebol

ABC não jogou
ontem nos Açores
Contrariamente ao que estava programado, o
encontro entre o Sporting da Horta e o ABC, da
16.ª jornada do campeonato de andebol, não se
realizou ontem, nos Açores, uma vez que o conjunto bracarense não conseguiu fazer a viagem
atempadamente.
«Isto porque o avião que devia transportar a
nossa equipa até Lisboa – TP 1927, com saída prevista para as 9h30, apenas descolou do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, no Porto, às 13h30. (conforme informação disponível em www.aeroportoporto.pt) o que tornava inviável a ligação Lisboa-Horta, programada para o voo S4 150, com
saída prevista de Lisboa para as 12h20», diz uma
nota do clube bracarense.
Assim, a equipa regressou a Braga e, ontem
à tarde, já treinou no Flávio Sá Leite, começando então a preparar a partida com o Sporting, a
disputar sábado, em Lisboa.
Falta, agora, conhecer a nova data para a realização do encontro entre o Sporting da Horta e o ABC.
Recorde-se que para hoje estão agendados alguns encontros, como é o caso do Arsenal da Devesa que, a partir das 21h00, joga na Maia, frente ao Águas Santas, enquanto o AC Fafe recebe
o Sporting.
O destaque da jornada vai, no entanto, para o
Benfica-FC Porto, a disputar a partir das 21h30,
no Pavilhão da Luz. Ainda hoje, pelas 21h00, o
Belenenses visita o Maia/ISMAI, e o Avanca recebe o Madeira SAD. Desta ronda já se disputou
o Boa Hora-S. Mamede (28-21).
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ANDEBOL
ABC não conseguiu viajar
para os Açores e encontro
com o SC Horta foi adiado.
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ANDEBOL
Campeonato Nacional 161emadz Maia/ISMAIBelenenses,21h00
Avanca-Madeira SAD, 21h00
Fafe-Sporting, 21h00 Águas
Santas-Arsenal, 21h00;
Benfica-FC Porto, 21h30.
EuropeCup-Pfaew
1.1.1119Academic-Benfica,
16h30, Universiada HaU,
Soflaifkikeiria).
Taça de Portugal- 9
Eliminatória:
Leixties-Tondela,15h00;
Académica-Penafiel,
15h00; Torreense-Chaves,
15h00; Estoril-Sanjoanense,
17h00; Real- Benfica, 19h00;
Braga-Covilhã, 20h00; V.
Setúbal-Sporting, 21h00.
Premier League
International Cup • FC
Porto-Wolfsburgo,19h00,
The American Express Elite
Performence Centre,
Bringhton (Inglaterra).
FUTSA I
Uge SportZone -ler
antecipado da 132
}ornada
Fundão-Burinhosa, 21h00.
Taça Challenge -16 avos
de final/1" mão: Fonte
Bastardo-Tricoiorul L MV
P1oiesti, 21h30, Complexo
Desportivo Vitorino
Nemésio.
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ANDEBOL O primeiro jogo entre candidatos ao título da segunda volta do campeonato

tem lugar esta noite, com o Benfica, a quatro pontos do líder FC Porto, mais pressionado

oiça só de vitórias
vai hoje a exame na Luz
Após is vitórias em is
jogos no campeonato, o FC
Porto tem, esta noite, na
Luz, um teste apertado à
liderança no campeonato.
Os encarnados precisam de
vencer para ficar mais
perto do topo
AmosTOPERR0
**o É um clássico do andebol
português que o Pavilhão n.°
2 da Luz acolhe esta noite, a
partir das 21h30. Um jogo entre Benfica e FC Porto que BTV
e Porto Canal irão transmitir
em direto e em que os encarnados vão tentar retirar os primeiros pontos ao adversário
no presente campeonato.
Sabe-se que, dos últimos desempenhos destes dois candidatos ao título, o que ficou de
positivo, para ambos, foram só
as vitórias e a conquista dos
três pontos, pois, após terem
alcançado o acesso à fase de
grupos dã Taça MU' de forma
brilhante, deixando adversários cotados pelo caminho (o
Benfica, o Azoty, o FC Porto e
o Bregenz), passaram com
pouco brilho pelo campeonato nacional. Os dragões tiveram de se empenhar até ao último minuto frente a Belenenses e ISMAI e o Benfica
teve uma deslocação complicada à Madeira.
Hoje, se o FC Porto quiser fazer o 23.° jogo oficial da presente temporada completamente vitorioso, terá de estar
ao melhor nível. Quanto ao
Benfica - que perdeu no Dra-

O Benfica vai tentar que a melhor defesa do campeonato não seja decisiva neste jogo

-4440
O sp. da
Horta-ABC,
que devia
ter-se
realizado
ontem, foi
adiado
devido a
problemas
como voo
dos
minhotos

gão Caixa, na primeira volta,
por 26-18 - se quiser bater a
equipa com a melhor defesa
do Nacional e recuperar na tabela, terá de jogar com todos
os trunfos e um deles poderá
ser o "oitavo" jogador.
Refira-se que desta 16.a jornada, já se realizou o Boa Hora-Académica de São Mamede, que registou a vitória dos
lisboetas, e esta noite ainda se
irão disputaroutros quatro encontros, com o também candidato ao título Sporting a deslocar-se a casa do AC Fafe.

Taça: Benfica vai jogar a Belém
O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de
andebol ditou cinco encontros entre equipas do primeiro escalão, tendo alguns deles bastante interesse
competitivo, com destaque para o Ac. S. Mamede-Sp. da
Horta e AC Fafe-Avanca. Nesse lote de jogos, agenciados
para 28 de janeiro, destaca-se ainda a visita do Benfica,
vencedor da última edição, a casa do Belenenses. Eis os
jogos: São Mamede-Sp. Horta; Setúbal-Sporting; FC
Porto-ISMAI; AC Fafe- Avanca; Belenenses-Benfica;
vencedor do Madeira Sad-Boa Hora-ABC; Marítimo-t.°
Dezembro e Xico Andebol-Águas Santas.
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Mais Futebol Online
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=37829f16

O encontro ABC Braga/UMinho-Sporting da Horta, da 16.ª jornada da Liga de andebol, que se devia
ter disputado esta terça-feira na ilha açoriana do Faial, foi adiado por os bracarenses não terem
viajado devido às condições climatéricas. Informamos que em virtude de o ABC Braga/UMinho não ter
podido efetuar a viagem devido às condições climatéricas registadas no dia de hoje, o jogo entre
ABC/UMInho e Sporting da Horta foi adiado para data a definir , pode ler-se no comunicado divulgado
pela Federação de andebol.
Agora
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ANDEBOL O sorteio dos
oitavos-de-final da Taça de
Portugal ditou os seguintes jogos
para 28 de janeiro: FC Porto Maia ISMAI, Belenenses.Benfica, Ac. S. Mamede-Sp.
Horta, V. Setúbal-Sporting,
Fafe-Avánca, CS Marítimo
Madeira-GM 19 Dezembro, Xicó
Andebol-Águas Santas e o
vencedor do Madeira SAD/ Boa
Bora-ABC.
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ÁGUIAS NÃO QUEREM
DEIXAR FUGIR O LÍDER
Benfica tem a pressão
do seu lado no clássico
de hoje, diante de um
FC Porto só com vitórias

ANDEBOL
161ornada
AC FAFE21hooSPORTING
MAIA ISMAI 2.1hoo BELENENSES
AVANCA 2ihoo MADEIRA SAO
ÁGUAS SANTAS mimo ARSENAL
BENFICA 21h30 FC PORTO
ABC adiado SP. HORTA
BOA HORA 28-21 SÂO MAMEOE

JOSÉ MORGADO

O Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa,
recebe hoje (21h30) o encontro
mais aguardado da l& jornada da
P fase do campeonato. O Benfica,
terceiro classificado, recebe o rival
FC Porto, que não só lidera a prova,
como somou por vitórias todos os
encontros disputados até ao momento internamente. Águias e
dragões estão separados por quatro pontos e é essa margem pontual que joga a favor dos azuis e
brancos, colocando a pressão do

CAMPEONATO DESTE ANO
NÃO TEM PLAYOFF, PELO
QUE TODOS OS JOGOS DA 12 FASE
TÊM IMPORTÂNCIA REDOBRADA

lado da formação de Mariano Ortega, que não quererá deixar os
dragões fugirem ainda mais.
"Vai ser 'taco a taco', muito intenso, à medida clo que têm sido os
nossos confrontos como FC Porto.
Oxalá tenhamos o pavilhão cheio
e consigamos ganhar com o apoio
do público", confessou à BTV o
técnico dos encarnados, que nega
que este seja um encontro decisivo
nas contas do campeonato. "É um
jogo muito importante, sobretudo
para nós, mas não é determinante
porque falta muito campeonato",

cussulc.AçÃo
P JvED

0.4c.s

• FC PORTO 45 15 15 O O 476-347
QQ SPORTING 43 15 14 O 1 497-369
COBENDCA
41 15 13 O 2 459-362
33 13 10 O 3 442-356
09 ABC
4). MADEIRA SAD31 15 8 O 7 444-415
AVANCA
31 15 7 2 6 381-388
eg Á. SANTAS 28 14 7 O 7 350-359
og BOA HORA 28 16 5 2 9 423-505
MAIA ISMAI 25 15 4 2 9 402-438
25 15 5 O 10 370-436
(112 ACFAFE
02ARSENAL 23 15 Z 4 9 395-462
02 BELENENSES 23 14 4 1 9 372406
&SP. HORTA 22 15 2 3 10 377-454
025.MAINEDE 18 , 16 O 2 14 364455

garante o técnico espanhol das
águias.
Do Norte, chega à capital a equipa que tem dominado a tempota da. O FC Porto ganhou os 15 jogos
disputados até ao momento - na
volta bateu o Benfica por 26-18 no
Dragão Caixa -, tem ainda a melhor defesa, a melhor diferença de
golos e o segundo melhor ataque
(atrás do Sporting).
Repetir playoff de 2015/16

A seu favor, o Benfica tem o facto
de ter conseguido derrotar o FC
Porto na última vez que as suas
equipas se defrontaram para o
campeonato na Luz, nas 'meias'

playoff do ano passado. Nessa altura, os dragões, que haviam
igualmente vencido todos os jogos
da 1, fase da prova, foram surpreendidos nas meias-finais pelos
encarnados, que assim seguiram
para a final, onde só viriam a perder como atual campeão em título, ABC. Pelo meio, o Benfica derrotou ainda o FC Porto nas meiasfinais da Taça, naquele que foi o
melhor momento do andebol encarnado nos últimos anos.
Recorde-se que esta temporada
não há playoff, mas uma segunda
fase com os seis primeiros, que
transitam com metade dos pontos
obtidos na primeira.

ABC não conseguiu
voar para os Açores
O embate da 16.a jornada entre
ABC e Sp. Horta, agendado para
ontem às 22 horas (de Lisboa), foi
adiado (ainda sem nova data) de- pois de o campeão nacional não
ter conseguido voar para os Açores. Problemas atmosféricos
atrasaram o voo entre o Porto e
Lisboa, fazendo com que os bracarenses perdessem a única ligação que lhes permitiria chegar a
horas ao Faial. O ABC pastará
hoje a ter três jogos em atraso.
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Benfica não quer deixar fugir o líder
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01h13
Águia tem a pressão do seu lado no clássico de hoje, diante de um FC Porto só com vitórias
O Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, recebe hoje (21h30) o encontro mais aguardado da 16ª jornada da 1ª
fase do campeonato. O Benfica, terceiro classificado, recebe o rival FC Porto, que não só lidera a
prova, como somou por vitórias todos os encontros disputados até ao momento internamente. Águias
e dragões estão separados por quatro pontos e é essa margem pontual que joga a favor dos azuis e
brancos, colocando a pressão do lado da formação de Mariano Ortega, que não quererá deixar os
dragões fugirem ainda mais.
"Vai ser 'taco a taco', muito intenso, à medida do que têm sido os nossos confrontos com o FC Porto.
Oxalá tenhamos o pavilhão cheio e consigamos ganhar com o apoio do público", confessou à BTV o
técnico dos encarnados, que nega que este seja um encontro decisivo nas contas do campeonato. "É
um jogo muito importante, sobretudo para nós, mas não é determinante porque falta muito
campeonato", garante o técnico espanhol das águias.
Continuar a ler
Do Norte, chega à capital a equipa que tem dominado a temporada. O FC Porto ganhou os 15 jogos
disputados até ao momento - na 1ª volta bateu o Benfica por 26-18 no Dragão Caixa -, tem ainda a
melhor defesa, a melhor diferença de golos e o segundo melhor ataque (atrás do Sporting).
Repetir playoff de 2015/16
A seu favor, o Benfica tem o facto de ter conseguido derrotar o FC Porto na última vez que as suas
equipas se defrontaram para o campeonato na Luz, nas 'meias' playoff do ano passado. Nessa altura,
os dragões, que haviam igualmente vencido todos os jogos da 1ª fase da prova, foram surpreendidos
nas meias-finais pelos encarnados, que assim seguiram para a final, onde só viriam a perder com o
atual campeão em título, ABC. Pelo meio, o Benfica derrotou ainda o FC Porto nas meias-finais da
Taça, naquele que foi o melhor momento do andebol encarnado nos últimos anos.
Recorde-se que esta temporada não há playoff, mas uma segunda fase com os seis primeiros, que
transitam com metade dos pontos obtidos na primeira.
Autor: José Morgado
01h13

Página 22

A23

Hoje é dia de Benfica - FC Porto no andebol
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As duas equipas estão separadas na tabela por quatro pontos
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
O Benfica recebe esta quarta-feira o FC Porto naquele que será o jogo de maior destaque da 16.ª
jornada do Andebol 1.
Os encarnados chegam a este jogo a quatro pontos do líder FC Porto que conta por vitórias os 15
jogos disputados neste campeonato.
O treinador da equipa da Luz, Mariano Ortega, pediu, em declarações à BTV, aos adeptos para
esgotarem o pavilhão dada a importância da partida.
"É um jogo muito importante, sobretudo para nós. Não é contudo determinante porque ainda falta
muito campeonato. Vai ser 'taco a taco', muito intenso", adiantou.
O FC Porto chega a esta partida motivado pela campanha imaculada que está fazer, e também por na
primeira volta ter batido os encarnados em casa por 26-18. O jogo está agendado para as 21h30 no
Pavilhão 2 da Luz.
O Sporting, segundo classificado, desloca-se esta quarta-feira ao pavilhão do FAFE.
16.ª jornada Andebol 1
AC Fafe - Sporting (21h00)
Maia ISMAI - Belenenses (21h00)
Avanca - Madeira SAD (21h00)
Águas Santas - Arsenal (21h00)
Benfica - FC Porto (21h30)
ABC - Sp. Horta (adiado)
Boa Hora 28-21 São Mamede
Conteúdo publicado por Sportinforma
14-12-2016 09:24 As duas equipas estão separadas na tabela por quatro pontos.
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Benfica tem a pressão do seu lado no clássico de hoje, diante de um FC Porto só com vitórias 14-122016 . Record Por Record O Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, recebe hoje (21h30) o encontro mais
aguardado da 16ª jornada da 1ª fase do campeonato. O Benfica, terceiro classificado, recebe o rival
FC Porto, que não só lidera a prova, como somou por vitórias todos os encontros disputados até ao
momento internamente. Águias e dragões estão separados por quatro pontos e é essa margem
pontual que joga a favor dos azuis e brancos, colocando a pressão do lado da formação de Mariano
Ortega, que não quererá deixar os dragões fugirem ainda mais."Vai ser 'taco a taco', muito intenso, à
medida do que têm sido os nossos confrontos com o FC Porto. Oxalá tenhamos o pavilhão cheio e
consigamos ganhar com o apoio do público", confessou à BTV o técnico dos encarnados, que nega que
este seja um encontro decisivo nas contas do campeonato. "É um jogo muito importante, sobretudo
para nós, mas não é determinante porque falta muito campeonato", garante o técnico espanhol das
águias.Do Norte, chega à capital a equipa que tem dominado a temporada. O FC Porto ganhou os 15
jogos disputados até ao momento - na 1ª volta bateu o Benfica por 26-18 no Dragão Caixa -, tem
ainda a melhor defesa, a melhor diferença de golos e o segundo melhor ataque (atrás do
Sporting).Repetir playoff de 2015/16A seu favor, o Benfica tem o facto de ter conseguido derrotar o
FC Porto na última vez que as suas equipas se defrontaram para o campeonato na Luz, nas 'meias'
playoff do ano passado. Nessa altura, os dragões, que haviam igualmente vencido todos os jogos da
1ª fase da prova, foram surpreendidos nas meias-finais pelos encarnados, que assim seguiram para a
final, onde só viriam a perder com o atual campeão em título, ABC. Pelo meio, o Benfica derrotou
ainda o FC Porto nas meias-finais da Taça, naquele que foi o melhor momento do andebol encarnado
nos últimos anos.Recorde-se que esta temporada não há playoff, mas uma segunda fase com os seis
primeiros, que transitam com metade dos pontos obtidos na primeira.
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