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O ANDEBOL. A dupla internacional 

Ivan Caçador/Eurico Nicolau vai 
dirigir o jogo HC Vardar-FC 
Midtjylland, a 14 de abril, dos quartos 
de final da Champions feminina. 
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ANDEBOL 

Portugal perde 
com a Suíça 
—) Volta a jogar amanhã 2.9  
particular de preparação 
para o `play -off' 

Portugal perdeu, ontem, por 27-
-28, com a Suíça, em jogo 
disputado no Pavilhão Mário 
Mexia, em Coimbra. Tratou-se do 
primeiro de dois duelos de 
preparação para o play-off de 
qualificação para o Mundial de 
2019, frente à Sérvia, que vai 
defrontar em junho próximo. A 
Seleção Nacional, orientada por 
Paulo Pereira, até entrou bem, 
inaugurando o marcador por 
Alexandre Cavalcanti e somando a 
primeira vantagem de dois golos  

aos sete minutos de jogo, antes 
da Suíça reduzir para 6-5 antes 
dos 10 minutos. 
Até ao intervalo, as duas 
formações foram alternando na 
liderança, com Portugal a sair para 
os balneários em vantagem (14-
-13). Mas os suíços não baixaram 
os braços, antes pelo contrário. 
Porém, nos minutos finais, ficaram 
a jogar com menos um e Portugal 
recuperou de 26-24 para um 
empate a 26, mas a exclusão de 
Gilberto Duarte, no último minuto, 
fez com que a Seleção não 
conseguisse evitar a derrota. 
«A Suíça mereceu ganhar, porque 
jogou imensamente melhor que 
nós», afirmou o selecionador. 
O 2.° jogo particular realiza-se, 
amanhã, às 19.30 horas, de novo 
no Pavilhão de Coimbra. 

FFRPFIRA SANMS/ASF 

Miguel Martins apontou três dos 27 golos de Portugal, em Coimbra 
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111 A Académica foi, 
no último fim de sema-
na, derrotada em casa do 
Benfica B (37-31), compli-
cando as contas da luta 
pela manutenção.

Num período festivo, o 
compromisso dos jogado-
res parcialmente falhou 
com a ausência de vários 
atletas que diminuíram as 
possibilidades da Briosa, 
com o treinador Herlan-
der Silva, a contar com 
apenas 12 jogadores (em 
vez dos habituais 16).

“Assim, se não assumi-
rem maior compromisso, 
torna-se dif ícil atingir o 
objetivo. (…) a partida 
resume-se à falta de efi-
cácia defensiva de que 
os 37 golos sofridos são 
prova, registando-se um 
retrocesso no desempe-
nho da equipa”, destacou, 
no final, o treinador.

Apesar dos 31 golos 
marcados, a falta de ca-
pacidade dos academis-
tas para parar os jovens 
benfiquistas foi patente 
durante todo o jogo, que 
nunca conseguiu equili-
brar.

Jovens na Termas Cup
As camadas jovens da 

Académica participaram 
no Torneio Termas Cup 
2018, em S. Pedro do Sul, 
Vouzela e Oliveira de Fra-
des, entre os dias 28 e 31 
de março, com as equipas 
de infantis, iniciados e ju-
venis.

Foi uma verdadeira festa 
do andebol, com a par-
ticipação de dezenas de 

equipas que movimenta-
ram cerca de 1.000 atletas, 
masculinos e femininos, 
em quatro dias de conví-
vio, boa disposição e mui-
to empenho no jogo.

No próximo sábado, 
os seniores recebem o 
Albicastrense (18H00), 
no Pavilhão 1 do Estádio 
Universitário, em mais 
uma “final” rumo ao ob-
jetivo de manutenção. Os 
veteranos deslocam-se, 
igualmente no sábado, ao 
Torneio Internacional de 
Ourense (Galiza). Os juve-
nis recebem o Águeda, no 
mesmo dia, às 14H00. Às 
18H00, os Infantis jogam 
no terreno do S. Bernardo, 
para início da fase de apu-
ramento para o nacional. 
Domingo entram em ação 
os iniciados, no terreno 
do Espinho pelas 15H00 
e os minis estão de folga.

Andebol Académica complica manutenção

Estudantes desfalcados perderam em casa do Benfica B

DR
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Andebol Portugal perde
primeiro teste em Coimbra

111 A seleção portu-
guesa de andebol saiu on-
tem derrotada com a Suí-
ça por 28-27, no primeiro 
de dois particulares de 
preparação entre as duas 
equipas, disputado no Pa-
vilhão Multidesportos Dr. 
Mário Mexia, em Coimbra.

Portugal entrou melhor, 
inaugurando o marcador 
por Alexandre Cavalcan-
ti e somando a primeira 
vantagem de dois golos 
aos sete minutos de jogo, 

antes da Suíça retomar 
para 6-5 antes dos 10 mi-
nutos.

Até ao intervalo, ambas 
as formações alternaram 
na liderança, com o pri-
meiro tempo a terminar 
com vantagem lusa (14-
13), antes de a etapa com-
plementar ver os suíços 
a regressarem em força, 
com o 18-15 nos primei-
ros dez minutos.

Nos minutos finais, a 
Suíça ficou a jogar com 

menos um e Portugal re-
cuperou de 26-24 para um 
empate a 26, mas a exclu-
são de Gilberto Duarte, no 
último minuto, fez com 
que a seleção das quinas 
não conseguisse fugir do 
desaire.

“A Suíça mereceu ga-
nhar, porque jogou imen-
samente melhor que nós”, 
disse, no final do jogo, o 
selecionador português, 
Paulo Pereira, citado pela 
Federação Portuguesa de 

Andebol.
Segundo o técnico, a 

equipa sofreu “doze go-
los de contra-ataque”, um 
aspeto a melhorar para o 
próximo jogo, no qual a 
equipa tem “de dar uma 
resposta”, antes do play-
off de apuramento para 
o Mundial2019, frente à 
Sérvia, no mês de junho.

Portugal e Suíça voltam 
a defrontar-se amanhã, 
pelas 19H30, no Pavilhão 
Dr. Mário Mexia.

DB-Carlos Jorge Monteiro
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Teste negativo
deu em derrota
Andebol No primeiro de dois jogos de preparação frente à
Suíça, a selecção portuguesa esteve longe do seu valor e
perdeu com um golo sofrido a dois segundos do fim

PORTUGAL                                     27

Humberto Gomes; Pedro Portela (2),
Diogo Branquinho (2), Rui Silva (2),
Alexandre Cavalcanti (3), Jorge Silva (1)
e Daymaro Salina (2).
Banco: Hugo Figueira, Alfredo Quin-
tana, Alexis Borges (3), Miguel Martins
(3), Wilson Davyes (2), João Ferraz (1),
Carlos Martins (1), Gilberto Duarte (2),
Tiago Rocha (3), Sérgio Barros e Fábio
Magalhães.
Treinador: Paulo Pereira.

SUÍÇA                                                 28

Nikola Portner; Lucas Meister (4),
Lenny Rubin (1), Albin Alili, Samuel
Rothlisberger, Luka Maros (2) e Samuel
Zehnder (3).
Jogaram ainda: Flavio Wick, Maximil-
ian Gerbl (2), Dimitrij Kuttel (4), Jonas
Schelker (7), Roman Sidorowicz (1),
Kaspar Am (1), Marvin Lier (2), Nik
Tominec  (1) e Michael Kusio.
Treinador: ?Matthias Gysin.

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra.
Espectadores: cerca de 200.
Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins (Portugal).
Ao intervalo: 14-13

Ricardo Sousa

Portugal perdeu ontem por 27-
-28 frente à Suíça, no Pavilhão
Multidesportos Mário Mexia,
naquele que foi o primeiro de
dois encontros entre estas duas
selecções nacionais. Os portu-
gueses, que têm dentro de dois
meses um importante “playoff”
frente à Sérvia de apuramento
para o Campeonato do Mundo,
estiveram abaixo das expecta-
tivas, numa exibição de “altos e
baixos”, com o tento da derrota
a surgir a dois segundos do fim
através de um remate de Mar-
vin Lier.

Durante o primeira parte, os
comandados de Paulo Pereira
estiveram quase sempre na

frente, ainda que a diferença
nunca fosse superior a dois go-
los de vantagem, isto porque os
suíços souberam sempre res-
ponder à melhor qualidade in-
dividual de Portugal com uma
maior dose de agressividade e
concentração. Prova disso é que
no arranque da segunda me-
tade, com um parcial de 0-4, es-
tiveram mesmo a ganhar por
três golos de diferença, mas a
reacção portuguesa não se fez
esperar e parecia mais do que
suficiente para agarrar a vitória,
tal a rapidez e a forma como foi
reposta a vantagem a favor dos
anfitriões. Mas não. A turma das
“quinas” não esteve bem nos úl-
timos 10 minutos, acumulou al-
guns erros nos dois lados do
campo e os suíços, mais serenos
e concentrados, tiveram direito
a festejar no fim.|

Diogo Branquinho apontou dois golos por Portugal

Andebol
Jogo particular

FERREIRA SANTOS
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A Académica não foi feliz na
deslocação ao reduto do Ben-
fica B ao perder por 37-31, em
mais uma partida relativa à fase
de manutenção do Nacional da

2.ª Divisão, complicando assim
as contas da permanência.

Neste duelo, o treinador Her-
lander Silva, face ao período
festivo, não pôde contar com
alguns jogadores nucleares, o
que tornou ainda mais difícil a
tarefa. |

Académica foi derrotada por 37-31 no reduto do Benfica B

Estudantes complicam
contas da manutenção

Andebol
Nacional da 2.ª divisão
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Os últimos quatro dias do mês
de Março foram de autêntica
festa desportiva em toda a re-
gião de Lafões, com quase mi-
lhar e meio de pessoas empe-
nhadas na prática da modali-
dade do andebol, incluindo jo-
vens jogadores, responsáveis
pelas diversas comitivas e fa-
miliares dos atletas que parti-
ciparam na sétima edição do
‘Termas Andebol Cup’.

Com organização a cargo da
Academia de Andebol sampe-
drense, em parceria com a Câ-
mara Municipal a competição
foi, mais uma vez, a maior festa
de andebol na região Centro,
reunindo cerca de 1.300 jovens
praticantes, oriundos de vários
pontos do país, desde o escalão
de minis até ao de juvenis, em
ambos os sexos, formando 81
equipas em representação de
28 clubes que permitiram a
realização de 258 jogos.

O “7.º Termas Andebol Cup”
abrangeu também os conce-
lhos vizinhos de Vouzela e de
Oliveira de Frades, tendo como
objectivo a divulgação não só

da modalidade desportiva nos
respectivos territórios, mas
também todas as potenciali-
dades económicas, turísticas e
gastronómicas que toda a re-
gião de Lafões possui.

A realização anual do evento
é uma aposta da Academia de
Andebol de S. Pedro do Sul e
do município sampedrense
destinado a proporcionar o en-
contro/convívio entre jovens
de diferentes faixas etárias,
mostrando-lhes o que o des-

porto tem de melhor, ou seja,
unir os atletas e mostrar-lhes
a importância do mesmo a ní-
vel pessoal e, ainda, como fac-
tor de coesão social e de cida-
dania. 

O lema do “Termas Andebol
Cup”, continua a ser o de cres-
cer com o desporto e para o
desporto, fundamental, para
jogadores englobados nos re-
feridos escalões etários jovens,
sabendo-se que é na formação
que os jogadores adquirem

comportamentos sociais be-
néficos que irão reflectir-se na
prática de várias modalidades
desportivas como seniores.

A realização do evento pela
a Academia de Andebol de S.
Pedro do Sul, insere-se nas
suas actividades que têm
como base a promoção de um
estilo de vida saudável da ju-
ventude, através da prática fí-
sica, um dos princípios basila-
res que quer continuar a pre-
servar. |

Festa do andebol jovem 
animou São Pedro do Sul
7.ª edição Torneio organizado pela Academia de Andebol local reuniu cerca 
de 1.300 jovens em representação de 28 clubes nacionais durante quatro dias
Andebol
Termas Andebol Cup

Evento proporcionou mais de 250 encontros em S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades

D.R.
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O Pavilhão Cidade de Viseu
volta a receber as grandes de-
cisões do Campeonato Nacio-
nal de Andebol em Cadeira de
Rodas, desta vez na vertente
de quatro contra quatro, no
próximo dia 14, com vários en-
contros a partir das 10h30 e
até ao final da tarde.

Participam nesta fase final
da competição sete equipas
oriundas de todo o país, mas
apenas quatro podem disputar
o título nacional e completam
o ‘quadro’ das meias finais:
APD Leiria-IFC Torreense e
Sporting/CP Messines/Amal -

APD Porto. 
CNS/UDI Setúbal-Ass. Ami-

gos Rovisco Pais e APD Lisboa
vão disputar os quinto, sexto e
sétimo lugares da prova.

O campeonato realiza-se no

âmbito do projecto
Andebol4All e é organizado
pela Federação Portuguesa de
Andebol, com o apoio da As-
sociação de Andebol de Viseu
e do Município de Viseu. |

Andebol
Camp. Nacional ACR4

Campeonato Nacional em cadeira 
de rodas volta a decidir-se em Viseu 

Dia 14 a competição vai realizar-se no Pavilhão Cidade de Viseu

ARQUIVO

PROGRAMA

Apuramento 7.º (10h30)

Jogo 1
CNS/UDI Setúbal-AA Rovisco Pais   

Meias-finais

Jogo 2 (11h15)
APD Leiria-IFC Torreense 

Jogo 3  (12h00)
Sporting/CPMessines-APD Porto 

                                                                                            
Apuramento 5.º e 6.º (15h00)

APD Lisboa-Vencedor Jogo 1

Apuramento 3.º e 4.º (15h45)

Vencido Jogo 2-Vencido Jogo 3
                                                                                            

Final  (16h30)

Vencedor Jogo 2-Vencedor Jogo 3    

Entrega de prémios  (17h00) 
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Alteração na
rota do autocarro
da linha 10 em Viseu 
Obras | P3

Câmara e Critical
Software confirmam
criação de centro
Assinatura hoje | P3

Mangualde 
vai caracterizar 
emigrantes locais
Recenseamento  | P8

Celeste Amaro 
não se demite da 
direcção da Cultura
Resposta às críticas| P11

Campeonato 
Nacional em Cadeira
de Rodas volta a 
decidir-se em Viseu
Andebol | P15

Interecycling: 
um exemplo a imitarl

Um ano após a explo-
são numa pirotecnia
de Lamego, que
provocou a morte a
oito pessoas, os sinais
da tragédia vão desa-
parecendo e a
dinâmica familiar vai
ganhando novo rumo.
Mas as saudades man-
têm-se Página 9

AVÕES RECUPERA
MAS NÃO ESQUECE
QUEM MORREU

DR

A Quinta da Cruz, em Viseu, tem patente duas
exposições que segundo o vereador da Cultura,
Jorge Sobrado, “renovam o pretexto para uma
visita” àquele centro de cultura. Pág. 2

Quinta da Cruz afirma-se
como pólo de cultura

O comissário europeu, Carlos Moedas, visita “bons exemplos” de inovação em Tondela e Viseu  Página 10

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5475  5 DE ABRIL DE 2018   QUINTA-FEIRA  |  0,65 €
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)qaci( ;  Barcelona  fon.  Irn nesucris que 'teve um 
k t tenlo unlforme. Dopo= GEevista defensivi) é 
›solutamente vr -a-  I pda agressívidade e wg-t rarfçar.iuL.,  

transmite em t dda lance e, além disso, também deu uma 
)a ap.i(Ja rio ataque. Faltaram mass(Orflo.ele. 

§-:* :11-)1  Numa exibição aquém do esperado, Portugal perdeu 
com a Suíça no primeiro de dois jogos de preparação 

CHOCOLATE SUI 
MI INDIGESTO 

Alexis Borges exibiu o poderio que lhe tem valido um lugar no Barcelona, mas não foi suficiente 

POIRTUGAL 27 Mundial, no qual irámedirfor- 
VUIÇA ças com a Sérvia. Num teste 
iíuítielesportos Márlo 14exa,drnip,ra emque Paulo Pereiraprocurou 
Arbitms:DanleiMartinseRoberto ver quase todos os jogadores 
Martins(Portugal) 

eirkação,Portugal esteve longe 
PORTUGAL daquilo que é capaz de fazer, mi-inbeitcornes or acabando por perder devido a 19)º6~Gr Gr 

trtalaPortela	

um golo de Marvin Lier a dois Gr 

3 
3 
2 
1 
1 

GiwtoDuarte 2 
Tia940d%1 3 
Sérgloilán6s r 
FábiolAagahikes r 
Treinador: Treinador: 
Paulo J. Pereira Matthias Cys In 
Ao Intervalo14-13. 
Marcha.05' 3-3,10' 6-6 , 15 8-7,20,9-9, 
25'31-10,3014-13, 351546,40' 18-19. 
45' 21-19,50' 22-22, 55' 2425, 6Y_ 7.28 
2 EXCLUSÕES 5 
2/3 7 METROS 4/5 

R1CARDOSOUSA 
imo Portugal perdeu ontem, 
por 27-28 diante da Suíça, em 
Coimbra, no primeiro de dois 
jogos de preparação para o 
play-offde apuramento para o 

2 segundos do fim. 
ii‘3PiramPli'illo 2 Durante a primeira parte, os 
itrilSha- 2 portugueses estiveram quase 
Aleiicirewakart1 3 sempre na frente, mas nunca JorgeSava 1 
DaiiiiaroSiiha 2 comrtinavantagem superior a 
Aíeikeorgie doiSgolos, até porque defensi- 
MIguelMarths varnente as trocas demoraram 
wiscepavyes asurtirefeito e Portugalnunca 
JoieFerraz foi agressivo o suficiente no CadosMarlins 

SUkR 
NI1x4aPortner 
PlaloWlek 
Lucas Melste- 
Lennyltibn 1 
JIiiAlAl  
Samuel Rothisberger 
Lula Atros 2 
SarnuelZehnábr 3 
IlaximIlinGerbi 2 
DIrittliláttel 4 
lonasScheicer 7 
RananSiciprowicz 1 
~Are 1 
MapAnlier 2 
PliCrombec 1 momento das transições.Após 
klichaelKialo rt o cleScanso, os suíços aparece- 

ram com uma vontade ainda 

maior de surpreender. Um par-
cial de 0-4 colocou-os na fren-
te, mas areação portuguesa foi 
na mesmamoeda - osníveis de 
agressividade e concentração 
aumentaram - e tudo parecia 
encaminhar-se para um tritm-
fo lusitano. Mas não. Na últi-
ma dezena de minutos, os ho-
mens da terra do chocolate es-
tiveram melhores e foram 
mais eficazes perante uns an-
fitriões algo apáticos e a acu-
mularem erros, selando o 
triunfo com um golo da ponta 
esquerda ao cair do pano. 

Portugal tem amanhã a pos-
sibilidade de corrigir o resulta-
do e, sobretudo, de dar uma 
imagem melhor. 

"Andámos 
dois anos 
para trás e 
temos de 
começar 
tudo de 
novo. A 
Suíça 
mereceu 
ganhar, 
porque 
jogou 
melhor. Fez 
12 golos de 
contra-
ataque e nós 
cinco" 

"Vamos 
responder 
sexta-feira, 
mas isto é a 
mentalida-
de de que 
ninguém 
quer jogar 
connosco" 
PaulloPereira 
Selecionador 
nacional 
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Andebol  Portugal 
derrotado em 
amigável com Suíça.  

A seleção portuguesa de 
andebol perdeu com a Suí-
ça, por 28-27, no primeiro 
de dois jogos particulares 
agendados para Coimbra. 
O segundo encontro terá 
lugar amanhã, pelas 19.30 
horas (TV124). 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,71 x 4,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74368020 05-04-2018

ANDEBOL Sob orientação do 
selecionador Ljubomir 
Obradovic (ex - FC Porto), a 
Sérvia, adversária de Portugal 
no playoff (10 e 14 de junho) de 
apuramento para o Mundial de 
2019, perdeu (19-26; 7-12 ao 
intervalo) ontem, em Leipzig, 
com a Alemanha, no primeiro 
de dois jogos de preparação. 
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'4111~11111~ ATAQUE. Tiago Rocha contribuiu com três golos 

ANDEBO=C-:; 

SELECAO SUPERADA 
EM CONTRA-ATAQUE 
Derrota em Coimbra com 
a Suíça na preparação 
para o playoff de acesso 
ao Mundial de 2019 

    

VI 27 
PORTUGAL 

  

28 
SUÍÇA 

    

    

Paulo ~ira. 

GLS ExC 

Matthias Gysin  

GtS1Xt 

H GOMES. O O N PORTNER • O 1 
RUI SILVA 2 O LUCAS MEISTER 4 1 

A. CAVALCANTI 3 O LENNY RUBIN 1 O 

JORGE SILVA 1 O MARVIN LIER 2 O 

D. BRANQUINHO 2 O AIBIN ALAI O 1 

PEDRO PORTELA 2 O R. SIDOROWICZ 1 O 
D. SALINA 2 O ROTHLISBERGER O 1 

A. QUINTANA* O o FLAVIO WICK • O o 
H FIGUEIRA • O o DIMITRI) KUTTEL 4 
G. DUARTE 2 2 LUKA MAROS 2 o 
C MARTINS 1 o JONAS SCHELKER 7 o 
TIAGO ROCHA 3 o NIK TOMINEC 1 o 
MIGUEL MARTINS 3 o M GER& 2 o 
JOÃO FERRA/ 1 o SAMUEL ZEHDER 3 o 
SÉRGIO BARROS O o KASPAR ARN 1 o 
WILSON DAVYES 2 O MICHAEl KUSIO O D 
F. MAGALHÃES O 
ALEXIS BORGES 3 

O 
o 

AO INTERVALO: 14-13 

LOCAL: Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra 

ÁRBITROS: Daniel Martins e Roberto Martins 

ALEXANDRE REIS 

El Portugal não teve ontem um 
ensaio positivo, ao perder por 
28 -27 frente à Suíça, no primei-
ro de dois jogos de preparação 
para o playoff de qualificação 
para o Mundial'2019, onde de-
frontará a Sérvia a 10 e 14 de ju-
nho, em N is e Póvoa de Varzim, 
respetivamente. 

Numa partida muito equilibrada 
disputada no Pavilhão Mário Me-
xia (Coimbra), a Seleção superio-
rizou-se na 1a parte, chegando ao 
intervalo na frente (14-13), mas no 
reatamento a turma helvética en -  

trou muito forte, ao disparar para 
uma vantagem de 3 golos (18-15). 

Os comandados de Paulo Perei-
ra passaram a andar atrás no mar-
cador, mas ao corrigirem algumas 
lacunas voltaram para a frente 
(20 -19) aos 43 minutos. 

Só que a Suíça, que tem agenda-
do o playoff com a Noruega, não se 
rendeu e continuou a discutir o 
jogo taco a taco, voltando a deses-
perar a equipa lusa quando che-
gou à vantagem de dois golos (26-
24) , a3 minutos do fim. 

Portugal voltou a carregar, em-
patou por duas vezes (26-26 e 27- 

27) mas deixou-se surpreender 
nos instantes finais. Amanhã 
(19h30), volta a defrontar a Suíça, 
também em Coimbra. 

Destaques para Tiago Rocha, 
Alexis Borges e Miguel Martins (3 
golos cada), enquanto lonas 
Schelker (7) foi o trunfo suíço. 

O selecionador Paulo Pereira 
reconheceu a superioridade do 
adversário: "Mereceu ganhar 
porque jogou melhor. Sofremos 12 
golos de contra-ataque e marcá-
mos apenas cinco. Temos de dar 
uma resposta, acima de tudo em 
junho com a Sérvia." o 
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