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ANDEBOL 

ANDEBOL 1 
9  Grupo A 9 1.1ornada  4  Hoje 

Benfica-Águas Santas 20.00 h 

Pavilhão da Luz. em Lisboa 
9 Amanhã 

FC Porto-Madeira SAD 20.30 h 

Pavilhão Dragão Caixa. no Porto 

ABC-Sporting 21.00 h 

Pavilhão Flavio Sã Leite. em Braga 

Europa antecipa 
início do Grupo A 
O »A participação de águias, dragões 

e leões nas provas europeias no fim-
-de-semana impôs a antecipação das 
três partidas da jornada do grupo A, 
que arranca hoje na Luz, com o 
Benfica-Aguas Santas (20h) e 
prossegue amanhã, tal como sucederá 
na 2.' jornada, aqui devido à fase de 
grupos da Taça EHF, onde estão 
encarnados e azuis e brancos. H. C. 
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HOJE 
ANDEBOL 
201100 
Benfica-Águas Santas, La jorna- 
da da fase final do Campeonato 

AMANHA 

HÓQUEI EM PATINS 
22h00 
FC Porto-AD Sanjoanense, 
8.a jornada sub-20 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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BALANÇOA Associação de An-
debol de Aveiro (AAA), em par-
ceria com a HrsSPortsConsul-
ting, organizou no passado fim
de semana o 1.º Simpósio de
Treinadores de Andebol/Treinar
- Formar – Ganhar”.

A abertura do simpósio con-
tou com as presenças de Ribau
Esteves, presidente da Câmara
de Aveiro, Jorge Castro, director
da Escola Profissional de Aveiro,
Jorge Castro, e de Miguel Laran -
jeiro, presidente da Federação
Portuguesa de Andebol. As au-
tarquias de Espinho e Santa Ma-
ria da Feira também se fizeram
representar em Aveiro.

Esta formação, que decorreu
na Escola Profissional de Avei -

ro (parte teórica) e no Pavilhão
do S. Bernardo (parte prática)
contou com cerca de uma cen-
tena de treinadores de Norte a
Sul do país. Neste dois dias de
formação, foram diversas as te-
máticas abordadas, desde o an-
debol nas suas etapas iniciais
(captação e treino de jovens) até
ao escalão sénior”.

Segundo o presidente da AAA,
Gonçalo Carvalho, “este simpó-
sio foi muito dinâmico, supe-
rando as expectativas. Tivemos
uma forte adesão de treinado-
res, que se deslocaram de diver-
sas zonas do país e, pelo 'feed-
back' recolhido, foi bastante pro-
dutivo. Fiquei satisfeito, o que
faz com que tenhamos que co-
locar a fasquia ainda mais acima
para o próximo simpósio”.

O simpósio foi ainda abrilhan-
tado pela Seleção Nacional Fe-
minina, que realizou um jo go de
treino com a equipa sénior do
Alavarium, na tarde de sábado,
no Pavilhão de S. Bernardo, e
que fez parte da formação dos
técnicos presentes. |

Técnicos dão “feedback” positivo
D.R.

Treinadores marcaram forte
presença em Aveiro
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ALAVARIUM                                  25

Treinador: João Alves.
Tiago Pereira; Leonardo Costa (7),
Nuno Coelho (1), Pedro Mostardinha
(4), João Gonçalves, Pedro Freitas (3) e
José Silvares (3) - sete inicial - Guil-
herme Silva, João Costa, Renato Areias
(1), Giovanni Arienzo (1), Yannick Lopes
(2), Sandro Gomes (1), João Cabral e
Paulo Nunes (2).

CPN                                                      24

Treinador: José Martingo.
Rui Oliveira; Miguel Correia (8), Diogo
Sousa (3), Duarte Martins (1), Jonas
Barroso, Pedro Gonçalves e Pedro
Carneiro (2) - sete inicial - Hélder
Rocha, Vítor Pereira (1), Diogo Silva (4),
João Leite (1), Dionísio Sousa (4) e Tiago
Azevedo.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Óscar Almeida e Simão
Brandão.
Ao intervalo: 10-11.

Sérgio Loureiro

Triunfo suado, mas muito mo-
ralizador, do Alavarium no seu
segundo encontro da Zona 1 da
2.ª Fase do campeonato do ter-
ceiro escalão nacional, em que
se joga para subir de divisão.
Frente ao Clube de Propaganda
da Natação (CPN), a formação
de Aveiro tinha, forçosamente,
que corrigir o desaire sofrido
diante da Académica de Coim-
bra e, fruto do ritmo forte im-
posto logo de início, parecia que
esta era, de facto, a jornada de
reencontro com o sucesso.

Sem conseguir melhor do
que dois golos de vantagem (3-
1, 7-5 e 8-6) no primeiro minu-
tos, o “sete” de João Alves en-
controu, pela frente, uma equi -
pa que também ela mostrava
atributos capazes de discutir a
vitória. Na baliza, Rui Oliveira
foi um “muro” difícil de ultra-
passar, revelando-se importan -
te para que a sua equipa che-
gasse, pela primeira vez, à van-
tagem no marcador (10-11) aos
27m13s, resultado com que se
chegou ao intervalo.

O CPN estava melhor no jogo.
E assim continuou no início da
segunda parte, chegando a ter
dois golos à maior (12-14, 13-15
e 14-16), mas também nestes
momentos o Alavarium teve o
grande mérito de não se deixar
abater e não permitir, por outro

lado, que o adversário aumen-
tasse a vantagem. Ao minuto 46,
os aveirenses reassumiram a li-
derança do marcador (18-17),
graças a uma organização de-
fensiva irrepreensível e boa efi-
cácia ofensiva. Era o momento
do CPN experimentar dificulda-
des e deparar-se com boas in-
tervenções de Guilherme Silva.

Golo cá, golo lá, havia a cer-
teza de que aquela equipa que
falhasse menos ganharia o jogo.
Giovanni Arienzo e Pedro Frei-
tas marcaram em momentos
decisivos (24-23 e 25-24), aju-
dando a que o triunfo caísse
para o Alavarium, apesar do es-
forço final da formação adver-
sária, que teve no derradeiro
ataque a oportunidade de em-
patar, mas Hélder Rocha falhou
o remate. |

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DE ANDEBOL

Taça de Portugal
Quartos-de-Final

Sporting-Benfica                                                    35-28
Artística Avanca-Águas Santas                 29-27
Sp. Horta-ABC                                                         26-34
FC Porto-Marítimo                                             32-24

3.ª Divisão Nacional
Masculina – 2.ª Fase
Zona 1/1.ª Jornada

Académica-CA Póvoa                                29-32
Alavarium-CPN                                                25-24
Póvoa Lanhoso-Académico                  21-20
Santana-Feirense                                           28-27
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CA Póvoa                    2       1    1      0     55-52       5
Póvoa Lanhoso      2       1    1      0     50-49       5
Académica                 2       1    0      1     60-56       4
CPN                                 2       1    0      1     46-42       4
Santana                        2       1    0      1     45-49       4
Alavarium                   2       1    0      1     49-55       4
Feirense                       2       0    1      1     56-57       3
Académico                2       0    1      1     43-44       3
Próxima Jornada
CPN-Académica, CA Póvoa-Póvoa
Lanhoso, Feirense-Alavarium e
Académico-Santana.

Nacional de Juniores
Masculinos – Fase Final

Grupo A/1.ª Jornada
Benfica-Estarreja AC                                  41-22
Sporting-FC Porto                                         26-28
ISMAI-Águas Santas                                    27-39
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          1       1    0      0     41-22       3
Águas Santas           1       1    0      0     39-27       3
FC Porto                      1       1    0      0     28-26       3
Sporting                        1       0    0      1     26-28       1
ISMAI                             1       0    0      1     27-39       1
Estarreja AC             1       0    0      1     22-41       1
Próxima Jornada
Estarreja AC-FC Porto, Benfica-ISMAI
e Águas Santas-Sporting

Nacional de Juvenis
Masculinos/1.ª Divisão

2.ª Fase - Grupo A
Zona 1/3.ª Jornada

FC Porto-Santo Tirso                                  34-26
Feirense-ABC                                                    16-32
Col. Carvalhos-Águas Santas               25-39
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ABC                                 3       3    0      0     92-65       9
Águas Santas           3       2    1      0     82-76       8
Col. Carvalhos        3       1    0      2     81-75       5
FC Porto                      3       1    0      2     83-86       5
Feirense                       3       1    0      2     57-84       5
Santo Tirso                3       0    1      2     73-82       4
Próxima Jornada
Santo Tirso-ABC, FC Porto Col. Car-
valhos e Águas Santas-Feirense.

Zona 2
Vela Tavira-Sismaria                                     29-37
Alto Moinho-Sanjoanense                     31-24
Benfica-Sporting                                             25-31
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting                        3       3    0      0   103- 70     9
Alto Moinho             3       3    0      0     89- 77      9
Sismaria                        3       1    0      2     87- 83      5
Benfica                          3       1    0      2     87- 86      5
Sanjoanense             3       1    0      2     83- 98      5
Vela Tavira                  3       0    0      3   82-117     3
Próxima Jornada
Sismaria-Sanjoanense, Vela Tavira-
Benfica e Sporting-Alto Moinho.

Nacional de Iniciados
Masculinos - 2.ª Fase

Zona 2/3.ª Jornada
Guarda Unida-Feirense                            29-32
FC Porto-Lamego                                           48-34
Col. Carvalhos-Tarouca                             33-12
Sp. Espinho-Academia SPS                    32-24

4.ª Jornada
Feirense-Lamego                                            44-25
Guarda Unida-Col. Carvalhos             20-44
Academia SPS-FC Porto                          27-49
Tarouca-Sp. Espinho                                     31-33
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Col. Carvalhos        4       4    0      0   162- 82 12
FC Porto                      4       3    0      1  159-12510
Feirense                       4       3    0      1  138-11510
Sp. Espinho                4       3    0      1  125-11210
Tarouca                         4       2    0      2   99-115    8
Guarda Unida         4       1    0      3  103-129   6
Academia SPS        4       0    0      4  104-153   4
Lamego                         4       0    0      4  109-168   4
Próxima Jornada
Col. Carvalhos-Feirense, Lamego-
Academia SPS, Sp. Espinho-Guarda
Unida e FC Porto-Tarouca.

Zona 3/3.ª Jornada
Benavente-S. Bernardo                            27-36
Alavarium-Sporting                                      16-29
Sismaria-Juve Lis                                             16-20
Cruz Malta-Benfica                                      20-44

4.ª jornada
S. Bernardo-Sporting                                  30-27
Benavente-Sismaria                                     25-27
Benfica-Alavarium                                         39-26
Juve Lis-Cruz Malta                                      43-28
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          4       4    0      0   155- 96 12
S. Bernardo               4       4    0      0  131-10112
Sporting                        4       3    0      1   118- 74 10
Juve Lis                          4       3    0      1  119-11510
Alavarium                   4       1    0      3  103-119   6
Sismaria                        4       1    0      3   86-108    6
Benavente                 4       0    0      4  106-130   4
Cruz Malta                 4       0    0      4   86-161    4
Próxima Jornada
Sismaria-S. Bernardo, Sporting-Ben-
fica, Cruz Malta-Benavente e Alava -
rium-Juve Lis.

Emocionante “qb”
Equilíbrio Incerteza no marcador até final proporcionou um
excitante espectáculo entre equipas que suaram pelo triunfo

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Leonardo Costa (sete golos) foi decisivo na vitória do Alavarium

RICARDO CARVALHAL
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A3C 
O Académico Basket Clube é, dos 4 
clubes que no início da temporada de-
finiram como principal objetivo o títu-
lo de campeões nacionais, o que me-
nor orçamento apresenta, estando 
este aproximado dos 600 mil euros. 
O atleta que está em melhor plano 
é Pedro Seabra Marques, interna-
cional A por Portugal. Jogador com 
provas dadas, tendo sido considera-
do na época passada o MVP do cam-
peonato português. No campeonato 

já leva 82 golos 
marcados. 
O ABC de Braga é 
um histórico que através do seu pa-
vilhão (considerado a "catedral" do 
andebol português) e do seu públi-
co muito sabedor da modalidade, 
toma muito complicada a missão de 
vencer no Sá Leite. O facto de serem 
um grupo que já leva alguns anos de 
aprendizagem e de rotinas conjuntas 
faz com que sejam muito unidos. 

L 

IÇÃBOADEIRA ANDEBOI„, 
NA LIGA MILIOXA 

Madeira Andebol SAD arranca segunda fase do campeonato já amanhã diante do FC Porto. FOTO DR 

ros, a par com o Águas Santas 
apresentam-se como autênticos 
"outsiders", mas capazes tal 
como se provou ao longo da fase 
regular, de lutar quase de igual 

para igual com os mais fortes can-
didatos. Orçamentos à parte, co-
meça hoje a grande aventura dos 
madeirenses que espreitam vol-
tar a ser grandes protagonistas. 

A Associação Atlética de Águas 
Santas tem um investimento de 

cerca de 300 mil euros, orçamento 
este que (juntamente com o do 
Madeira SAD) são os menos ex-
cêntricos do lote de equipas que 
disputarão o ambicionado grupo A. 
A principal referência é Pedro 
Cruz, lateral esquerdo português, 
soma 171 golos em 25 jogos da 

ÁGUAS SANTAS 
fase regular. 
Este interna-

cional tem uma 
capacidade de remate de exterior 
fora do comum e um grande espíri-
to de liderança. O Águas Santas 
conta com um plantei muito rico 

em soluções, soluções estas que 
provêm da formação, e que têm 
vindo a mostrar o seu potencial. 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticías.pt  

O Madeira Andebol SAD inicia 
esta quarta-feira pelas 20h30 no 
Pavilhão do FC Porto, a sua parti-
cipação na fase final do Campeo-
nato Nacional da I Divisão. Sem 
dúvida que esta é a mais competi-
tiva fase final dos últimos anos no 
andebol Português, por culpa da 
grande qualidade das principais 
emblemas nacionais, mas sobre-
tudo por ser um campeonato com 
um assinalável investimento fi-
nanceiro dos principais clubes 
que registam orçamentos acima 
de um milhão de euros. Resulta-
do, uma prova onde pontificam 
alguns dos melhores andeholistas 
europeus e mundiais da actuali-
dade que emprestam aos princi-
pais recintos nacionais, encon-
tros de muita qualidade. Na luta 
pelo título está obviamente o 
ABC campeão em título, mas sem 
dúvida que Sporting, Porto, e 
Benfica pelo investimento reali-
zado desejam e reúnem à partida 

PC P(31-0 
O Futebol Clube do Porto possui um 
orçamento superior ao milhão e 
meio de euros, embora não tendo 
um orçamento tão elevado como o 
do Sporting, são valores que trazem 
responsabilidade. 
Alfredo Quintana, guarda-redes 
luso-cubano (actualmente principal 
guarda redes da Selecção Nacional) 
é o atleta referência, tendo nesta 
fase regular do campeonato um to- 

3E\ FICA 
O Sport Lisboa e Benfica conta 
com um orçamento acima do mi-
lhão de euros. 
O jogador que mais se tem eviden-
ciada é Belone Moreira, lateral di-
reito, português. Soma 123 golos 
marcados. Apesar da sua baixa es-
tatura, é muito móvel e demons-
tra-se sempre muito eficaz no re-
mate exterior. 
O clube da Luz tem como mais-va- 

mais condições para erguer no fi-
nal da prova o tão ambicionado 
troféu. Neste contexto está o Ma-
deira Andebol SAD. Com  um or-
çamento a rondar os 350 mil eu- 

tal de 200 de-
fesas. 
Os nortenhos atra-
vés dos títulos que tem vindo a so-
mar é notório que tem uma grande 
estrutura por de trás do plantei, 
muito experiente e conhecedora do 
andebol português. Apresentam um 
colectivo muito forte, são bastante 
aguerridos e a capacidade física é 
superior a todos os adversários. 

lia a sua defe-
sa, sendo esta 
muito alta na zona 
central do campo, dando assim 
grande amplitude defensiva. Ten-
to Hugo Figueira como Nikola Mi-
trevski são guarda-redes de exce-
lência, que demonstram principal-
mente nos momentos decisivos a 
sua enorme qualidade. É um grupo 
com boas rotinas de trabalho. 

MADEIRA 
A\3E3OLSAD 
O A.M. Madeira Andebol SAD 
conta com dois jogadores fulcrais 
nesta época. N uno Silva, central 
português é um dos capitães da 
equipa é também dos atletas que 
tem uma enorme capacidade de lei-
tura de jogo como poucos em Por-
tugal. É um andebolista que sur-
preende pelo estrondoso número de 
assistências, recuperações defen-
sivas e golos marcados. Considera-
do por muitos o melhor lateral es-
querdo a actuar em Portugal. Fábio 
Magalhães, transferiu-se esta tem-
porada do Sporting para o Madeira 
SAD. Devido ao seu histórico traz 
uma grande maturidade e qualidade 
ao plantei. Para além do seu poder 

de remate de exterior, da sua leitura 
de jogo, da sua qualidade de finta e 
do seu poder físico, é também um 

excelente defensor. Conta já com 
156 golos marcados. O Madeira 
SAD, já atingiu um dos objectivos 
determinados no início da época, 

que era estar no lote das 6 equipas 
que disputarão o grupo A. Agora a 
meta é subir ainda mais na tabela. 

SPOTKG 
Sporting Clube de Portugal é o clube 
que mais investiu esta época com um 
orçamento que ultrapassa os dois mi-
lhões de euros. 
O atleta fundamental no plantel é 
Frankis Carol, lateral esquerdo de ori-
gem cubana que já leva 106 golos mar-
cados. É uma peça essencial na equipa 
tanto defensiva como ofensivamente. 
Este plantei é uma autêntica "selecção 
europeia". O 'sete' é composto por seis 
estrangeiros, sendo o único português 
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SAD  
RIA 

CALENDÁRIO 

1.a JORNADA 
ABC - Sporting (2 2/03) 
Benfica - Águas Santas (21/03) 

FC Porto - Madeira SAD (22/03) 

2.a JORNADA 
Sporting - Águas Santas (01/04) 

ABC - FC Porto (05/04) 
Benfica - Madeira SAD (05/04) 

3.a JORNADA 
FC Porto - Sporting (08/04) 

Águas Santas - Madeira SAD (08/04) 
Benfica - ABC (08/04) 

4.a JORNADA 
Sporting - Madeira SAD (12/04) 

FC Porto- Benfica (12/04) 
ABC - Águas Santas (12/04) 

5.8  JORNADA  
Benfica - Sporting (15/04) 
Madeira SAD - ABC (15/04) 
Águas Santas - FC Porto (15/04) 

2.a VOLTA 
5,a Jornada 
7.a Jornada  
8.a Jornada 

(22/04) 
(29/04) 
(13/05) 

(20/05) 
(27/05) 

9,a Jornada 
10.a Jornada 

PONTUAÇÃO GRUPO A  
1 FC  Porto 39 pontos 
2.° Sporting CP 36 pontos 
3.° ABC 33 pontos 

4.° SL Benfica 32 pontos 
5.° AM Madeira SAD 29 pontos 
5.° Águas Santas 28 pontos 

o ponta direi- 
to Pedro Porte- ki 07  
Ia O banco de su- 
plantes está incrivelmente recheado 
de internacionais portugueses. Cláu-
dio Pedroso, o segundo melhor mar-
cador do campeonato na época pas-
sada, ao serviço do Madeira SAD, é 
um dos suplentes. Foi o único clube 
que protagonizou uma inédita chico-
tada psicológica mandando embora 
o conceituado técnico Javier Azanza. 

"Temos condições 
para surpreender" 

LUÍS CARVALHO 
Capitão do Madeira SAD 

O capitão do Madeira SAD Luís 
Carvalho foi também uni dos gran-
des protagonistas na baliza da equi-
pa ao longo da fase regular. Destaca 
o apuramento para a fase final mas 

deseja que a equipa não seja um 
`patinho feio' pelo contrário. 
"Já demonstramos que somos 
capazes dentro das nossas limi-
tações e comum grande sentido 
de responsabilidade de prati-
carmos um andebol de qualida-
de. É evidente que perante 
planteis que apresentam tantas 
e boas soluções tudo se compli-
ca mas o Madeira Andebol tem 
essa responsabilidade. De re-
presentar uma Região, numa 
prova de grande prestígio e 
onde nada temos a perder. Já 
conseguimos o principal objec-
tivo que era estar na elite, agora 
vamos disfrutar sem que isso 
represente baixar os braços pe-
rante equipa muito mais fortes. 
Queremos ter de novo um papel 
activo na prova é para isso que 
trabalhamos todos os dias". 

"Equipa tem sido brilhante" 

■ 

CARLOS PEREIRA 
presidente do Madeira SAD 

"O Madeira Andebol SAD tem 
sido uma grande preocupação, 
quer da equipa técnica quer da 
administração, fruto da herança 
que foi recebida, mercê das con-
tingências financeiras da Região 
Autónoma da Madeira, o que nos 
obrigou a um trabalho de alguma 
contenção, diria mesmo, de muita 
contenção, de forma a não come-
termos erros de gestão. 
Contudo, a prestação da equipatem 
sido brilhante, com todas as limita-
ções que tern, muito pelo do traba-
lho brilhante que o Paulo Fidalgo e a 
sua equipa técnica têm realizado, 
devendo ainda mencionar o secre-
tário técnico como ainda adminis-
tração, na pessoa do Rodolfo. 
A equipa atingiu os objectivos que 
tínhamos perspectivado como difi-
ceis, mas alcançáveis, e daqui para a 
frente tudo o que vier é lucro. O que 
pretendemos é continuar a manter 
este rumo, manter a equipa coesa e 
estável, tanto no ponto de vista fi-
nanceiro como no psicológico, de 
forma a manter uma credibilidade,  

o que é dificil, mas não impossí-
vel. Naquilo que tem sido o diá-
logo com o Paulo Fidalgo e com 
toda a estrutura, esta tem sido 
a nossa preocupação, com a 
convicção que, com o trabalho 
que tem sido desenvolvido, os 
objectivos propostos vão ser 
atingidos. 
Agora fico triste se a equipa con-
seguir atingir os seus objectivos e 
que, por força das circunstâncias 
que não conheço e não aceito, 
volte a não ter possibilidades de 
participar numa prova europeia. 
Ou seja, há uma nova estrutura e 
urna plataforma que não conhece 
rosto que pode impossibilitar o 
Madeira SAD de participar numa 
prova europeia se, de facto, con-
seguir atingir esse objectivo. 
Será uma lástima que um traba-
lho tão bem feito seja impedido 
de concretizar-se em virtude de 
urna mera restrição económica. 
Lamento se isso acontecer". 
O Madeira SAD merecia outra 
atenção por parte do governo re-
gional? 
"Todas as equipas que atingem 
os seus objectivos por mérito, 
devem ser compensadas. Não 
podem é hipotecar a nova época 
em termos financeiros para par-
ticipar numa competição euro-
peia apenas a expensas próprias. 
O Madeira SAD se não tiver 
apoio de certeza que não partici-
pará no âmbito europeu, sob 
pena de hipotecar o seu futuro. A 
Região é que terá de perceber se 
esse mérito deve ser compensa-
do e se a divulgação da Madeira 
no exterior, que é uma obrigação 
dos clubes, é aceite e compreen-
dida pela própria Região". 

Página 6
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LAMEGO Os Jogos Desporti-
vos de Lamego, um dos maio-
res eventos desportivosdo
concelho, vão regressar este
ano com a sua 12.ª edição e
reunir mais de 1.500 atletas em
14 modalidades distintas. 

As inscrições já se encon-
tram abertas a todos os inte-
ressados e a edição deste ano
apresenta pela primeira vez as
modalidades de aquatlo e té-
nis,  além das já existentes: fu-
tebol de 7, andebol, ténis de
mesa, voleibol, minigolfe, fut-
sal, orientação, jogos tradicio-
nais, natação, boccia, btt/ gin-
cana e atletismo.

Organizado pela Câmara
Municipal de Lamego, com o
apoio de várias associações
desportivas e clubes da região,
o evento pretende dinamizar
os lamecenses para que assu-
mam um papel activo no pro-
cesso de sensibilização e esti-
mulo à prática desportiva ao
longo da vida. Durante esta

edição, os quadros competiti-
vos decorrem entre o final
deste mês de Março até Junho,
estando a cerimónia de encer-
ramento agendada para 23 de
Junho no Parque Isidoro Gue-
des.

Recorde-se que, no ano pas-
sado, o evento mobilizou a
participação de 915 atletas, em
representação de 30 colectivi-

dades e associações locais. O
calendário completo dos Jo-
gos Desportivos, o regula-
mento e as respetivas fichas de
inscrição estão disponíveis em
cm-lamego.pt. Estas devem ser
entregues no Complexo Mu-
nicipal de Piscinas, na Loja
"Ponto Já", no Centro Multiu-
sos ou junto das colectividades
promotoras. |

12.ª edição dos Jogos Desportivos
vai juntar mais de 1.500 atletas

Cerimónia de encerramento agendada para 23 de Junho

D.R.
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ANDEBOL
A fi nal-four da Taça de 
Portugal em andebol sénior 
masculino disputa-se em 
Fafe, nos dias 3 e 4 de junho, 
com ABC, FC Porto, Sporting 
e Avanca.

MOREIRENSE:
PETIT SUBSTITUI
AUGUSTO INÁCIO
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andebol: taça de Portugal

"Final-four" em Fafe
A "final-four" da Taça de Portugal em andebol sé-
nior masculino disputa-se nos dias 3 e 4 de ju-
nho no pavilhão multiusos de Fafe.

 A prova será disputada pelo ABC, Sporting, 
FC Porto e Avanca.

Estas foram as equipas que saíram vencedoras 
dos jogos dos quartos de final disputados no fim 
de semana, com o Sporting a eliminar o Benfica 
(35-28), o FC Porto a fazer o mesmo ao Maríti-
mo (32-24), o ABC a vencer, nos Açores, o Spor-
ting da Horta (34-26) e o Avanca a surpreender 
o Águas Santas (29-27).

Página 9
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V. SETÚBAL Fernando Oliveira, 
presidente do Vitória, fala da 
recuperação financeira e dos 
projetos que tem para 
ultrapassar anos "catastroficos•• 

Apoio 
Mourinho salienta recuperaçao 
financeira e a  •  osta nas escolas 

Entre os apoiantes à sua recandidatura à 
presidência do Vitória de Setúbal, 
Fernando Oliveira tem em José Mouri-

nho (na foto) o mais sonante. O 
treinador dos ingleses do Manchester 

United é natural de Setúbal e filho 
de Félix Mourinho, jogador e 
treinador histórico dos sadinos. 
"Após vários anos de recupera- 
ção financeira do clube, de 
estabilização desportiva e de 

uma aposta inteligente na 
formação de novos talentos, o 
desafio está em escolher entre a 
continuidade de um plano que tem 
dado certo e uma mudança que 
ninguém sabe o que pode trazer", 

disse o técnico, citado pela sua 
assessoria de Imprensa. 

I LIGA 

"SEM MIM O CLUBE JÁ TINHA 
Caso ganhe as eleições de 
dia 2.4, o dirigente preten-
de renovar com José 
Couceiro e devolver o 
clube à Europa. Sem 
revelar nomes, o candidato 
da Lista A garante ter 
investidores de peso 

CARLOSLOPES 
••• Em entrevista a O 
JOGO, Fernando Oliveira, 75 
anos, avançou quais os seus 
projetos para o Vitória. 
Após sete anos no clube, o 
que o leva a candidatar-se? 
—Tenho toda a legitimidade 
de dizer que quero continuar. 
A minha ambição é completar 
aquilo que não consegui. 
Qual a primeira medida a 
tomar se for reeleito? 
—Será convencer o treinador 
a continuar, pelo menos mais 
dois anos. Para consolidarmos 
o nosso projeto, precisamos  

de um homem como o José 
Couceiro. Tenho orgulho em 
dizer que o Vitória está mais 
estável porque fui buscar o 
treinador certo. Convidámo-
lo a ser coordenador de todo o 
futebol, desde a equipa prin-
cipal à formação. Queremos 
uniformizar um tipo de joga-
dor à Vitória, um modelo de 
jogo. 
Voltar à Europa é o seu 
grande objetivo. É possível 
consegui-lo? 
—Não é utopia e não é neces-
sário um grande investimen-
to. Este ano bastava termos 
mais dois ou três jogadores 
que pudessem acrescentar 
um pouco mais à equipa e te-
ríamos conseguido chegar ao 
quinto lugar. Eu e o treinador 
já estamos a preparar a próxi-
ma época. Já sei o que o ele pre-
tende e estamos a trabalhar 
para lhe dar aquilo que ele  

considera importante para al-
cançar os nossos objetivos. 
Teve um mandato com 
vários processos em 
tribunal. Teme que a sua 
candidatura possa ser 
prejudicada? 
—Só o pode fazer quem esti-
ver de má-fé.Aquilo que devia 
acontecer era vero meu traba-
lho reconhecido pelos sócios, 
porque o que fiz não foi mais 
do que cumprir com os joga- 
dores, em detrimento daAu-
toridade Tributária e Segu-
rança Social. Tinham o direi-
to de que eu fizesse um esfor-
ço para arranjar dinheiro para 
lhes pagar, e também paguei 
à Autoridade Tributária e Se-
gurança Social. Os dois pro-
cessos foram de 58 mil euros, 
um que foi pago, e outro de 
nove mil que está incluído no 
PER [Processo Especial de Re-
vitalização]. Página 10
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FERNANDO 
OLIVEIRA 

O JOGO PUBLICA HOJE 
A PRIMEIRA 

DE TRÊS ENTREVISTAS 
AOS CANDIDATOS 

AO ATO ELEITORAL 
DE SEXTA-FEIRA 

"Deixo aqui um 
alerta aos sócios: 
os clubes têm de 
se preocupar 
com os chineses 
e o problema das 
apostas" 

"Se for reeleito, a 
primeira medida 
será convencer 
José Couceiro a 
ficar pelo menos 
mais dois anos" 

"Com o PER, 
poupámos mais 
de 10 milhões de 
euros, entre 
juros vincenclos, 
vencidos, 
amortizações e 
perdão de-
dívida" 

"Consegui 
g  aguentar  o  clube 

já  por duas vezes 
em situações 

I catastróficas" 

33 

"CUIDADO 
COM OS 
CHINESES" 
ima Nas eleições de dia 24, 
Fernando Oliveira terá a opo-
sição de António Santos, trei-
nador da equipa sénior de an-
debol do clube, e de Vítor 
Hugo Valente, que no passado 
integrou a sua equipa direti-
va. 
Como avalia os seus dois 
concorrentes? 
—Sei que o António Santos é 
o treinador do andebol. O Vi-
tória, desde que aqui cheguei, 
já pagou nos tribunais, para o 
andebol do clube, 420 mil eu-
ros', e dessa verba também lá 
está uma rubrica com o nome 
desse senhor, e também lhe 
pagámos. Quanto aos milhões 
que diz ter para investir, olho-
os com desconfiança. Basta 
ver o que os chineses fizeram 
noutros clubes. Deixo aqui 
um alerta aos sócios: os clubes 
têm de se preocupar com os 
chineses e os problemas das 
apostas. Não sabemos as in-
tenções dessas pessoas, mas 
até pode ser que esteja errado. 
Em relação a Vítor Hugo Va-
lente, surpreendeu-me: este-
ve sempre comigo e numa al-
tura crucial da vida do clube 
entendeu sair. Quando preci-
sei dele, não estava. 

OBJETIVO É 
SER O QUARTO 
GRANDE 
mio A construção da Acade-
mia do clube, orçada em cerca 
de quatro milhões de euros, é 
outra das prioridades do presi-
dente, que a considera "funda-
mental, até para a saúde finan-
ceira" do clube. "Os meus 
parceiros são europeus, credí-
veis, pessoas conhecidas no 
mundo do desporto. Este in-
vestidor pretende colocar o 
Vitória entre o sexto e o quar-
to lugar", revela Oliveira, fri-
sando que "nos últimos quatro 
anos conseguimos algo inédi-
to: resultados positivos na 
SAD".A intenção do dirigente 
é elevar o Vitória a "quarto 
grande português". 

Vai fazer alguma coisa em 
relação ao património? 
—Desde que aqui chegámos 
que estamos em negociações 
com os donos do património. 
Hoje, todo o património do 
clube está concentrado na 
Parvalorem, empresa consti-
tuída pelo Governo para ser 
fiel depositária, e nós temos 
tudoencaminhadopara resol-
ver o problema, mas não terei 
a ousadia de o divulgar sem 
que todas as partes envolvi-
das tenham conhecimento. 
O Vitória encetou dois 
PER, como vai cumprir 
essas obrigações? ' 
—Tínhamos apenas duas coi-
sas a fazer: ou avançávamos 
para um PER, ou o clube aca-
bava, porque os pedidos de in-
solvência de jogadores e for-
necedores eram em catadupa. 
Onde vamos buscar o dinhei-
ro para pagar? O Vitória tem  

um çontrato com a NOS e a, 
partir de 2018, as nossas recei-
tas aumentarão substancial-
mente.Além disso, o PER tem 
um período de carência e, 
quando este acabar, inicia-se 
automaticamente o contrato 
com a NOS, que vai suportar 
esses encargos. Nada foi feito 
ao acaso. Além disso, poupa-
mos, com o PER, mais de dez 
milhões de euros entre juros 
vincendos, vencidos, amorti-
zações e perdão de dívida. 
Por que razão devem os 
sócios votar na lista A? 
—Porque tudo o que tenho 
prometido, cumpro. Conse-
gui aguentar o clube já por 
duas vezes em situações ca-
tastróficas. Sem mim, o clube 
já tinha acabado. Entre o deve 
e o haver, tenho um saldo ex-
tremamente positivo. É por 
isso que peço aos sócios que 
venham votar. Página 11
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ASE A 

CampeonatoNacional—
FaseFbial—taJomacta 
Benfica-ÁguasSantas,20h00, 
Pavilhão n.°2(Estácf4o da Luz). 

VoltaaCatakatha 
(Espanha).00m 
a participação de ddistzts 
portugueses, a decorteraté 
cia 26. 
Voltaallormandla(França), 
coma participação de Daniel 
Vegas(Folartec Funciación 
Alberto Contador), a decorrer 
até da 26. 

SeieçãoA—Qualificação 
paraoMtaidlar2018 — 
Treino,11h00, Cidade 
do Futebol. 

LigaSportZone—Jogoem 
atrasodaaajornada 
Pinheirense-Benfica,21h00, 
Pavilhão Multiusosde 
GOndemar. 

IS.aedIçãodoAtlanticTour, 
no Centro Equestre de 
Vilamoura, a decorrer atedia 2. 

Masters1000deM8arni 
(Estadostinidos).com 
a partidpação detenistas 
portugueses,a decorrer até 
cia2. 
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FINAL ARRANUFMNEWE 
Devido às participações 
europeias de Benfica, FC 
Porto (ambos na Taça EHF) e 
Sporting (Taça Challenge), 
foi antecipada a primeira 
jornada da fase final do 
Campeonato Nacional de 
andebol. Assim, já esta noite, 
às 20h00, o Benfica recebe o 
Águas Santas, e amanhã 
jogam os dois grandes 
candidatos ao título, com o 
FC Porto a receber o Madeira 
SAD (20h30) e o Sporting a 
visitar o ABC, atual campeão 
(21h00). -R. G. 

Equipas partem para a 
segunda fase com 50% dos 
pontos conquistados na 
primeira. Assim, o FC Porto 
arranca com três de 
vantagem sobre o 
Sporting, seis sobre o ABC e 
sete em relação ao Benfica. 
O Madeira SAD está a dez e 
o Aguas Santas a 11 
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Martingo está a cumprir a quarta época no Avanca 

Avanca supera expectativas 
Chegada à final-four 
da Taça de Portugal 
só passou a objetivo 
após o sorteio dos 
quartos de final 

• N A presença na final-four 
da Taça de Portugal, que se jo-
gará nos dias 3 e 4 de junho em 
Fafe, é mais um passo a provar 
a subida de rendimento do 
Avanca ao longo dos anos. 
"Como treinador principal, 
será a minha primeira final-
four. É bom e espero repetir,  

mas isto significa maior res-
ponsabilidade para todos", 
analisa o técnico Carlos Mar-
tingo, lembrando que "tam-
bém será a primeira final-four 
praticamente para todos os 
atletas e a primeira para o clu-
be, pelo que se torna um mar-
co histórico". 

Admitindo ter aproveitado 
"as duas primeiras eliminató-
rias para dar mais tempo de 
jogo aos atletas me nos u til iza-
dos",o técnico dos avancanen-
ses reconheceu ainda que "só 
após o sorteio dos quartos de  

final, mesmo não tendo sido 
muito favorável, é que a che-
gada à final-four passou a ser 
um objetivo". 
Agora, completando-se o 

lote de finalistas com três 
grandes da modalidade - FC 
Porto, SportingeABC otrei-
nador do Avanca mostra-se 
realista mas seguro. "Temos a 
ambição de jogar cara a cara e 
seguir o nosso caminho. Sabe-
mos que é muito complicado, 
mas não vamos lá para perder 
por poucos, nem no papel de 
derrotados", avisa. —R.o. 
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piA
AND4BOLF

CGI=SNO 
O Eurofarm Rabotnik, onde joga o português 
Sérgio Barros, bateu o "Vardar 2", por 31-22, 
no campeonato da Macedónia de andebol, e 
com este triunfo assegurou a entrada no play-
off, para o qual já estavam apurados o Pelister 
e o Ohrid. O ponta luso mais uma vez foi 
determinante neste sucesso, pois foi o 
melhor marcador da partida, tendo consegui-
do nove golos em dez remates. 
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Pedro Seabra foi o MVP do campeonato ganho pelo ABC na temporada passada 

Central do ABC, ortopedista no Hospital de Gaia, analisou os 
movimentos de 50 jogadores e o seu trabalho foi publicado nos EUA 

SEABRA 11101(01 I NO 
ESIIIDO DO OMBRO 
Pedro Seabra, meia-
distância dos campeões 
nacionais, tirou o curso de 
medicina e fez chegar a sua 
tese de mestrado à "The 
Physician and Sportsmedi-
cine". O seu estudo é 
novidade no andebol 

RUI GUIMARÃES 
••• A tese de mestrado de Pe-
dro Seabra ultrapassou fron-
teiras e foi parar à americana 
"The Physician and Sportsme-
dícine", revista que ainda vai 
publicar o próximo número, 
mas já disponibizou online o 
artigo do central do ABC, ino-
vadorpor fazer no andebolum 
estudo dos ombros que já exis-
tia em modalidades como ba-
sebol e ténis. "No final do cur-
so fazemos uma tese de mes-
trado e há alunos que a publi-
cam. Eu sempre tive essa in-
tenção", conta o meia-distân-
cia, explicando: "Essa revista 
foi aconselhada pelo meu tu-
tor da tese, o dr. JoãoTorres, do 
Hospital de São João. Durante 
um ano fiz mudanças median-
te as indicações deles". 

A trabalhar no Hospital de 
Vila Nova de Gaia - cujo servi-
ço de ortopedia, salienta, "tem 
tido uma compreensão fora do 
cc mum", pemütindo-lhe con- 

tinuarajogar ao mais alto nível 
- Seabra, de 26 anos, decidiu 
estudar o ombro. "Há muita 
literatura relacionada com o 
basebol, mas não faço compa-
rações, aqui a pertinência é o 
facto de ter analisado atletas de 
andebol, o que não tinha acon-
tecido ainda", refere o jogador, 
que, após medições a 50 atletas 
seniores - de ABC, Águas San-
tas e ISMAI e alguns jogadores 
daSeleçãoNacional-,concluiu 
que "existem diferenças entre 
o ombro dominante e não do-
minante - mais acentuadas 
nos jogadores de primeira li-
nha -, o que, segundo literatu-
ra anterior, pode aumentar o 
risco de lesão". 

Essas diferenças, garante, 
"não são sentidas", mas "são 
passíveis de ser medidas". Sem 
entrar em detalhes técnicos, 
Seabra refere que são "diferen-
ças estruturais e resultam na 
diminuição da rotação interna 
glenoumeral", a do movimen-
to final do remate (braço em 
queda), que passa de 56 para 
47 graus. Já a rotação externa, 
de início do remate, cresce de 
88 para 99 graus. Refira-se, 
por exemplo, que no ténis os 
estudos dão as diferenças en-
tre a rotação dos dois braços 
como mais pronunciadas. 
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oo s DIRETO SPORT TV2 

Futebol: 
Lanús-River Plate 

TELEVISÃO 

Tudo sobre 
a Seleção Nacional 
L•A No Hora Record fique a par do trabalho da 
Seleção com vista ao jogo de sábado frente à 
Hungria, referente à fase de qualificação para 
o M u ndia1.2.o18. A apresentação é de David 
Novo e Andreia Candeias. 

No arranque da segunda fase do 
campeonato nacional de andebol. a 
equipa das águias, em quarto lugar 
na tabela. tem duelo marcado com a 
formação da Maia. na 6.a posição. 

O River Plate conta com Lucas 
Alario entre os convocados para a 
deslocação ao reduto do Lanús, um 
jogo a contar para a 16.a jornada do 
campeonato argentino. 

2o. 0o DIRETO BTV 

Andebol: 
Benfica-Águas Santas 
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A18

  Tiragem: 71468

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 6,38 x 5,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68720027 21-03-2017

ANDEBOL 

Lusitanas em sorteio 
para o Europeut2o18 

O sorteio da fase de qualificação 
para o Europeu de França (2018) realiza-
se hoje em Viena de Áustria, com Portu-
gal, que não consegue o apuramento 
desde 2008, a estar entre as 32 equipas 
na corrida para a competição. 
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A19

  Tiragem: 71468

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,04 x 24,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68720085 21-03-2017

• EM CIMA. FC Porto sido mais eficaz que o Sporting 
  

MODALIDADES 

ANDEBOL 

  

FASE FINAL ARRANCA 
COM DOIS FAVORITOS 
FC Porto e Sporting 
são as únicas equipas que 
dependem de si próprias 
para chegarem ao título 

ALEXANDRE REIS 

FC Porto e Sporting partem 
para a fase final do Campeonato 
como principais favoritos à con-
quista do título, pois dependem 
apenas de si próprios para vence-
rem aprova. Ao transitarem para o 
Grupo Acom metadedospontosda 
fase regular - com 39 e 36, respeti-
vamente -, os dragões partem na 
frente, masos leõespodem recupe-
rar, embora com menor margem 
de erro numa poule a duas voltas 
onde a exigência é elevada. 

Sem playoff, o Campeonato vai 
continuar a premiar a regularida-
de, que, no caso dos portistas, tem 

sido exemplar, com 26 vitórias em 
outros tantos encontros. Já a tur-
made Alvaiade, com 23 vitórias e 3 
derrotas, terá muito a retificar, 
designadamente nos confrontos 
com o arquirrival da Invicta. 

Devido às provas europeias no 
próximo sábado, a P ronda come-
ça hoje (20 horas) com um Benfi - 
ca- Águas Santas, sendo ponto as -
sente que a tarefa das águias para 
se chegarem à frente será muito 
complicada, mas sem estarem 
fora da luta. Também o campeão 
ABC, que recebe amanhã (21h) o  

Sporting, poderá ter uma palavra a 
dizer se aproveitar erros de tercei-
ros. Quanto ao FC Porto recebe 
(20h30) o Madeira SAD na defesa 
da hegemonia, perante um adver-
sário que, tal como a equipa maia-
ta, está arredado do título. 

O novo formato será também 
um desafio à competitividade, 
pois se alguém fraquejar as coisas 
podem-se resolver bem cedo, ao 
contrário do playoff de 2016 onde 
as emoções duraram até ao fim. o 

GRUPO A 
t•' jornada 

BENFICA 20h00 ÁGUAS SANTAS 
ABC amanhã SPORTING 
FC PORTO amanhã MADEIRA SAD 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1VED cmi& 

04  FC PORTO 39 • - - - 

O9SPORTING 36 - - - 

OQ ABC 33 - - 
096ENFICA 32 - - 

.2 MADEIRA SAD29 - - - 

0.2  Á. SANTAS 28 - - . 

BENFICA E ABC TÊM SITUAÇÃO 
MAIS COMPUCADAS MAS NÃO 
ESTÃO ARREDADOS DO TÍTULO. 
13  RONDA ARRANCA HOJE NA LUZ 
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A20António Santos revela investidores e projeto para a Academia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=91e43ac7

 
Apresentação realiza-se às 18.30 horas no Cinema Charlot
António Santos prometeu e vai cumprir esta terça-feira. O candidato à presidência do V. Setúbal pela
lista B revela, a partir das 18.30 horas, o "projeto para a Academia, estádio e o contrato assinado com
os parceiros", tal como é sublinhado no anúncio feito através da página oficial da campanha no
Facebook.
Recorde-se que o atual diretor do andebol dos sadinos garantiu para hoje, em entrevista a Record, o
anúncio dos investidores que permitirão aumentar o orçamento para equipa de futebol profissional
para 6 milhões de euros já a partir da próxima temporada.
 
Continuar a lerA conferência acontece no Auditório Charlot, em Setúbal.
[embedded content]
 
Autor: Flávio Miguel Silva
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A21

Fase final arranca com dois favoritos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=45b07fed

 
FC Porto e Sporting são as únicas equipas que dependem de si próprias para chegarem ao título
FC Porto e Sporting partem para a fase final do Campeonato como principais favoritos à conquista do
título, pois dependem apenas de si próprios para vencerem a prova. Ao transitarem para o Grupo A
com metade dos pontos da fase regular - com 39 e 36, respetivamente -, os dragões partem na
frente, mas os leões podem recuperar, embora com menor margem de erro numa poule a duas voltas
onde a exigência é elevada.
Sem playoff, o Campeonato vai continuar a premiar a regularidade, que, no caso dos portistas, tem
sido exemplar, com 26 vitórias em outros tantos encontros. Já a turma de Alvalade, com 23 vitórias e
3 derrotas, terá muito a retificar, designadamente nos confrontos com o arquirrival da Invicta.
 
Continuar a lerDevido às provas europeias no próximo sábado, a 1ª ronda começa hoje (20 horas)
com um Benfica-Águas Santas, sendo ponto assente que a tarefa das águias para se chegarem à
frente será muito complicada, mas sem estarem fora da luta. Também o campeão ABC, que recebe
amanhã (21h) o Sporting, poderá ter uma palavra a dizer se aproveitar erros de terceiros. Quanto ao
FC Porto recebe (20h30) o Madeira SAD na defesa da hegemonia, perante um adversário que, tal
como a equipa maiata, está arredado do título.
O novo formato será também um desafio à competitividade, pois se alguém fraquejar as coisas
podem-se resolver bem cedo, ao contrário do playoff de 2016 onde as emoções duraram até ao fim.
 
Autor: Alexandre Reis

Página 21


