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Campeão começa
a defender título
O »ABC-Sporting e FC Porto-Madeira SAD são os jogos desta noite
em Braga e no Porto. No primeiro,
um clássico, os campeôes nacionais
tentam recuperar vantagem, com o
Sporting impedido de perder mais
pontos para atacar o FC Porto. Este,
após 26 vitórias seguidas, têm mais
um teste ante a Madeira SAD, que
tem feito a vida bem dificil aos
teoricamente favoritos!
1-1. C.
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Santos apresenta investidor
Grupo chinês tem 10 milhões de euros para colocar no clube ,9 «Não
precisamos de notáveis mas de dinheiro», diz candidato e Mais projetos
JOSE LUIS/ASF

VITÓRIA DE SETÚBAL
meme~~~~

A

POr

HUGO FORTE

NTÓNIO SANTOS, candidato às eleições do Vitória, assinou ontem um
contrato com o investidor
Noble Fortune, pertencente ao grupo chinês Iberia Unver sal, que poderá injetar 10 milhões
de euros no clube sadino.
O treinador da equipa sénior de
andebol, de 62 anos, deixou bem
claro que, na sua opinião, apenas
com a entrada de um investidor o
clube se poderá salvar, deixando
uma bicada ao atual presidente,
Fernando Oliveira, que apresentou,
segunda- feira, José Mourinho como
seu apoiante.
«Ao contrário de outros, não pre cisamos de apoio moral de notáveis, mas de dinheiro. Revelamos
agora o parceiro que temos para nos

António Santos (ao centro) assina contrato com o investidor chinês
ajudar a voltar a fazer do Vitória o
quarto maior clube de Portugal»,
disse António Santos na sessão, na
qual o investidor esteve representado por Mauro de Almeida, que também faz parte da lista.
Perante cerca de 200 pessoas,
foram também apresentados, pelo
arquiteto Jorge Santana (antigo
presidente dos sadinos), os ante-

projetos para a recuperação do
Complexo da Várzea, a construção do centro de Vale do Cobro e
Academia internacional (para a
captação do público internacional
e mercados emergentes) e para a
reabilitação do Estádio do Bonfim.
As obras serão faseadas mas, no
caso do estádio, deverão estar concluído no prazo de dez anos.
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Benfica de contas
congeladas

Pavilhão n.' 2 da Luz.
em Lisboa

BEWICA

• AGUAS SANTAS
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Pedro Pacheco (GR

-) Aspirações ao título praticamente hipotecadas após empate
ao minuto 60 com Águas Santas

!:60 FlPeka

Belone Moreira (4)
Paulo Moreno (1)
tiefington Siva (2)._

Pedro Cna (5)
Mário Olveka (4) —

O Benfica ficou com as contas para o titulo
congeladasapós ter empatado em casa
(28-28) com o Águas Santas, no primeiro
jogo da fase final do Andebol 1, para a qual
os encarnados partiram na quarta posição.
Após duas vitórias dos comandados de
Mariano Ortega na V fase, ontem foram os
pupilos de Paulo Faria a fixar o resultado
sobre o apito final, na concretização de um
livre de sete metros de Mário Oliveira. Por
isso, jogadores nortenhos e treinador
festejaram como se de um triunfo se
tratasse: «Porque fomos nós que
empatámos, sabe-nos a vitória.
Conseguimos pontos na Luz, o que não é
normal. Sabíamos que dependíamos de
nós para alcançar um lugar acima dos seis
primeiros, que é o nosso objetivo»,
dedarou Faria, enfatizando «o projeto
global» do Águas Santas «que nesta fase
final vai dar bastante tempo de jogo aos
jogadores mais jovens do clube», com o fito
de serem campeões nacionais dos
respetivos escalões.
Já o semblante de Ortega, oposto ao do
homólogo da Maia, não escondia o
desalento de quem iniciou esta fase a sete
pontos do líder FC Porto (39). Mas

Luka lbdovIcif
Alexadre Cavalcant1(5)

Ruben Sousa (1)

»Ao Pais (4)

Nulo Carrahais (1)

Elas António (7)

Davide Cambo Ï2)
ilurp Uma (2)
Vatter Soares
Bago Pereira (4)
David Phto (2)
leme' Papez
Elledy SemedoI1)

André Rel (5)
Pedro Sousa •
Ir‘guel Gomes
Gonçalo Vieira (1)
Juan Couto
Jorge Mendes
Muno Rebelo
Luís Frade (4)

Fábio 1/Orago

moio santos (GR)

ilhota Mltrevskl (GR)

Ázarrptos
Enrico Nicolau e Ivan Caçador

sobretudo pela falta de lucidez para manter
o ascendente, que nunca ultrapassou os
quatro pontos (19-15) e só na segunda
parte, já que na anterior andou atrás do
marcador - esteve a perder por 7-10 - até
chegar ao intervalo a ganhar por 16-15.
«Empatar em casa um jogo, depois de
estar em vantagem, sabe a derrota. Lutar
pelo campeonato já era complicado e tudo
passava por estar forte em casa. Depois
deste empate, tudo ficou ainda mais difícil»,
admitiu o técnico espanhol, sentindo-se
«em condições para continuar como
treinador da equipa». CÉLIA LOURENÇO
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SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF

Galardões no Campo Pequeno
-› Gala de encerramento do 113. 9
aniversário para escolher os melhores da época passada
As comemorações do 113.° ani
versário do Benfica encerram esta
noite, pelas 21 horas, no Campo
Pequeno, com a habitual gala para
a entrega dos Galardões Cosme
Damião, os troféus que anualmente distinguem os melhores entre
as águias.
Durante a cerimonia, que terá
direito a transmissão direta no ca nal do clube, serão galardoadas 13
categorias: Revelação, Carreira,
Formação, Mérito e Dedicação,
Projeto cio Ano, Inovação, Modalidade, Casas cio Benfica, Atleta de
Alta Competição, Treinador do
Ano, Parceiro, Homenagem e Futebolista.

No ano passado, Jonas, que está
novamente nomeado, foi escolhi cio como o futebolista do ano. O
avançado brasileiro concorre com
Pizzi, que se encontra ao serviço cia

Seleção Nacional, e Fejsa, internacional servi°, ao galardão mais
notório. Para treinador do ano, Rui
Vitória, campeão do tri, é o favorito à conquista do troféu.

NOMEADOS GALARDÕES COSME DAMÃO — 113.° ANIVERSÁRIO
Atleta revelaç4
54/10.9.

Gustavo_Çapedevele lõndeboy
con9l.?ffit!(1.1.!›81914fon..P~
Undelof (futebol)
or maça o

Andebogcampedes nacionais de junionesi
Atletismo

plitelioli(ci!o~faclonals de inidados)
Jogadores campeões europeus sub-17
(José Gomes, João Filipe, Mesaque Dju,
Gedson Fernandes e Fiorentino)
modalidade
H-ó91:!!!!...~
Andebol

9 Atleta de alta competição
Olmo Rafaellboquel empadas)

João
Vilma Monteiro
kilo Pereba (triatio
Treinador de ano
Pedro Nunes (hóquei eto patos)
Martino Ortega (andebol)
F,edro Ptnhai o (a delia — formação)
Rui Vttóila (futebol)
4 Futebolista do ano
!mas
Plud

F

-3' VITÓRIA

COM A FUNDAÇÃO BENF1CA. O treinador do Benfica apadrinhou,

ontem de manhã, a cerimónia de abertura da 82' conferencia da EFDN. que reuniu
as fundações de vários clubes europeus, com as águias a servirem de anfitriões.
Rui Vitória sentou-se ao lado de João Paulo Rebelo (o terceiro da esquerda. na foto),
secretário de Estado da Juventude e do Desporto

Voleibol
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,110 MAIS DESPORTO
«Até me arrepio quando festejo os
golos e as vitórias com os adeptos»
-> Kopco nasceu na terra de Martina Hingis Jogou na Croácia,
Alemanha, Hungria e Eslováquia

Kopco é Internadonal eslovaco

Do alto do seu 1,95 m só saem
sorrisos a cada golo que marca e a
celebração vai sempre no mesmo
sentido: a bancada. E a resposta
não tarda. Os adeptos gostam de
Kopco, da raça que mostra em jogo.
O pivot de 115 quilos sorri enquanto recorda esses momentos.
«Percebo e entendo muito bem.

Eu também pertenci a uma claque
até há cinco anos, até tenho uma
tatuagem a recordar-me esses bons
momentos. Gosto do público, de
festejar com os adeptos cada golo
que marco. Até me arrepio quando isso acontece!», conta o ex •elemento da claque dos eslovacos
do FC Kosice, o clube da terra na tal que partilha com a tenista Martina Hingis, naturalizada suíça.
Com esta relação próxima das
claques e a forma entusiasmada de

viver o desporto, não admira que
o internacional eslovaco esteja ex pectante quanto à inauguração do
pavilhão João Rocha. «O público
vai ser o oitavo jogador. As pessoas
vêm assistir ao andebol ou ao hóquei e a seguir ao futebol. Muitas
vezes não é fácil para os adeptos.
Jogamos em Almada e o futebol
em Alvaiade, não dá para andarem de um lado para o outro. Outra coisa é ter um pavilhão aqui ao
lado do estádio», considera. «É

que, mesmo assim, no jogo da Taça
de Portugal, que jogámos fora, em
Almada, tínhamos ali aquele grupo de adeptos fantásticos e deu
para perceber como será se for em
nossa casa!», rematou o jogador
que já representou Dunaferr (Hungria), Gummersbach (Alemanha),
Zagreb (Croácia). Tatran Presov
(Eslováquia).
O Flávio Sá Leite tem fama de ser
a catedral do andebol pelo am biente adverso com que costuma
brindar os visitantes. Foi para
Kopco o pavilhão mais difícil?
«Não, porque ganhámos lá E risos J.
Mas claro que o público influencia
muitas vezes os jogadores e os árbitros. Não tenho medo, gosto de
um público entusiasta.»
PEDRO ROCliA /ASE

Kopco acredita
que o Sporting
ainda pode
conquistar
os trés trofeus
em disputa
esta época

«Só um grupo
de rapazes
fortes pode
ganhar no
Dragão: nós!»
MICHAL KOPCO
Chegou este ano a Alvaiade, num lote de
atletas que promete levar o
Sporting ao sucesso. O eslovaco de 29 anos não era a estrela maior, mas em seis meses convenceu os adeptos.
Cada um dos seus 38 golos —
em 44 remates - foi festejado
com apoio e o pivô acredita
que ainda pode dar muitas
mais alegrias aos sócios.

parados e prontos para lutar até ao
final nesta fase final e ser campeão.

ANDEBOL
Entrevista de

EDITE DIAS
ONCLUÍDA a fase regular
do campeonato nacional,
com que expectativas
parte para a etapa decisiva? Com que impressão
ficou sobre esta fase inicial?
— Correu muito bem, com exce ção de três ou quatro jogos que fizemos, os dois jogos com o FC Porto, o jogo com o ABC... Mas estou
motivado. Acho que estamos pre-

C

O ABC foi o rival mais
difícil, mais organizado,
técnica e taticamente,
o mais preparado

— Já consegue perceber a razão
para as coisas terem corrido mal
nesses jogos?
—O desporto é mesmo assim.
Podemos ir jogar com o último elas
sificado e os seus jogadores estarem
tão motivados e nós não estarmos
concentrados e as coisas correrem
mal no fim. Se calhar o nosso nível de concentração não foi o mais
adequado nesses jogos. Possivelmente essa foi a razão principal
— Qual foi o adversário mais

difícil nesta primeira fase?
— O ABC. Na minha opinião foi
o mais organizado, técnica e taticamente foi o mais preparado para
os jogos mais difíceis. O jogo con tra o FC Porto, o segundo em casa
[Sporting estava a ganhar por sete
golos a 10 minutos do final e perdeu]
é algo raro de acontecer. Infelizmente aconteceu, estivemos a ga
nhar e acabámos por perder...
— Ficou surpreendido com a
saída do Zupo Equisoain?
São coisas que acontecem no
desporto. Já me aconteceu outras
vezes, mas não me diz respeito.
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ANDEBOL

ENTREVISTA
PEDRO ROCHA/ASF

Eslovaco esta
em Lisboa
com a familia e
confessa que se
sente integrado,
embora prefira o
campo a cidade

Tento não pensar nisso. A minha
vida é treinar e jogar o melhor que
sei, fazer o meu trabalho e regressar a casa.
—Qual é o jogador que mais o
surpreendeu, aquele que mais trabalho lhe dá?
—Cuni Morales [lateral-direito
FC Porto].
— O que conhecia do andebol
Português?
— Pouco. Muito pouco. O FC
Porto porque joguei contra eles na
Champions quando estava no Tatran [Presov]. Conhecia a rivalidade entre Benfica e Sporting, sobretudo do futebol e tinha algumas
referências do ABC por ter começado a jogar na Liga do Campeões.
Quando cheguei reparei que havia
mais equipas com um nível interessante, nomeadamente o Avan ca que joga bom andebol.

ano podemos entrar num grupo
forte e mostrar o nosso valor
—O Sporting é a equipa mais
forte neste campeonato?
—Sim, 100 por cento de certeza.
— Mas não vai à frente...
—Todos os jogos difíceis!
— Este lugar na classificação
mantém intactas as suas ambições?
— Com esta equipa que temos,
temos de ganhar tudo. Temos de
ganhar o campeonato, ir vencer
ao Dragão, ganhar a Taça Challenge e a Taça. Se mantivermos esta
equipa e entrarmos na Liga dos
Campeões, em nossa casa, temos
de ganhar os jogos todos, independentemente dos adversários.

—Disse que a equipa do Sporting é a mais forte, é uma questão
psicológica o que se passa nos jo— Que desafio lhe propôs o gos com o FC Porto? Este ano a
Sporting para aceitar vir jogar para maior parte dos jogadores são noPortugal?
vos, também já sentem esse peso?
—Conhecia muito pouco, mas
—É normal que haja esse peso
comecei a informar-me, quando o em termos psicológicos depois de
meu empresário me apresentou tantos anos, mas o primeiro jogo
esta proposta. Falei com pessoas, que vamos fazer será no Dragão e
perguntei, falei com o meu em-& só um grupo de rapazes fortes pode
presário e até fui ao Googfe Maps ganhar lá. E esses rapazes fortes
explorar a cidade! [risos]. Gosto de somos nós. Se estivermos concenaventuras e novos projetos. De- trados e ao nosso nível, vai chegar
pois de ver todos os lados, ponde- para vencer.
rei bem e achei que seria interessante começar esta nova aventura.
— A hipótese assumida pelo
Sporting de poder vencer todas as
competições, incluindo na Europa, pesou na sua decisão? Afinal,
estamos a falar da Taça Challenge
e jogava na Champions. Desportivamente foi aliciante?
— A possibilidade de ganhar
tudo convenceu-me, isso significa que para o ano estamos na Liga
dos Campeões. Jogar num pavilhão que vai ser inaugurado, com
um grupo de jogadores que é muito forte, pareceu-me muito bom.
Se formos campeões, no próximo

Cuni Morales [lateral-

-dkeftodoFCPortolé o
jogador que mais trabalho
dá e me surpreende

Rendido à vida do
campo e ao... MMA
4 Pivô é fd de kickboxing, que
praticou durante quatro anos, e de
hóquei no gelo
A língua portuguesa tem sido um dos
piores adversários para Michal Kopco
desde que chegou a Lisboa, onde já tinha
estado umas quantas vezes com a seleção
eslovaca. «Ainda é cedo para conseguir
falar, só algumas palavras que não posso
repetir [risos]», confessa divertido,
contabilizando alguns dos melhores
exemplos do caldo luso. «As pessoas são
simpáticas, é uma ddade tranquila. Tenho a
minha familia cá, estou integrado, posso
fazer imensas coisas. Viver nos próximos
anos sim, mas para sempre não sei... Tenho
uma casa no campo na Eslováquia e gosto
dessa calma. Gosto da floresta, da vida
rural», acrescenta. «Para já não sinto falta
de nada, nem ela comida porque a minha
mulher cozinha muito bem.»
Mas há algo que talvez lhe faça falta em
breve, o gelo para praticar um dos seus
passatempos, dado que isso a capital não
pode oferecer-lhe. «Hóquei no gelo, daro,
como qualquer eslovaco! Até jogo com os
amigos quando estou em casa. Gosto do
MMA [artes mairials mistas] e kickboxing.
Experimentei futebol e treinei quatro anos
kickboxing. Não me interesso muito por
futebol, mas gosto do Real Madrid.»
O andebol começou quase por acaso, na
escola. «Era um miúdo que andava sempre
na rua, comecei a jogar na escola. Um dia
estava a jogar a lateral-esquerdo e marquei
oito ou nove golos. Um treinador velo falar
comigo e perguntou se não queria jogar
mais a sério. Tinha 15 ou 16 anos. Seis
meses depois fui chamado à seleção e fui
jogar para uma equipa húngara. Mais ou
menos um ano depois fui jogar para a I
divisão e o primeiro jogo que fiz foi contra
o Veszprem. O treinador mandou-me
entrar e ir bater no Perez. Fiz o que o
treinador mandou e levei logo vermelho
[risos]. Fui sozinho para a Hungria,
sem saber falar sequer!», recordou.
Agora, aos 29 anos, o gosto pela aventura
trouxe-o até Portugal, onde já está a criar
algumas raizes.
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António Santos, candidato às eleições do Vitória, assinou um contrato com o investidor Noble Fortune,
pertencente ao grupo chinês Iberia Unversal, que poderá injetar 10 milhões de euros no clube sadino.
O treinador da equipa sénior de andebol, de 62 anos, deixou bem claro que, na sua opinião, apenas
com a entrada de um investidor o clube se poderá salvar, deixando uma bicada ao atual presidente,
Fernando Oliveira, que apresentou, segunda-feira, José Mourinho como seu apoiante.
Ao contrário de outros, não precisamos de apoio moral de notáveis, mas de dinheiro. Revelamos agora
o parceiro que temos para nos ajudar a voltar a fazer do Vitória o quarto maior clube de Portugal ,
disse António Santos na sessão, na qual o investidor esteve representado por Mauro de Almeida, que
também faz parte da lista.
Perante cerca de 200 pessoas, foram também apresentados, pelo arquiteto Jorge Santana (antigo
presidente dos sadinos), os anteprojetos para a recuperação do Complexo da Várzea, a construção do
centro de Vale do Cobro e Academia internacional (para a captação do público internacional e
mercados emergentes) e para a reabilitação do Estádio do Bonfim. As obras serão faseadas, mas, no
caso do estádio, deverão estar concluídas no prazo de dez anos.
22-03-2017
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ANDEBOL - FRANÇA
ESTRELAS ABANDONAM

Thierry Omeyer e Daniel Narcisse, andebolistas campeões
mundiais em título por França,
anunciaram o fim da carreira
internacional. Juntos, foram
bicampeões olímpicos e conquistaram três Europeus.
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Bilhetes com descontos
Alunos da UMinho
pagam 2 euros
Os bilhetes para o jogo de hoje
entre ABC/UMinho e Sporting
têm para alunos da Universidade
do Minho custo de 2 euros. Para
os sócios do SC Braga, Hóquei
Clube de Braga e Arsenal da Devesa, custam 5 euros.
Os sócios do ABC com quota de
Março têm entrada gratuita mas
devem levantar o bilhete. Estes
são aplicados mediante cartão.
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ABC/UMinho recebe Sporting
no arranque da fase final

HOJE ÀS 21 HORAS NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE três pontos separam as duas equipas, com
vantagem para os ‘leões’. Carlos Resende pede que os jogadores do ABC tenham “atitude”.
ANDEBOL

+ 1.ª jornada

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho, quarto com 33
pontos, pode hoje reduzir a um o
atraso para com o Sporting, que
é segundo com 36. Na primeira
jornada da fase final do campeonato nacional Andebol 1, as duas
equipas têm encontro marcado
no Pavilhão Flávio Sá Leite,
hoje, às 21 horas.
Na primeira fase, o Sporting
ganhou em Braga, 29-38 e o
ABC venceu em Lisboa 23-26.
Ainda assim, ontem, ao fazer a
antevisão do encontro, o treinador dos academistas, Carlos Resende, depois de lembrar que
“temos de entrar neste jogo para
vencer e queremos aproximar-nos do Sporting e do Porto”,
vincou que “se o Sporting aceitasse fazer dois jogos cá, eu preferia jogar em casa”.

DR

O Águas Santas impôs
ontem na Luz, um
empate 28-28 no
arranque da fase final. O
Benfica é terceiro com
34 pontos e o Águas
Santas quinto ambos
com mais um jogo.
Também hoje, joga-se o
FC Porto-Madeira Sad.

Carlos Resende e Miguel Sarmento, ontem, em conferência de imprensa

“Temos que entrar para cada
jogo conscientes do trabalho que
temos de desenvolver. Com o
Sporting [na fase inicial]houve
diferença clara nos dois jogos.
No que concerne à atitude, quer
no jogo em casa, quer no jogo
fora”, acrescentou, salientando

que “exigimos atitude semelhante à que tivemos no jogo fora, independentemente de o jogo se
realizar na nossa casa”.
Miguel Sarmento, o esquerdino que esteve lesionado - voltou
a jogar dia 11 de Fevereiro no
jogo em casa com o Nantes.

“Neste momento eu sinto-me
bem e vou apresentar-me bem.
Temos de pensar no curto prazo,
no jogo com o Sporting. Vai ser
uma partida para guerreiros e
nós já mostramos que temos resposta positiva quando os jogos
assim pedem”, adiantou.
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A 21 e 22 de Março na Quinta Pedagógica

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta

C

omo é habitual a Q.P. assinala o “Dia Mundial da Árvore e da
Floresta”, que é o dia 21 de Março. Este ano apresentamos um
programa que dura 3 dias e tem um conjunto de atividades de ar
livre bastante atrativo para os mais jovens.
No dia 20, pelas 10h, começamos com as sementeiras de
manjericos, que foram realizadas por 25 crianças da Fundação Vieira
Gomes. Estes vasinhos mais tarde irão adornar as mesas da Q.P. na altura
dos Santos Populares, especialmente no do S. João. Estes vasos típicos de
barro foram gentilmente oferecidos pelo AKI, nosso mais recente
parceiro da Q.P..
No dia 21, dia oficial, temos um dia completo. Iniciamos com
plantações de 46 macieiras de variedades regionais fornecidas pela Escola
Superior Agrária de Ponte de Lima, que é nossa parceira institucional na
reconversão do pomar. Esta reconversão é fundamental para a boa gestão
do pomar atual, que já tem cerca de 15 anos vindo ao encontro das nossas
responsabilidades pedagógicas. Assim poderemos partilhar com os
nossos visitantes, a importância da preservação do nosso património
genético vegetal. Aqui vos apresentamos algumas das nossas variedades
regionais que irão ser plantadas: “Gigantes do Douro”, “Camoesa
Rosa”, “Pipo de Basto”, “Porta da Loja”, “Água Azeda”,
“Pardinheira”, “3 ao Prato”, “Melápio”, “Camoesa de Coura”,
“Verdeal”. Um agradecimento especial ao Sr. Prof. Raúl Rodrigues pela
preservação destas variedades, pela sua disponibilidade e ajuda à Q.P..
Neste dia, continuamos com mais plantações, 170 pés de morangueiros
num camalhão preparado para o efeito e plantações de várias hortícolas de
época nas nossas hortas pedagógicas. No final destas plantações as
crianças irão colocar os mini espantalhos que foram produzidos nos
ateliês de Fevereiro. Nestas plantações irão participar 45 crianças do JI de
Panóias, 30 do JI de Dume e 75 da Casa do Povo de Tadim.
Durante a manhã temos ainda uma atividade inclusiva, nas nossas
hortas inclusivas recentes, com a unidade da EB1 das Parretas, onde os 9
meninos(as) com mobilidade reduzida irão sachar comodamente as
culturas que foram plantadas por outros colegas e irão adornar as 2 hortas
com os mini espantalhos para as suas culturas ficarem devidamente
protegidas.
Como nunca esquecemos o convívio intergeracional e a partilha de
experiências, irão participar nestas atividades 15 seniores do Fundo
Social da Câmara Municipal.
Da parte de tarde recebemos 90 crianças da EB1 das Parretas, que
irão plantar alguns pessegueiros, morangueiros, diversas culturas
hortícolas e colocar mini espantalhos nas hortas.
No dia 22, de manhã, realizaremos plantações de mais pessegueiros
no nosso pomar e serão colocados vários mini espantalhos nas hortas com
25 crianças da Associação Maconde.
Estas atividades contam com o patrocínio do nosso padrinho de
excelência, o Pingo Doce do Braga Parque que irá fornecer os lanches
para as crianças que os ajuda a retemperar forças no final destas atividades
físicas.
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Treinador comenta abordagem dos ‘leões’ para o contratar

Carlos Resende nega “pressão” devido a
rumores de transferência para Alvalade
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Uma coisa é aquilo que vem na
comunicação social e outra é
aquilo que corresponde à realidade” — Carlos Resende reagiu
assim ao ser interpelado, ontem,
sobre as notícias que dão conta
de um compromisso assumido
entre o actual treinador do ABC
e o Sporting, a partir da próxima
temporada.
“Neste momento”, prosseguiu
o técnico - que jogou pelos
‘leões’ no escalão de juvenis “essa realidade sou eu que a domino e as pessoas do ABC dominam, estou tranquilo”.
“Aquilo que me importa neste
momento é desenvolver o meu
papel no seio da equipa, tenha eu
arte e engenho para extrair o má-

DR

Carlos Resende assegura que se mantém tranquilo

ximo deste conjunto de jogadores”, assegurou, acentuando que
nesse aspecto, o jogo de hoje
“não me coloca nem mais nem
menos pressão. Seria pressão se
eu tivesse maus jogadores ou

maus dirigentes. Estou tranquilo, embora com aquela dose de
stress e ansiedade, mas também
de activação boa que é um jogo
com a qualidade de um ABCSporting.
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Lesões nos braços
Pedro Seabra assina
artigo científico em
revista americana
Pedro Seabra Marques, jogador
do ABC/UMinho e sa selecção
nacional, que é médico, em fase
de especialidade em ortopedia,
publicou na revista americana de
medicina desportiva, ‘The Physician and Sportsmedicine’ um artigo científico.
O artigo Are professional handball players at risk for developing
a glenohumeral internal rotation
deficit in their dominant arm?
baseia-se na tese de mestrado
de Pedro Seabra Marques, sobre
os riscos das lesões nos braços
nos jogadores de andebol.
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FC Porto-Madeira SAD
hoje no Porto canal
O Madeira Andebol SAD
estreia-se hoje na segunda fase
do campeonato nacional da I
Divisão em andebol masculina
Integrado no grupo que irá lutar
pelo título nacional, a formação
insular cumpre a sua primeira
jornada com uma deslocação ao
Dragão Caixa, defrontando o FC
Porto. O jogo tem início às
20h30 e tem transmissão
televisiva no Porto Canal.
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abc recebe hoje o sporting no primeiro passo para tentar revalidar o título

DR

«Mostrar a mesma atitude
que tivemos em Alvalade»
para aquilo que podemos
desenvolver jogo a jogo e
deixar de parte a distância pontual. Se entrarmos
com falta de lucidez nos
jogos vai ser pior», avisou.

Interesse leonino:
«Estou tranquilo»

Carlos Resende e Miguel Sarmento fizeram antevisão à partida de hoje, às 21h00

JOsé costa lima

ABC/UMinho inicia
hoje à noite, a partir
das 21h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
o caminho para a desejada revalidação do título
de campeão nacional. A
equipa bracarense recebe
o Sporting e Carlos Resende lembra que, mais do
que olhar para a distância
pontual para os mais diretos adversários, os seus jo-

O

gadores devem ter como
exemplo o jogo realizado
em Alvalade, ainda na fase regular da prova, e que
na altura valeu o triunfo
aos academistas.
«Nos dois jogos para o campeonato houve
uma diferença clara no
que concerne à atitude. Se
essa diferença clara esteve na atitude, o que exigimos é que ela amanhã
[hoje] seja semelhante à
que tivemos na casa do

bilhetes para o público a 15 euros

Sócios do ABC com entrada livre
Os bilhetes para o ABC/UMinho-Sporting desta noite
continuam à venda no Pavilhão Flávio Sá Leite e têm
um custo de 15 euros para o público em geral.
Como é habitual nos duelos em casa, os sócios academistas com a quota de março têm entrada livre, embora tenham de levantar o respetivo bilhete. Os associados do Sporting de Braga, Hóquei de Braga e Arsenal da
Devesa têm de desembolsar 5 euros, enquanto os alunos da Universidade do Minho pagam 2 euros por cada ingresso. A partida, relativa à 1.ª jornada de apuramento de campeão, principia às 21h00.

Sporting», disse, ontem,
o técnico, na antevisão à
partida da 1.ª jornada de
apuramento de campeão.
«Esperamos um jogo
muito difícil, contra um
adversário com uma excelente qualidade e o início da fase final e em que
a vitória vale dois pontos.
Nós teremos de entrar para vencer porque queremos aproximar-nos quer
de Sporting [2.º classificado], quer de FC Porto [líder]. Queremos fazer isso e já», prosseguiu.
Concluída a fase regular, o ABC é nesta altura terceiro classificado,
com menos seis pontos
do que o FC Porto e a três
do Sporting.
«Na teoria, a distância é
muito grande. Dada a diferença que temos para os
adversários, não podemos
perder pontos em casa... e
fora. Claro que prefiro jogar em nossa casa, diante
dos nossos adeptos, mas o
mais importante é olhar

Quanto ao alegado interesse do Sporting na contratação do treinador, Carlos Resende garante estar
«tranquilo».
«Uma coisa é o que vem
na imprensa, outra é a que
corresponde à realidade. Estou tranquilo e o
que me importa é dar tudo o que sei e posso em
prol desta equipa. Este
jogo não me coloca nem
mais nem menos pressão!», respondeu.

Miguel Sarmento:
«para guerreiros!»
Miguel Sarmento, ponta-direita do ABC, também
ressalvou a necessidade de
o plantel academista apenas focar-se «num jogo de
cada vez». «Vamos ter um
duelo muito importante
para as nossas aspirações.
No entanto, não podemos pensar a longo prazo, no que poderá acontecer daqui para a frente;
temos é de focar-nos neste jogo. Vai ser uma partida para guerreiros e nós
já mostrámos que damos
resposta positiva quando
os jogos assim o exigem»,
resumiu o jogador bracarense que, tal como o todo o restante plantel, está à disposição de Carlos
Resende para o embate
com os leões.
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ABC E SPORTING
INICIAM LUTA
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Braga vai abrir centro
para vítimas de violência
BRAGA A Câmara Municipal de Braga acordou com o Governo a criação de um centro
de integração social de vítimas de violência doméstica. A unidade abre portas
em abril e vai acolher pessoas de todo o país. P.04

Avelino Lima

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,13 x 3,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

Diretor: DAMIÃO A. GONÇALVES PEREIRA
Ana Marques Pinheiro
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Governo
reforça abono
de família
até aos três anos
BRAGA P.05

|

Ano XCVII

|

n.º 31346

Arcebispo de Braga
denuncia consumo
que destrói a natureza

RELIGIÃO P.14

Fafe dedica
“Terra Justa”
às crianças
que sofrem

ABC inicia hoje
no Sá Leite
frente ao Sporting
luta pelo título

REGIÃO P.11

DESPORTO P.21

HOJE

Cultura | Entrevista
a Fernando Pinheiro
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Andebol

Águas Santas
empatou na Luz
A primeira jornada da fase final do campeonato nacional de andebol iniciou-se ontem, com o
Águas Santas a impor uma igualdade a 28 golos
no pavilhão da Luz, frente ao Benfica.
A ronda inicial completa-se hoje com o ABC-Sporting (21h00) e FC Porto-Madeira SAD
(20h30).
Recorde-se que o FC Porto parte na frente, com
39 pontos, seguido do Sporting (36) e ABC (33).
O Benfica, com o jogo de ontem, passou a somar 34 pontos.
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Madeira SAD procura surpreender
portistas no Dragão Caixa
Madeira SAD inicia hoje a
competição no Grupo A do
Campeonato Nacional de
Andebol 1, frente ao Porto, pelas
20h30, no Pavilhão Dragão Caixa. Uma fase em que já não há
adversários fáceis, onde se encontram as seis melhores equipas ao nível nacional.
Bruno Moreira, pivot da equipa insular, alerta para o grau
de dificuldade do encontro.

O

«Será um jogo com um grau
de dificuldade elevadíssimo. Vamos encontrar um FC Porto
muito cauteloso e concentrado»,
começou por explicar.
Como estratégia, os madeirenses tentarão «surpreender», jogando rápido e tentando manter
o equilíbrio no jogo, porque se o
Porto consegue uma margem
maior no resultado, será depois
«quase impossível detê-los».

O jogador afirmou ainda
que «o Porto joga com pressão», pelo facto de estar obrigado a não poder perder pontos em casa. Por isso, o Madeira SAD vai tentar aproveitar essa pressão a seu favor,
procurando «enervar» o adversário, na perspetiva de conseguir alcançar um resultado
honroso e que orgulhe as suas
cores. JM

Página 19

A20

ID: 68736477

22-03-2017

Tiragem: 29387

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,37 x 17,33 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Campeonato Madona'
Fase Finai — Gnipo A, ta
Jornada: FC Porto-Madeira
SAD, 20h30; ABC-Sporting,
21h00.
CICLISMO
Volta à Catalunha
(Espanha), com
a participação de ciclistas
portugueses, a decorrer
até dia 26.
Volta à Normandia
(França), com
a participação de Daniel
negas (Polartec Fundación
Alberto Contador), a
decorrer até dia 26.
FUTSAL
Liga Sport Zone —Jogo
antecipado da 25.'
jornada: Sporting-Futsal
Azeméis, 20h30, Pavilhão
Multiusos de Odivelas.

15.' edição do Atlantk
Tour, no Centro Equestre
de Vilamoura, a decorrer
até dia 2.
`C7 iiì`v

Masters 1000 de Miami
(Estados Unidos), com
a participação de tenistas
portugueses, a decorrer
até dia 2.
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promete um
virado para o futuro
com três projetos
de grande envergadura

"DEIXAR DE SER BARRIGA DE
O candidato da Lista B
garante que o modelo de
gestão do atual presidente
Fernando Oliveira está
gasto e promete avultado
investimento no clube,
com especial ênfase no
futebol profissional
CARLOBLOPES
• • • Em entrevista a O

JOGO, António Santos, 62
anos, promete um corte radical com o passado e abre as
portas a investimento estrangeiro.

A desistência de Mauro
Almeida pode fragilizar a
sua candidatura?
—Pelo contrário! Acredito
que saiu fortalecida. Não foi
uma candidatura espontânea
mas sim ponderada. Sou um
homem de causas e por isso
aceitei este desafio. Não resisti ao apelo da equipa que

integra este projeto.

O que é que o motiva?
—O Vitória tem vindo a cair
drasticamente. O que temos
verificado é uma viciação do
formato diretivo, um afundamento nas infraestruturas
e finanças do clube. Não podia ficar indiferente. Chegou
o momento de voltarmos a
pensar o Vitória, como bandeira importante da cidade e
do país desportivo.

Porque é que tem sido
bastante crítico no que
respeita à gestão de
Fernando Oliveira?
—Primeiro porque esqueceu-se de vez que o clube pertence aos associados e que
devemos andar na vida de
forma honesta e transparente. Não honrar os compromissos, criando uma dívida
impressionante, não pode
ser a imagem do meu clube.

Tem feito uma gestão desportiva e financeira desastrosa. Está esgotada a capacidade
de dirigir o Vitória.

Anunciou a entrada de
parceiros que prometem
investir muito dinheiro.
Há razão para os sócios
desconfiarem?
—Não há razão. Basta estar
atento às declarações de José
Couceiro no final do jogo
com o FC Porto. Afirmou que
existe um enorme fosso entre os grandes e os outros.
Nós estamos dispostos a minimizar esse fosso. Não vamos fazer nada que não seja
exequível. Vamos aumentar
o orçamento de forma ambiciosa, para deixarmos de entrar nos campeonatos para
não descer.

Se for eleito, qual será a
primeira medida a tomar?

clube que não recebem desde
novembro. Entendemos que
quem não cuida dos seus não
pode cuidar de ninguém. Depois vamos avançar com uma
auditoria às contas da SAD e,
se houver irregularidades, as
pessoas responsáveis pelos
atos serão chamadas à coação

no local próprio.

Que fará para recuperar o
património?
—Conseguir desbloquear à
fazenda nacional da hipoteca
dos terrenos de Vale do Cobro, que é de quatro milhões
e seiscentos mil euros. Sabemos que ontem foram inicia-

Investimento: amadoras terão
plano de financiamento
O atual treinador da equipa de andebol, candidato à
presidência do clube, promete olhar para as modalidades
amadoras com maior paixão. Vincar o estatuto de
utilidade pública, dar melhores condições e autonomia
às modalidades, bem como criar um gabinete jurídico e
clínico de apoio às modalidades e ainda um novo modelo
de financiamento, é a promessa que António Santos
deixa aos sócios, recordando que "do último contrato
programa elaborado entre a Câmara, no valor de 25 mil
euros, às modalidades chegou zero", revelou.

—Pagar aos trabalhadores do
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ANTÓNIO
SANTOS

O JOGO PUBLICA HOJE
A SEGUNDA
DE TOSarritsVISTAS
AOS CANDIDATOS
AO ATO ELEITORAL
DE SEXTA-FEIRA

"[Fernando
Oliveira] Tem
feito urna
gestão
desportiva e
ãnanceira

desastrosa"

"O Vitória vai ter
de deixar de ser a
barriga de
aluguer dos
outros. Neste
momento não
lucramos nada
com estes
empréstimos."

"Pagar aos
trabalhadores
do clube que não
recebem desde
novembro.
Entendemos
que quem não
cuida dos
seus não pode
cuidar de
nin • uém"

NÃO Md
DONO DA SAD
***A candidatura da Lista B
promete um forte investimento no futebol profissional, com dinheiro proveniente de uma parceria a estabelecer com um grupo multinacional que, apesar do investimento, não terá a maioria da
SAD. "O que haverá no ano
seguinte será uma reorientação do pacto social, mas o Vitória nunca perderá o seu valor como sócio majoritário da
SAD", revelou António Santos. "Não vamos entrar na
onda dos fundos nem na plataforma dos empresários de
jogadores. Este dinheiro tem
origem em várias fontes. Será
o Grupo Ibéria Universal a
atrair investidores interna.cionais, e, também, a investir
de imediato três milhões de
euros para o orçamento do
próximo ano a juntar aos milhões já hoje investidos". O
candidato deixou ainda claro
que com a entrada destes investidores a SAD não será alienada. "No dia em que sentir
que estou a faltar à verdade
aos vitorianos, pela mesma
porta que entrar é pela que
saio", afirmou.

ALUGUER"
das terraplanagens, por ordem de Fernando Oliveira,
mas aquilo não vai por diante. É para inglês ver. Não passa de uma utopia, até porque
nem projeto tem. Não passa
de uma ação demagógica.

Sendo o futebol a mola
impulsionadora do clube
qual o plano estratégico?
—O Vitória vai ter de deixar
de ser a barriga de aluguer dos
outros. Neste momento não
lucramos nada comestes empréstimos. O caminho é ter
na equipa jogadores formados no clube e só nossos.

Sendo um homem do
andebol, vai entregar o
futebol profissional a
quem?
—As pessoas estão escolhidas mas primeiro queremos
resolver os problemas que
existem no clube. O José
Couceiro tem de fazer parte

deste projeto. O que ele pensa do futebol vai ao encontro
daquilo que protagonizamos
para o cube.

Que avaliação faz dos
outros dois candidatos?
—Acho que o modelo organizativo e de gestão dessas duas
candidaturas são idênticos e
valem ambas o mesmo. Nenhum tem soluções financeiras à vista, ao contrário de
nós. O Vitória sem investimento estrangeiro não será
sustentável.

Porque é que os sócios
deverão votar na Lista B
—A nossa candidatura (B) é a
da virtude, está no meio, as
das pontas (A e C) são as dos
vícios. O nosso abono de família são os vitorianos e a cidade de Setúbal. As pessoas
têm de acreditar no nosso
projeto que dá as garantias
que mais nenhum oferece.

INDIANOS

E MESES
NA ACOMIA

••• O plano de António Santos assenta na criação de infraestruturas de forma a chamar clubes de países de economiasemergentesAconstrução
de uma academia internacional, orçada em 12 milhões de
euros, visa "atrair, de forma
constante, clubes da Índia e da
China", revelou. Mas o projeto
não se esgota na Academia,
passa também pelo aproveitamento dos terrenos da Várzea,
onde pretende construir "um
campo com bancada, balneários, iluminação e ainda um
polidesportivo", e, em Vale do
Cobro, edificar "uma academia
com três campos relvados e um
pavilhão gimnodesportivo".
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CANDIDATOS
HOJEAJ060
A primeira j ornada da fase
final do Naciona de andebol
completa-se esta noite, com
os dois grandes candidatos à
conquista do campeonato
em ação. O FC Porto, que
somou 26 vitórias nas 26
jornadas da fase regular,
recebe, às 20h30, o Madeira
SAD, enquanto o Sporting,
principal perseguidor, a três
pontos dos dragões, visita o
Flávio Sá Leite, para jogar
com o ABC. —tiro.
LTADOS '1 )ORNADA
Bonfica-AguasSants
Hoje
FCPorto-ktadelraSAD (20h30)
ABC•6portk6021b00)
LAsSiPC4Ç:
t° FC Porto
SpOrfing
3.° Sentira
4.. ABC
5.. Águas Santas
Madeira SAD

J VED M-5 P
0000 00 39
0
1
O
1
O

0 0 0 0-0 36
0 1 0 28-28 34
O O O 0-0 33
0 1 O 28-28 30
O O O 0-0 29

PRÓXIMA .3",:
SaMd0,01/04
SPOrfing-Apuas s.v.44$ 087100)

Quartr4isira.05/04
ABC-FC Porto (21!1<x,.)?
Madeira SAD-Benfka 4127100)
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Futebol
Jogo de preparação
Alemanha vs Inglaterra

EUROSPORT 1
14h30. Ciclismo: Volta à
Catalunha
3.' etapa
PORTO CANAL
20h30. Andebol:
Campeonato Nacional
FC Porto vs Madeira SAD
SPORT TV1
00h00. Basquetebol:
NBA
Washington vs Atlanta
~Mb

19h45 Sport TV1
Antes dos jogos a sério, nos quais se vai lutar pelos pontos
necessários para estar presente no Mundial do próximo ano,
duas das maiores potências cio futebol europeu realizam hoje
um jogo particular.

0950 Informação: Noticias (direto)
11:00 Futebol Liga Francesa - Golos
da 30.' Jornada
11:20 Futebol: I Liga - Resumos da
26.° Jornada
11:55 Grande Jornal (direto)
13:00 Informação Grelha de Partida Desportos Motorizados
13:55 Informação: Noticias (direto)
14430 Futebok Liga Italiana - Serie A
Show
15:00 Futebok Liga Inglesa - Resumos
e reportagem
1555 informação: Notícias (direto)
16:30 Futebok Bundesiga - O Treirodor
17:00 Fan Zone (direto)
18:00 Futebok Liga Espanhola - Golos
da 28." _tomada
18:30 Informação: Notícias (direto)
1850 Desportos Vários: Documentario - 0 Golo Perfeito: Brasil 1970
• a Medalhas: Carl Lewis
19-25 Informação: Notícias (direto)
1955 Futebok Liga italiana - Serie A
Show
2020 Futebot FootbaesGreàte;t
intematicnr Teares -Holanda 1474
2055 Noite Informativa (direto)
2210 Informação: Arbitragem em
Portugal (direto)
23d)() Informação: Bar Sport TV
23:30 F utebok Jogode Preparação Alernarq vs Inglaterra - Resumo
2355 Informação: Últimas Noticias
(direto)
1
0925 Basquetebol NBA Toronto
Raptors vs Chicago
11:50 Desportos Americanos: NHL Winnipeg Jets vs Philadelphaa
F lyers
13:35 Futebol: Liga - FC Porto vs V
Setúbal
15:35 Futebol: I Liga - Sporting vs
Nacional
17.35 Futebol: I Liga - P. Ferreira vs
BerifIca
19:45 Futebok Jogo de Preparação Alemanha vs Ingkelierra (direto)
2145 Futebok I liga--25.8.1omada Rminio
2215 Andebok Liga dosCie:peões Kiel vs Rhein-Neckarlowen
00:00 Fuesguistabok NBA Washington vs Atlanta (direto)

. _.24111t,

SPORT TV2

PORTO CANAL

112.00 Futebok Liga Italiana - Empoli
vs Nápoles
1150 Futebok Liga Francesa - PSG vs
Lyon
13:40 Futebol Liga Italiana - Roma vs
Sassuolo
15:40 Futebok Liga Espanhola - AU.
Madrid vs Sevilha •
17:30 Andebok Liga dos Campeões 'gel vs Rhein-Nectar Lowen
(direto)
19.20 Futebok Taça Libertadores da
América - Magazine
20:00 Basquetebok E urobga - Real
Madrid vs Barcelona (direto)
22:00 Futebol: Jogo de Preparação
Alemanha vs Inglaterra
00:00 Futebol: Liga Espanhola - Atl.
Madrid vs Sevilha

09:00 Grandes Manhãs
12:30 Universo Porto - Jornal
13:00 Jornal das 13
13:45 Mundo Local
1415 É Bem Feito
14:30 Caminhos da História
15:00 Nota Alta
16:00 Consultório
17:00 Olá Maria!
18:30 Universo Porto - Jornal
19:00 Jornal de Desporto
19:30 Jornal Diário
20:30 Andebok Campeonato Nacional
- FC Porto vs Madeira SAD
(dreto)
2230 Nas Linhas
0000 Último Jornal

SPORTTV3
MOO FutebekUga baiana - serie A
Sttow
t3:30 FutebobWIngleseResumos
e Reportagens
11:30 Futebol Liga Inglesa - Stoke
City vs Chelsea
1640 Futebok Liga Inglesa Bournemouth vs Swansea
18:35 Futebok Liga Inglesa - Crystal
Palace vs Watford
20:30 Wrestlim Ring of Honor - 15th
Anniversary Show
23:30 Futebol: Liga Inglesa Netbustes
23.1.5 Futebok Dundesliga Treinador

SPORT TV4
13:00 Golfe: Magazine Golting World
1350 Golfe: Bank Of Hope Founders
Cup - 4 °Dia
1545 Golfe: Arnold Palmer Invrtaborial
-Resumo
16:40 Desportos Radicais: Magazine
World of Free Sports
17:10 Desportos Radicais: 5 Magazine
ports Unlimited
18:00 Gole Dei Match Play - 1 ° Dia
(direto)

SPORT TNP 5
10:00 Automobilismo: Fórmula E Magazine
1020 Desportos Radkalw Magazine
World of Free Sports
10:55 Boxe: Magazine KO TV
1500 WrestfinçgTNA- One Night Only
14:05 Ténis: ATP World Tour1000 indian Web - Resurno
15~ Ténis: ATP World Tour 1000 MI:kmt (direto)

SPORTING TV
10:00 Bom Dia Sporting
12:00 Estamos em Casa
1400 Sporting as14:00
14:30 Juizo Final
1500 Estamos em Casa
16:45 Antecámara
17.00 Muito Mais e Melhor
17:30 Senadores
18:30 Sofá Verde
19:00 Ao Minuto
19:05 19:06
1920 PT In 150 Seconds
19:25 Pavilhão Sporting
2025 Estamos Em Cara
2t00 Juizo Final

zr.30 SPortink~401791
22:30 Sabia Qut.
2235 Senadores
2135 Estamos Em Caie

10:00 ClcIISMO: VOlta à Catalunha 2'
etapa
1100 Curling: Mundial Feminino,
Pequim (direto)
1405 Ciclismo: Volta à Catalunha - 2.'
etapa
14:30 Odismix Volta à Catalunha - 3.'
etapa (direto)
18is30 Futebok Magazine FIFA Football
VOO Ciciemo:Através Ftandres
18:00 Desportos Invernix Chasing
History com Lindsey Vonn
18:30 Despedi:6~os MagazineWatts
1900 Cldismo: Volta à Catalunha 3.'
etapa
20:00 Clclismo:Atraves F Landres
2055 Eurosport 2 News
2505 Blado: Taça Mundo, Oslo
2200 Desportos Vários: Magazine
Watts

2
10:00 Esqui Corta-Mato: Taça Mundo,
Quebeque
10-30 Desportos Inverno: Chasing
History com Lindsey Vonn
151)0 Saltos Esqui: Taça Mundo.
Vikersund
12:00 Basquetebol: The Euroleague
Basketball Show
1115 Ciclismo: Volta à Catalunha - 2.'
etapa
13:30 C3dIsmaatravés Flarxres (direto)
16:00 Desportos Invenex Chasing
History com Lindsey Vonn
16:30 Desportos vários Magazine
Watts
16:45 Basquetebol The Euroleague
Basketball Show
17:00 Basquetebol: EuroCup (direto)
18:45 Futebol: Magazine FIFA Football
1915 Desportos Vários: Magazine
Watts
19:20 E urosport 2 News
19:30 Basquetebol: EuroCup (direto)
2115 Ciclismo: Volta á Catalunha 3.'
etapa
2155 E urosport 2 News
22:05 Desportos Vários: Magazine
Watts

1
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 A Praça (direto)
1215 A Minha Mãe Cozinha Melhor
Que a Tua - Diários
13:00 Jornal da Urna
1415 O Sábio
15.00 Bem-vindos a Beirais
15-10 Agora Nós (direto)
18:00 Pestugai em Direto
19:10 O Preço Certo
20:00 Telejornal (direto)
21:00 Sim, Ctief
21:35 Brainstorrn
22.25 Cá Por Casa com Herman José
23:45 Anatomia de Grey
00:20 O Sábio
01:00 Magazine RTP Arena Sports
0130 Janela Indiscreta
0200 Grande Entrevista
02:50 Os Nossos Dias
03:30 Televendas
05.15 Palavra aos Diretores
05:45 Hora dos Portugueses - Diário
06:00 Manchetes 3

BTV

PTP 2

10J30 Bentica10 Horaí(cilreto)
1130 Corporate Quis_
12.00 Voleibok Campeonato Nacional
- Benf lca vs Ac. Espinho
13:30 Sonhanda5L8
1400 Benf ica 14 Horas (direto)
14r30 Contador de Estórias
1500 Alta Fidelidade
16100 Em Linha (direto)
IMO Portugai Em150 Segundos
17303 As Lanças Apontadas
111.30 Sport Lisboa e Modalidades
19%00 Clne STV
19010 EITV Noie
20400 Gala SM Prérnios Cosme
Damlão 2017 (direto)
00:00 BenfIca 24 Horas (direto)

07:00 Espaço Zig Zag
10:30 Desalinhado
10:35 Academia de Dança
1505 Cara a Cara
12:00 Instinto Selvagem
13:00 Literatura Aqui
13:35 Euronews (direto)
14.00 F lavors
15:00 AFédosHosner 6
15:30 Sodedade Civil
17:00
Zag
20:30 Academia de Dança
21:00 Eiropa 30
21:30 Jornal 2 (dueto)
22:00 Jordskott
23:00 Prémios Sophia 2017
00:30 Vaclav Havei, Um Homem Livre
01:20 Sociedade Civil
02:50 Flavors
03:45 Ora Viva!
0415 SMS Ser Mais Sabedor
04:45 Euronews (direto)
06:30 Repórter Africa - 2." Edição

SIC
06:00 Edição da Manhã
08t30 A Vida Nas Cartas
1015 Queridas Manhãs
13:00 PrinteiroJomal (direto)
14:40 Laços de Sangue
16:00 Juntos à Tarde
1915 Sassarkando Coração
2000 Jornal da Noite (direto)
21~ Amor Maior
22:55 Rainha das Flores
00:00 A Lei do Amor
01.00 Turno da Noite
0135 House of Cards
02:55 Perfeito Coração
03.50 Televendas

TV'
0E430 Diário da Manhã
10510 Você na TV!
13:00 Sorna! da Uma
11.40 Deixa Que Te Leve
16:00 A Tarde é Sual
1910 Apanha se Puderes
2000 Jornal das 8 (direto)
2540 Ouro Verde
22:55 A Impostora
00:00 Love On Top - Extra
Ot15 Ben e Kate
0210 Fala-me de Amor
05.430 TV Shop
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ANDEBOL Após ceder um empate, em casa, diante do Águas Santas, o
Benfica hipotecou de vez as hipóteses de chegar ao título

AGUIA TOMBOU
NO 111111 SUSPIRO
ParAhloda Lur

AtblansitEurico tiacolau e Ivan Caçador
(A/41.0111a)
MO«
Gr
Nidel~ Gr
»Ma
4
IMnallasha • 4
Parkfflosno
1
Uiliskindffla 2
1
QbliMe
5
Ktralcirál
2
»st»
Vihrlarga
Dadisanalm 2
MAM»
2
4
IspIeds .
Mr»ffin»
1
»MIAM
•
AIWNI/2
•

Treinador:
Marlano ()nega

AMASSAM»
PaboArpaoo Gr
Olego!Mst
Gr
Sueseraide 1
5
&kW»
4
AMMAra
LINA.Mo
1
ftenSowe
* 5
~SN
4
tASFaii
1
GrioleMs

lrplhatis
IMAIGrais
~0~
Nosiolehdo

11
1

ni

ry

»abadar:

Paulo Faia

Aelatmels1645
Wirca.051)110'44.151.1, 20;9 AL
251>U, 3016411.351115,401.4‘
45'2149.50%M 5513,11MCG6311
lbskabas 4/3
~os+
•
111111111111LOMMIONMEI

*90Na receção aoÁguas San-

tas, no duelo que abriu as hostilidades do Grupo A do campeonato, as águias cederam
' gton da Silva
ontem um empate compro- Elias António travado por Alexandre Cavalcanti e Uelin
metedor. "Ao jogar em casa e
empatar um jogo que pratica- o desconto de tempo. O Pedro guimos marcar", revelou o ti- nutos sem marcar nasegunda
mente controlámos toda a Cruz fez um ataque para a moneiro do conjunto da metade e com menos soluções
para fa7Pra rotação, conseguiu
segunda parte e sofremos um zona central, mas o defesa do Maia.
Foi uma reta final emocio- anular uma desvantagem de
golo numa situação limite, fi- Benfica precipitou-se e permicámos com a sensação de der- tiu que a bola chegasse ao pivô. nante num duelo equilibrado, quatro bolas (19-15 aos 36') e
rota", sintetizou o treinador A ação desenhada não era em que o Águas Santas, não prolongou a crise de resultados encarnados, Mariano Or- aquela, masfelizmente conse- obstante ter estado nove mí- dos de um irregular Benfica.
tega, referindo-se ao lance que
resultou no último golo do encontro.
Asetesegundosdofinal,com
J
os anfitriões em vantagem,
por 28-27, Paulo Faria pediu
"Vamos dar
"Sinto-me com
um desconto de tempo e os fobastante tempo de
rasteiros conseguiram chegar
condições para
ao empate no último suspiro:
logo aos fovens"
continuar"
Elledy Semedo fez falta sobre
"Não é normal conseguir"Lutar peio campeonato já
Luís Frade e, na conversão do
mos pontos no pavilhão da
era muito com Oleado e a
livre de sete metros, Mário
Luz e, se vencêssemos,
nossa recuperação passava
Oliveira enganou Mitrevski e
ficaríamos a dois pontos do
por estar fortes em casa Não
fixou o resultado final já após
Retifica e dependeríamos
estamos a ter estabilidade
os 60', paragáudio dos maiatos
apenas de nós para ficar
quando fazemos a rotação da
e enorme desilusão do benfiacima do sexto lugar na
equipa. Lugar em perigo? No
quistas.
Paulo Faria
classificação. Nesta fase final
final da época iremos fazer
"Sinceramente, fizemos Mariano
Ortega
Treinador do
vamos dar bastante tempo
um balanço. Sinto-me em
uma coisa diferente daquilo Treinador
Águas Santas
de jogo aos nossos jovens"
condições para continuar"
que tínhamos falado durante do Benfica

ECLAR

AFIGURA

Elias Anttn O
1 li't

aa

à solta na

ES

Figueu mi, revski bem
tentaram, m.s nenhum
consegU: *.ral ar as
investidas cio Lateratesquerdo, Eliasfoium perigo
ao longo de tock>o encontro,
que terminou com sete
golos e outrr, momentos
que foram decisivos no
desfecho (In duelo.
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An( lebol Primeira jornada da fase final

Jogadores do Águas Santas festejam Igualdade frente ao Benfica

Empate na Luz no
último segundo
► Benfica e Águas Santas
empataram (28-28), ontem,
no primeiro jogo da fase final do Campeonato Nacional de andebol.
Na primeira parte, o
Águas Santas chegou a estar
em vantagem por três golos
(7-10), mas as águias deram
a volta e foram para o intervalo a vencer por 16-15.
Na segunda metade, o
Benfica entrou melhor e esteve em vantagem até ao último segundo, quando Mário Oliveira igualou, num livre de sete metros.
A primeira jornada da
fase final completa-se, hoje,
com a receção do F. C. Porto ao Madeira SAD, e com o
Sporting a jogar com o ABC
em Braga.
SOFIA ESTEVES

■aafka

.

28
28

4.11111Saietas

Loa Pavilhao 2 da Luz. em Lisboa

ÁrblOos Eunco 14kolau e Ivan Caçador (Leiria)

Moio HugpFigieta (g), I".Wde Carvalho (2),
Hugo tina Vate? SOaleS, liajo Pereira (41)030
Pals (4)e Belone Moreira (4). Joepram ainda Paulo
Moreno( Uelfe ~ (21 Mola fift~
Rabak (1),
d Pinto (21 Aie:~P
Cavalam0 (5). kfnei PaPez. Eledy Sonedo (1) e
Fabio Antunes Wein*" Matam °nega
Agmalimas Nuno Carvaltais ,‘Pecho
Gonçalo %eira CO, Pediu Padleco Pedro Sousa,
Miguel Gomes e kian Couto. Jogaram ainda Mario
~ira (3). Bas Mono (-A Puben Sousa (11
Mendes, Nuno Rebelo AncK Rei (5). LUES Frade (4) e
Dago Santos (g). Treinador Paub Faria
Ao Intenraio 16-15

GniPe A
MILW10842~400, ,

Benfka
ABC
F. C. Porto

I F.C. Pote
2 Soutleo
3 Ieda
4 MC
5 iaredias
6 %Moí»

ti-811

Águas Santas
Mackira
S4x12

, .

P

1 . .k.

31
1
34
33

O 0-0
O 0-0
O na
O 0-0
o 28-23
O 0-0

a

a

PB OOKIJOINADA00-00-00

SptIng
K
.1odera SA0

1/04
{:11/ 41
4

Aguas Santas
F. C. Porto
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ANDEBOL Os internacionais
franceses, Thierry Omeyer e
Daniel Narcisse, campeões da
Europa e do Mundo, para além
de campeões olímpicos em
Pequim' 2008 e Londres'2012,
anunciaram, em Paris, o fim da
sua carreira internacional.
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ÁGUIA TROPEÇA AO CAIR

DO PANO

Águas Santas empata
na Luz no último segundo
e o Benfica pode ficar
ainda mais longe do título

BENFICA ÁGUAS SANTAS
Mariano Ortiga(' *Paulo Araújo
GLS EXC

CtS IX(
H. FIGUEIRA
OO
LURA RAKOVIC 1 1
A CAVALCANTI 5 2
PAULO MORENO 1 O
2 1
UELINGTON
4 O
8. MOREIRA
4 O
JOÃO PAIS
N. MITREVSKI
O
D. CARVALHO 2
HUGO LIMA
2
TIAGO PEREIRA 4
DAVID PINTO
2
JERNEJ PAPEI O
ELLEDY SEMEDO 1
FÁBIO VIDRAGO O

o
o
o
o
o
o
o
o

P. PACHECO. O
N CARVALHAIS 1
PEDRO CRUZ
5
MÁRIO OLIVEIRA 4
ELIAS ANTONIO 7
RÚBEN SOUSA 1
ANDRE REI
5
4
LUIS FRADE
GONÇALO VIEIRA 1
MIGUEL GOMES O
JUAN COUTO O
NUNO REBELO O
D1060 SANTOS O

AO INTERVALO: 16-15

parte e pareciam ter a situação sob

LOCAL: Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa

controlo quando venciam por
22-19 já nos derradeiros15 minutos da partida, mas acabaram por
se deixar empatar mesmo no último lance, já com o cronómetro
parado, por intermédio de um livre de 7 metros de Mário Oliveira,
após falta de Elledy Semedo.
No final do encontro, Mariano
Ortega, técnico do Benfica, admitiu que este empate, que pode deixar a equipa a 8 pontos do líder FC
Porto em caso de triunfo hoje dos
dragões, sabe... a derrota e admite
que o título está cada vez mais lon ge. "Empatar no fim sabe a derro ta. Lutar pelo campeonato é muito
complicado agora. Com o atraso
que temos, passava muito por sermos fortes em casa e neste jogo

ÁRENTROS:Eunco Nicolau e Ivan Cacador

JOSÉ MORGADO

EJ Com pouca (ou nenhuma)
margem de erro depois de sete
derrotas na P fase, o Benfica voltou ontem a tropeçar logo na jornada inaugural da segunda e decisiva etapa do Campeonato Nacional, ao empatar em casa com o
Águas Santas, por 28-28, e pode
ficar mais longe da luta pelos primeiros lugares, atualmente ocupados por FC Porto e Sporting, que
jogam apenas hoje.
Num duelo equilibrado, as
águias conseguiram passar para a
frente do jogo a meio da primeira

GRUPOA
l'ornada
BENFICA

28-28 ÁGUAS SANTAS

FC PORTO

20h30 MADEIRA SAD

ABC

21h00

CLASSIFICAÇÃO
P J V Et)
OQ FC PORTO 39 - - - OQ SPORTING 36 - • - BENFICA
02 ABC

SPORTING
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não conseguimos", lamentou.
Na ressaca da eliminação na
Taça, diante do rival Sporting, e
com as contas do campeonato difíceis, o técnico espanhol garante
que não sente o seu lugar em peri-

go. "Centro-me no trabalho todos
os dias e no final falamos. Acho
que é prematuro estar a falar disso
e todas as épocas é igual. Sinto- me
em condições para continuar a ser
o treinador do Benfica", garantiu.
Paulo Araújo, técnico do Águas
Santas, estava bem mais contente
com o que se havia passado, relembrando que esta é uma equipa
que tenta conjugar a competitividade da equipa sénior com a luta
pelo título em todos os escalõesju venis. "Não é normal conseguirmos empatar na Luz. O nosso objetivo é fazer top 5, mas temos um
projeto mais global, que engloba
também a conquista de títulos nos
escalões jovens. Fico feliz por conseguir dar-lhes tanto tempo de
jogo a ajudá- los a melhorar." o
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Leão motivado
para jogo com
o campeão
O Sporting desloca -se hoje
ao terreno do campeão ABC
para testar a invencibilidade do
novo técnico Ricardo Canela na
primeira jornada da 2' fase do
campeonato nacional.
Na la fase, os leões venceram
em Braga, no Flávio Sá Leite,
mas depois perderam em casa
diante dos bracarenses, na 2'
volta. Pedro Portela projeta um
encontro difícil mas quer vencer. "Tanto faz ganhar por nove
como por um. Estamos motivados para começar com o pé
direito e é disso que vamos à
procura. Vãodefrontar -se duas
equipas muito fortes. O ABC
joga rápido, de forma inteligente, mas esta é uma fase decisiva para os objetivos que temos, por isso vamos a Braga
para ganhar", confessou em
declarações ao site do clube.
Em Braga, a expectativa
também é de um jogo duro.
"Vai ser um jogo muito difícil,
contra um adversário de grau de qualidade. É o início da fase
final em que a diferença entre a
vitória e a derrota são, de facto,
2 pontos. Queremos vencer
paranos aproximar dos rivais",
frisou Carlos Resende, que des valoriza o fator casa. "Antes
disso temos de pensar no que
podemos desenvolver... "
No Dragão, o líder FC Porto,
que ganhou todos os jogos da 1'
fase, inicia esta etapa decisiva
diante do Madeira SAD. o

Portela acredita no triunfo
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Sporting desloca-se hoje ao terreno do campeão ABC
O Sporting desloca-se hoje ao terreno do campeão ABC para testar a invencibilidade do novo técnico
Ricardo Canela na primeira jornada da 2ª fase do campeonato nacional.
Na 1ª fase, os leões venceram em Braga, no Flávio Sá Leite, mas depois perderam em casa diante dos
bracarenses, na 2ª volta. Pedro Portela projeta um encontro difícil mas quer vencer. "Tanto faz ganhar
por nove como por um. Estamos motivados para começar com o pé direito e é disso que vamos à
procura. Vão defrontar-se duas equipas muito fortes. O ABC joga rápido, de forma inteligente, mas
esta é uma fase decisiva para os objetivos que temos, por isso vamos a Braga para ganhar",
confessou em declarações ao site do clube.
Continuar a lerEm Braga, a expectativa também é de um jogo duro. "Vai ser um jogo muito difícil,
contra um adversário de grande qualidade. É o início da fase final em que a diferença entre a vitória e
a derrota são, de facto, 2 pontos. Queremos vencer para nos aproximar dos rivais", frisou Carlos
Resende, que desvaloriza o fator casa. "Antes disso temos de pensar no que podemos desenvolver..."
No Dragão, o líder FC Porto, que ganhou todos os jogos da 1ª fase, inicia esta etapa decisiva diante do
Madeira SAD.
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