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mais Andebol 

FRANÇA. Ricardo Candeias vai para 
o Chartres na próxima época. O 
guarda-redes atua no Pontault 
desde 2015, da Pro A francesa. 
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Nicola Spellc, com quatro golos, deu que fazer a defesa do Avanca 

Com chama 
veloz e letal 

Segunda parte portista ani-
quila Avanca (30-17) e dd 4 pon-
tos à maior sobre o Sporting 

O FC Porto garantiu a 19.' vitória seguida, 
porém sofreu na primeira parte face às 
investidas do Avanca. Com  11-11 ao 
intervalo. os dragões tiveram em Gustavo 
Rodrigues um tanque destruidor, com o 
brasileiro a marcar sete golos nesta etapa, 
mais um que o adversário em 30 minutos. 
Utilizando uma defesa dinâmica alicerçada 
num excelente Hugo Laurentino (11 
defesas) na baliza, o FC Porto manietou a 1." 
linha contrária e com um parcial de 6-0 em 
oito minutos desfez o equilíbrio, utilizando a 
velocidade do contra-ataque e transição. 
Ricardo Costa salientou: «Fizemos uma boa 
2.' parte e tivemos bem na 1' à exceção de 
10 minutos maus. Mas registo que foi uma 
grande partida em termos defensivos e ai 
assentou a vitória». Do lado do Avanca, 
para além do muro do FC Porto ter sido um 
obstáculo gigante, as falhas técnicas foram 
outro fator que impediram a turma de 
Carlos Martingo de discutir o jogo no 
regresso dos balneários. O técnico frisou: 
«Falhamos muito aos seis metros, livres de 
7 metros, situações em superioridade 
numérica... Mas não dependemos de 
ninguém e vamos lutar pelo 6.> lugar até ao 
fim.» Realce para o regresso de António 
Areia, dois golos nos últimos 10 minutos 
depois da lesão a 8 de dezembro. H. C 

ANDEBOL - ANDEBOL 1 - 17.'10R. 

Pavilhão Dragão Caixa, 
no Porto 

FC PORTO • AVANCA 

( e 17 
• 

n 
Alfredo Quintana (GR) 
Hugo Laurentino (GR) 

Rui Ferreira (1) 
Leandro Semedo limo Carvalho 

Alberto 51Iva 
Eduardo 

Rul Silva  (1) 
Daymaro  Salina (2) Diogo Oliveira O) 

Reinier Taboada (2) 

Jenilson Monteiro (2) Felipe  Santaela 
Carlos Santos Jose  Carrillo 

Ricardo Moreira (6) Pedro Pires 
João Carvalho  Hugo Santos  

António Areia (2) Ruben Ribeiro 
Mario) Ma* (3) 

RICARDO COSTA  MECM 

/atamos 
Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga)  

CLASSIFICAÇÃO 
Andeboil 19' Jornada 

FC Porto -Avance 30-17 

1YED G P 
1 FC PORTO 19  19 O O 589-426 57 
2 Sporting 19 17 O 2 628-458 53 
3 Benfica 19 15 O —4-572-470 49 
4 ABC 17 14 0 3 575-455 45 
5 Madeira,  SAD 19 11 O 8 567-517 41 
6 Avanca 19  8 2 9 479-503 37 
7 Águas Santas _n._...9_ 0 8 430-44035 
8 AC Fafe 19 7 O 12 479-557  33 
9  Boa-Hora 19 6 2 11 493-58933 

ISMAI 18 6 2 10 489-52532 
Belenenses 18 5 1  12 491-534  B 

12  Arsenal 19 2 4 13  503-587 27 
13 Sp. Horta 17 2 3 12 423-519 24 
14 AA S. Mamede 19 O 2 17 417-555 21 

20: Jomada,21Jan.: Averno -BenbcaBoa-Hora-Belenenses, 
Sporting-Arsenal, AA S. Mamede-Sp. Horta e AC Fafe-FC Por-
to. 22 janzABC-Madeira, SAD. 2 fev.: Aguas Santas -ISMAI 

Gustavo Rodrigues  (8) 
MOR' Martins (2)  

Mola Speec (4) 

Yoel Morales (1) 

Alejandro Carreras (GR) 
Luis Uva (GR)  
Pedro Veltia (6) 

(4) 
Ricardo Moura° (1)  

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,65 x 6,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67832859 19-01-2017

Egito garante 
oitavos de final 
-* Já só há três vagas disponíveis 
em dois grupos, no Mundial de 
França a decorrer 

A vitória do Egito sobre a Argentina, por 31-
-26. qualificou os africanos para os oitavos 
de final no grupo D. desfazendo assim 
todas as dúvidas, pois Dinamarca, Suécia e 
Qatar já haviam garantido o apuramento. 

As três vagas restantes virão dos grupos B 
(Islándia ou Tunísia lutam pela qualificação 
já hoje) e C, onde há dois lugares em aberto, 
decididos apenas amanhã: Alemanha e 
Croáda já estão nos oitavos, Hungria, 
Bielorrússia e Chile lutam pelos dois lugares 
restantes. Os bielorrussos perderam com a 
Alemanha por 31-25, ao passo que os 
húngaros derrotaram a Arabia Saudita, 37-
-24, e os chilenos não tiveram argumentos 
para a Croacia (37-22). Nos restantes jogos, 
Espanha bateu a Macedonia, 29-25, a 
Dinamarca o Bahrain, 30-26, e a Suécia 
superiorizou-se ao Qatar, 36-25. H. C. 
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Andebol
Nuno Grilo deixa
ABC/UMinho rumo 
ao Creteil de França
O lateral Nuno Grilo está de saída
do ABC/UMinho para jogar no
campeonato francês de andebol.
Aos 29 anos, Nuno Grilo parte na
sua primeira aventura no estran-
geiro para jogar no Creteil.
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DESPORTO A Lab Coach de-
safiou três oradores de exce-
lência para partilharem conhe-
cimentos e experiências com
os seus formandos. Rui Jorge,
Nuno Delgado e Paulo Jorge
Pereira são os treinadores con-
vidados para discursar na ini-
ciativa que decorrerá no pró-
ximo dia 27, na Escola Superior
de Educação e Ciências Sociais
(ESECS) de Leiria.  

A sessão de abertura, mar-
cada para as 14h00, contará
com as intervenções do presi-
dente da Confederação de Trei-
nadores de Portugal, Pedro Se-
queira, do presidente da ESECS,
Rui Matos, e do vereador do
desporto e cultural, Gonçalo
Lopes. O seleccionador nacio-
nal de andebol, Paulo Jorge Pe-
reira, intervém pelas 14h30, se-
guindo-se Nuno Delgado (me-
dalhado olímpico Sidney 2000)
e Rui Jorge, seleccionador na-
cional de futebol sub-21. Para

as 17h30 está prevista um de-
bate. A conferência ter como
objectivo aprofundar o papel
da liderança nos resultados
desportivos, e está integrada
noutras acções que a Lab Co a -
ch está a promover com diver-
sos formatos: workshops, con-
gressos, conferências, forma-
ções e-learning, entre outros. 

“Queremos ser uma em-
presa de referência e destaque
a nível nacional, na promoção
e desenvolvimento de acções
e eventos formativos de exce-
lência, buscando um amplo re-
conhecimento por parte dos
mais diversos agentes do
mundo desportivo”, esclarece
um dos membros da organi-
zação do evento.

Criada em Novembro de
2016 em Leiria, a Lab Coach
disponibiliza opções de forma-
ção desportiva aos diversos
agentes das mais diversas ac-
tividades desportivas. |

Treinadores portugueses
abordam liderança 
inteligente na ESECS
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A Nazaré reforçou a vertente
exportadora nos últimos três
anos, acompanhando a ten-
dência registada pela maioria
dos municípios portugueses.
De acordo com os dados do
Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) relativos ao período
entre 2013 e 2015, “o concelho
melhorou a sua performance
na venda de bens ao exterior”,
faz saber o município nazareno
num comunicado.

Em 2015 a Nazaré exportou
13.013,464 euros, um valor su-
perior ao registado em 2013
(6.646,885 euros), o que dá
uma variação de 95,8%, entre
os três anos em análise. Para o
presidente da Câmara da Na-
zaré, esses números compro-
vam que a promoção nacional
e internacional resulta, e pro-
mete manter essa aposta.
“Continuaremos a investir nes -

sa área, contribuindo, desse
modo, para a dinamização da
economia de todo o concelho”,
sustenta Walter Chicharro, ci-
tado no mesmo comunicado.

Para aquele crescimento “te-
rão contribuído os grandes
eventos internacionais realiza-
dos pelo município”, adianta a
autarquia. “Tudo isso tem ser-

vido para sermos hoje o mu-
nicípio que duplicou, de 2013
a 2015, a sua capacidade ex-
portadora, seguramente com
a principal fatia a vir do tu-
rismo (alojamento e refeições
vendidas a estrangeiros)”, su-
blinha o autarca nazareno. 

Segundo o município, a pers-
pectiva é que os eventos reali-

zados em 2016, como o Nazaré
Challenge 2016, o Campeonato
Europeu 2016 de Andebol de
Praia Sub 16, o Capítulo Per-
feito 2016, o Mundial Body-
board 2015 e 2016, e outros que
estão previstos, como o Euro
Winners - Cup Beach Soccer
2017 - a realizar em Maio deste
ano, no campo de jogos da
Praia da Nazaré – “contribuam
para a dinamização da econo-
mia, na atracção de mais visi-
tantes e crescimento dos ne-
gócios ligados ao turismo”. 

“Acredito que, estes eventos,
em conjunto com as empresas
localizadas e a instalar no Par-
que Industrial de Valado dos
Frades, designadamente em-
presas exportadoras, poderão
levar a um novo crescimento”,
adianta Walter Chicharro.

“Concluímos que estamos
com um reconhecimento na-
cional e internacional de que
não há memória, numa terra
que sempre foi uma referência
turística nacional e internacio-
nal”, salienta ainda o autarca
nazareno. 

Em 2016, também o número
de passageiros do Ascensor da
Nazaré subiu para os 900 mil
(600 mil em 2013) e o número
de entradas registadas no Farol
da Nazaré também cresceu
(250 mil em 24 meses). |

Exportações da 
Nazaré duplicam
INE Em 2015 a Nazaré exportou 13.013,464 euros, valor que
duplica o alcançado em 2013. Para o presidente da Câmara os
números comprovam a aposta na promoção turística da vila

Números Principal fatia de receitas são provenientes do turismo

CM NAZARÉ
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Exportações da 
Nazaré duplicam
em três anos
Dados do INE | P20
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GC Tarouca e AC Lamego de-
frontaram-se no escalão de in-
fantis num encontro carregado
de emoções. 

A equipa de Lamego não en-
trou bem no jogo e os seus
atletas falharam alguns rema-
tes aproveitados pelos tarou-
quenses, a jogarem em casa,
para ganhar vantagem no
marcador.

Ao intervalo o resultado era
favorável aos locais por 11-9.

Na segunda parte o AC La-
mego conseguiu recuperar e o
jogo foi disputado ponto a
ponto até ao final. os lamecen-
ses conseguiram o triunfo no
último lance do jogo.

Com este resultado os infan-
tis do AC Lamego lideram a sé-
rie A após nove jornadas dis-
putadas, com quatro pontos
de vantagem relativamente ao
conjunto de Tarouca. 

EA Falcão Pinhel e Acadé-
mico de Viseu lideram, respec-
tivamente, as séries B e C da
competição. |

Andebol
Infantis AF Viseu

Série A - 9.ª jornada

Armamar FC-EA M,ª Beira         14-25
GC Tarouca-AC Lamego             23-24
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AC Lamego               7       7    0      0  244-10821
GC Tarouca               7       5    0      2   225-98 17
Armamar FC            8       3    0      5  173-21614
CDRJ Anreade      7       2    0      5  115-22311
EA M.ª Beira              7       1    0      6  102-214    9

Próxima jornada
AC Lamego-CDRJ Anreade e EA
Moimenta da Beira-GC Tarouca.

Série B - 9.ª jornada

NA Penedono-Figueirense          15-0
EA F.Pinhel-Guarda Unida        22-20
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
EA F. Pinhel                6       6    0      0   119-70 18
NA Penedono         7       5    0      2   146-92 17
Guarda Unida         7       4    0      3  144-10215
EMA Mêda                6       2    0      4    62-87  10
Figueirense               8       0    0      8    0-120      0

Próxima jornada
Guarda Unida-EMA Mêda, GC
Figueirense-EA Falcão Pinhel.

Série C - 8.ª jornada

AC Ol. Frades-Académico         25-30
Melros Germil-ADEF C.Sal       28-23
Ac. S.P. Sul-CA Molelos                 14-28
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Académico                9       8    0      1  282-19925
Melros/Germil       9       8    0      1  209-14125
ADEF C.Sal                9       6    0      3  271-17421
AC Ol. Frades          9       2    0      7  171-22013
CA Molelos               9       1    1      7  144-23612
Ac. S.P.Sul                     9       1    1      7  133-24012

Próxima jornada
Académico-Melros Germil, CA
Molelos-AC Ol. Frades e ADEF C.
Sal-Academia S. Pedro do Sul.

AC Lamego vence jogo
emocionante em Tarouca

D.R.

Lamecenses conseguiram a vitória no último lance do encontro
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Silvino Cardoso

Com um final frenético o en-
contro entre Académico de Vi-
seu e Académica de Coimbra
proporcionou momentos de
grande emoção, com a 'claque'
da casa a ajudar à excelente
atitude da juventude que com-
põe a equipa sénior acade-
mista. 

Desde o início que a Acadé-
mica esteve na frente do mar-
cador, excepto quando, aos 20
minutos, se registava um em-
pate a oito golos. Até ao inter-
valo, os visitantes consegui-
ram e aguentaram uma van-
tagem de vantagem de três go-
los. No reatamento, os foras-
teiros marcaram na primeira

jogada e o resultado subiu para
10-14, parecendo impossível
de anular. Mas os jovens da
casa não desanimaram e aos
35 minutos a desvantagem
voltou aos três golos, que se
manteve até aos 55 minutos.

Os jogadores e técnicos da
Académica já começavam a
festejar a vitória, o que terá es-
picaçado os viseenses. Ga-
nhando novas forças os aca-
demistas colocaram o resul-
tado na diferença mínima (21-
22) a um minuto do 'gong'. 

Foi nesse período que veio
ao de cima a alma beiraltina,
conseguindo a igualdade a 22
golos a 16 segundos do final. 

O Académica beneficia de
uma reposição de bola e pre-
cipitou-se com a ânsia de dar
a 'sapatada'. O veterano Nuno
Marques conseguiu recuperar

a bola e serviu Luís Ferreira,
que não perdoou. Faltavam
ainda dois segundos para o fi-
nal, tempo muito curto para
os visitantes poderem reagir.|

Andebol
3.ª Divisão

11.ª jornada

ADEF C. Sal-Alavarium                26-26
Académico-Académica              23-22
Ílhavo AC-CD Feirense                 23-21
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CD Feirense             8       5    3      0  230-20121
Académica                 9       4    3      2  232-22120
Alavarium                   9       4    3      2  237-23220
ADEF C. Sal           10       3    2      5  236-25518
Ílhavo AC                     8       4    0      4  220-21716
AC Lamego               9       2    0      7  216-23613
Académico               7       2    1      4  160-16912

Próxima jornada
Académica-AC Lamego, Alavar-
ium AC-Ílhavo AC e CD Feirense-
Académico

Zona 2 - 14.ª jornada

SC Espinho-Col. Carvalhos       19-26
FC Porto 'A'-FC Infesta                  29-19
FC Gaia 'A'-AC Lamego                33-30
Boavista 'A'-NA Penedono       34-29
CD Feirense-Académ.Porto    27-28
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Col.Carvalhos      14   11    1      2  404-30837
CD Feirense          14   11    0      3  401-35136
Acad. Porto            14   11    0      3  384-35536
FC Porto 'A'            14       9    3      2  399-29235
Boavista 'A'             14       6    2      6  382-38028
FC Infesta                14       3    4      7  351-37924
FC Gaia 'A'               14       3    3      8  380-42623
SC Espinho             14       2    4      8  302-36922
AC Lamego           14       2    2   10  349-41820
NA Penedono    14       2    1   11  317-39119

Próxima jornada
FC Porto 'A'-SC Espinho, Acad.
Porto-C. Carvalhos, NA Penedono-
CD Feirense, AC Lamego-Boavista
'A' e FC Infesta-FC Gaia 'A'.

2.ª Divisão - 15.ª jornada

SIR 1.º Maio-AC Ol. Frades       21-13
AC Salréu-V. Vouga                          16-30
Batalha AC-Ac-S.P.Sul                  18-18
Ílhavo AC-CB C. Branco             adiado
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
V. Vouga                    13   12    1      0  380-25338
Ac. S.P.Sul                13       9    2      2  313-25033
Cister SA                  12       9    0      3  291-23630
Batalha AC             13       7    1      5  280-28628
Ílhavo AC                 12       8    0      4  248-24428
SIR 1.º Maio            14       4    0   10  256-30922
AC Salréu                14       2    0   12  261-34118
AC Ol.Frades       13       2    1   10  270-34318
CB C.Branco         12       2    1      9  234-27117

Próxima jornada
CB C.Branco-Cister SA, Acade-
mia S. Pedro do Sul-ÍLhavo AC,
CP Valongo do Vouga-Batalha
AC, AC Ol. Frades-AC Salréu.

Fase Regional - 15.ª jornada

Ac. Espinho-Ac. S.P.Sul                 39-18
V.Vouga-AC Ol. Frades                26-19
Alavarium-ADA Canelas            29-18
CP Vacariça-AC Salréu                 18-26
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium               14   14    0      0  470-26942
Ac. Espinho            14   11    0      3  428-31436
ADA Canelas       13       7    1      5  291-28028
Ac. S.P.Sul                13       7    1      5  274-29828
LAAC                           14       6    1      7  274-31226
AC Salréu                15       4    1   10  324-40024
V. Vouga                    14       3    2      9  288-35522
CP Vacariça           13       4    0      9  305-34021
AC Ol.Frades       14       3    0   11  247-33319

Próxima jornada
AC Salreu-LAAC, ADA Canelas-
CP Vacariça, AC Ol. Frades-
Alavarium e Acad. S.Pedro do
Sul-CP Valongo do Vouga.

“Alma” garantiu
triunfo perto do fim 
Emoção Formação de Coimbra esteve sempre na frente
do marcador mas a garra dos viseenses proporcionou 
a “remontada” nos últimos segundos do jogo

Golo decisivo foi marcado a dois segundos do apito final

ANDEBOL NACIONAL

JUVENIS MASCULINOSSENIORES FEMININOS JUVENIS FEMININOS

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

AC. VISEU                                        23

Leonardo Carneiro, Tiago Barata, Car-
los Ribeiro (7), Nuno Marques, José
Mendes (1), Marcos Bispo (3), Luís Fer-
reira (8).
Jogaram ainda: Rodrigo Abreu, Luís
Aguiar, David Amaral, Hugo Nasci-
mento (1), Rodrigo Cabral (3) e Rúben
Santos.
Treinador: Rui Pedro Gouveia

ACADÉMICA                                 22

António Madaleno, João Maio (2), João
Carvalho (1), Carlos Rocha (2), Artur
Duarte (4), Diogo Feijó (6) e Diogo Car-
valho (4).
Jogaram ainda: Luís Santos, Afonso
Vítor (3), André Neto, João Gonçalves
e Francisco Lima. 
Treinador: Emanuel Casimiro

Jogo no Pavilhão Municipal do
Fontelo, em Viseu
Árbitros: Daniel Carreira e António
Almeida
Oficialde Mesa: António Martins
Ao intervalo: 10-13
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Andebol

FC Porto somou 19.º
triunfo consecutivo
O FC Porto recebeu e venceu o Avanca por 30-17,
em encontro da 17.ª jornada do campeonato de 
andebol da primeira divisão, e somou a 19.ª vitó-
ria consecutiva numa prova que lidera com mais 
quatro pontos que o Sporting, segundo.
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Andebol

Sorteio da Taça
dia 30 de janeiro
A Federação de Andebol de Portugal agendou 
para 30 de janeiro (17h00) o sorteio dos quar-
tos de final da Taça de Portugal em andebol sé-
nior masculino. Os oitavos de final da compe-
tição disputam-se no dia 28 de janeiro, com o 
ABC a visitar o Madeira SAD, o Fafe a receber o 
Avanca e o Xico a fazer o mesmo ao Águas San-
tas, mas esta partida foi adiada para 1 de março.
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Holandês propõe que se acabe com os foras de jogo, as 
penalizações com cartões e até o desempate por penáltis 

Van Bastei' defende 
alterações no futebol 

FIFA 

Combater o antijogo, 
promover o espetáculo e, 
nalgumas das regras, 
aproximar o futebol de 
medidas já aplicadas 
noutros desportos é a 
proposta do agora diretor 
técnico da FIFA 

*sio Marco van Basten, dire-
tor da FIFA responsável pelo 
desenvolvimento técnico, 
defende algumas alterações 
no futebol, designadamente 
a adoção de regras que já fa-
zem parte de outros despor-
tos, como o basquetebol ou o 
andebol. Entre as medidas 
que o holandês propôs, numa 
entrevista ao jornal alemão 
"Bild", está a abolição dos fo-
ras de jogo ou a substituição 
do desempate através de pe-
náltis por um modelo mais 
flexível, um lx1 em que um 
jogador teria possibilidade de 
ensaiar a aproximação à bali-
za, e ao guarda-redes, usando 
um espaço de 25 metros. "Te-
nho curiosidade em saber 
como funcionaria o futebol 
sem foras de jogo, ainda que 
ache que muitos estariam 
contra. Eu seria a favor, por-
que o futebol está cada vez 
mais parecido com o basque-
tebol", argumentou. Sobre o 
modelo novo das grandes pe-
nalidades, o tal 1x1, Van Bas-
ten concederia a cada equipa 
"cinco oportunidades". "O jo-
gador poderia percorrer 25 
metros e teria oito segundos 
para concluir a ação" no fren-
te a frente com o guarda-re-
des. "Seria espetacular; podia- 

se driblar, disparar, esperar a 
reação do guarda-redes. Asse-
melhar-se-ia a uma situação 
de jogo", defende. 

O ex-avançado admite que 
muitas das ideias teriam ain-
da de ser limadas, mas enten-
de ser necessário repensar al-
gumasalineas - a dos cartões, 
por exemplo. "Deveria subs-
tituir-se os amarelos por uma 
penalização de cinco ou dez 
minutos ao jogador; é difícil 
jogar 10 contar 11", explica, 
sem aprofundar situações 
em que vários cartões são 
mostrados em simultâneo. 

O número de faltas permi-
tido deveria ter um limite, 
como no basquetebol, a par-
tir do qual um jogador seria 
excluído em definitivo. Ou-
tra preocupação passa por 
abolir o antijogo. Para isso, 
nos últimos dez minutos, o 
relógio deveria parar sempre 
que a bola saísse do relvado 
ou houvesse uma falta. 

Autorizar mais substitui-
ções, medida já aprovada 
para os prolongamentos a 
partir do Mundial de 2026, e 
estudara hipótese de as auto-
rizar com o jogo a decorrer, 
embora aqui com algumas 
reservas, porque poderia 
confundir o árbitro, foram 
ideias abordadas pelo holan-
dês na entrevista, onde de-
fendeu a diminuição dos jo-
gos oficiais por época - "um 
máximo de 50", diz - e admi-
tiu a hipótese de reduzir para 
oito o número de jogadores, 
em menos espaço, no futebol 
mais jovem e nos veteranos. 

Van Basten, agora diretor da FIFA 

IDEIAS DE VAN BASTEEI 

11, Acabar com  os foras de  jogo 

• Exclusão por cinco ou dez 
minutos em vez de mostrar 
amarelo 

* Copiar básquete e excluir jogador 
que atinja número-limite de faltas 

Só o capitão pode falar com o 
árbitro 

*Travar relógio nos últimos dez 
minutos sempre que o jogo parar 

* Reduzir a 50 o número de jogos 
oficiais por ano  

* Substituir desempate por 
penáltis por lxl: jogador vs. 
guarda-redes em oito segundos 

Mais substituições e autorizá-las 
sem parar o jogo 
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ANDEBOL: 
TRÊS FORA 
DO MUNDIAL 
Imo Os jogos de ontem da 
quarta jornada do Mundial de 
andebol, que se está a disputar 
em França, levaram a que dei:. 
xassem de ter hipóteses de se 
apurar para a fase seguinte a 
Arábia Saudita (Grupo C), o 
Barém e a Argentina (D), tal 
como no dia anterior sucedera 
com Japão (A) e Angola (B). 
Hoje e amanhã, ficará a saber-
se todos os apurados para os 16 
avos de final. De fora da Euro-
pa, Brasil, Chile e Tunísia ain-
da podem manter-se em com-
petição e Egito e Catar já se 
apuraram. —AUGUSTOF1ZRRO 

MUNDIAL 2017 

QUARTA JORNA DA 
GRUPO, 
lálaahdCoda-Espantla 25-29 
GRUPOC 
AriblaSaudIta-~ 24-37 
Bieborn~amanha 23-31 
C/elida-0M 37-22 
GRUPOD 
Argentina-Egito 26-31 

inamarea-earéro 30-26 
Suécia-Catar 16-25 
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Carlos 
Martingo 
Treinador 
du AvdnLd 

"Este jogo foi 
assente numa 
grande defesa" 

"Tirando os primeiros dez 
minutos, fizemos uma boa 
primeira parte. Na segunda 
entrámos concentrados e 
este jogo acabou por ser 
assente numa grande 
defesa. Queríamos quatro 
pontos de avanço para os 
adversários. Estamos no 
caminho certo" 

Ricardo 
Costa 
Treinador 
do FC Porto 

AFIGURA 

G. Rodrigues 

ANDEBOL FC Porto manteve-se invicto, conseguindo uma vantagem 
de quatro pontos sobre o Sporting. Avanca deu luta até ao intervalo 

A ARTE DE DEFENDER 
A INVENCIBILIDADE 

FCPORTO 
AVO« 
DragiloC.abai 
ArtltroirAbertoAlveseJorge ' 
Fernandes_~) '  
11011011TO 
AlfretloGuIntro 
ltrjouinneffie Gr 
taimbSpelk 4 
Giram eiiars 8 
Miam - 1  
~Ir 2 
Mera 
RICirdoilbriii 
ity1411818 3 
Galada 1 
MlaisilillartIns 2 
Itoo9wilos 
Fd~ela - 
LaufroSensele 

~la  
11relnadon 
RIcarcloCosta 
AolM“41•1141 

30 

17 

Gustavo Rodrigues foi o atirador de serviço e marcou oito golos em n remates 

Merdts051-0,101-2.155-1,20,84. 
251141.301141.35"15414917",  

2‘44,50' 2846,557046, 60'5047 
lbeclue8eir3/4 
Verniellsoa- 

RIOLACJIPRLIIIMARffiell 
••• O FC Porto continuou a 
somar pontos coma receção ao 
Avanca, num jogo em atraso da 
17.a jornada em que sentiu di-
ficuldades na primeira parte. 

0Avancabateu-se bem, mas, 
apesar da igualdade consegui-
da ao intervalo, foi posterior-
mente somando muitos erros 
no ataque. O FC Porto, lideran-
docomnaturalidade,àexceção 
do empate a II golos com que 
foipara o descanso (esteve sem 
marcar entre os 25' e os 30'), 
aumentou a intensidade no re-
gresso ao campo, o que deso-
rientou o adversário e o fez 
acumular demasiadas falhas 
técnicas (9), sem referir que 
não tirou partido das três situa-
ções de superioridade numéri-
ca (aquando das exclusões de 
Daymaro Salina, Rui Silva e 
Nikola Spelic). 

A defesa portista (Laurenti-
nojogou na segundaparte e fez 
nove defesas em 15 remates) 
teve todo o mérito na forma 
como anulou oAvanca e como 
proporcionou o contra-ataque 
certeiro; aqui, Miguel Martins 
(1/1), Ricardo Moreira (4/4), 
António Areia (2/2) e Rui Fer- 

locação à Dinamarca para de-
frontar o Midtjylland, na pri-
meira jornada do Grupo B da 
Taça F.1-1F. O Avanca, que con-
tinua a lutar pelo sexto posto e 
tem o Águas Santas a dois pon-
tos, recebe sábado o Benfica. 

"Vamos continuar 
a lutar pelo 
sexto lugar" 

"Falhámos demasiadas 
situações aos seis metros, 
livres de sete metros e 
situações em superioridade 
numérica e isso refletiu-se 
quando o FC Porto abriu 
mais o marcador. Faz parte 
do jogo. Vamos continuar a 
lutar pelo sexto lugar, 
embora esteja mais difícil"  

O lateral -direito fez oito 
golos em 11 remates, 
concretizando ainda um 
livre de sete metros (falhos 
outro). Quase tudo na 
segunda parte, altura em 
que o FC Porto aumentou 
a intensidade na defesa. 
sector em que o brasileiro 
também foi crucial. 

reira (1/1) terminaram com 
cem por cento de eficácia, en-
quanto ameia distância esteve 
a cargo de Gustavo Rodrigues 
(3/4), Spelic (3/4) e Matic 
(3/3). 

O FCPortosomou a19. a vitó- 

ria, depois do recorde de 24 em 
2015/16, antes de perder no 
play-off com o Benfica. Se-
guem-se a visita a Fafe e, de-
pois, um intenso mês de feve-
reiro: receção ao ABC (4/02), 
visita ao Sporting (8/02) e des- 
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Avanca 

I 1.6. Pen4 
► 1 
A 19 

I 
19 

I 
2 

74 
593-426 

2 51•01‘ a a 1/ 2 sweir 
3 do 43 19 IS 4 92-470 
4 AI[ 45 1/ 14 3 95-455 

1441en 51111 41 V 11 8 930-50/ 
6 ~a 71 11 I 7 473-$3 
hlipesSais 311 17 9 1439-440 
8 Fie 31 19 1 12 415-991 
9 88818.8 33 Li 8 11 433-919 

1114-1949 32 VI 6 11/ 489-535 
Ideasse 18 5 12 491-594 

12 Amuai levem V II 2 13 503587 
13 Saleta 24 17 2 tt 423519 

k 5.14•84 21 21 O II 101555 

PRÓXINAJORNADASÁBADO 
Ac. 5. Mamada Sp Horta 
Avanca aerifica 
boa Mora siem 
F_ C Porto 

po S
A
a
Be
mirm - Arsenal Devesas 

(domingo) Madeira SAI) 
Àouas 108/00J Haia-194AI 

RESULTADDS/CLASSIFICAÇÃO 
lboqcoo em atraso da 17 

Andebol La Divisão Nacional 

Dragão mais 
isolado 
no comando 
► O F. C. Porto continua in-
victo na 1.' Divisão Nacional 
de andebol, após, ontem, se 
ter imposto, no Dragão Cai-
xa, ao Avanca, por 30-17, 
num encontro em atraso da 
17.' jornada. Um resultado 
que coloca os azuis e bran-
cos ainda mais isolados na 
liderança. O triunfo dilata-
do só foi concretizado na 
segunda parte, pois até ao 
intervalo a equipa de Estar-
reja equilibrou (11-11). ss. 
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A16Os 10 ´mandamentos´ de Van Basten que pretendem mudar o rumo do futebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-01-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c98a0ad0

 
A antiga glória do futebol mundial destacou-se no futebol como jogador e agora pretende mostrar-se,
novamente, através da FIFA.
 
Numa entrevista concedida à revista Sport Bild, Marco Van Basten, o novo diretor técnico da FIFA,
pensou em 10 medidas que gostaria de ver implementadas no futebol mundial. Propostas que
poderiam mudar radicalmente a maneira como vemos o desporto rei.
 
PUB
 
O holandês misturou medidas oriundas do rugby, basquetebol e andebol para conseguir chegar aos
seus '10 mandamentos'.
 
Substituir as grandes penalidades por um 'concurso de Habilidades'
 
Van Basten quer acabar com os penáltis e trocá-los por uma espécie de desafio de habilidades.
 
Seria um cara a cara entre o guarda-redes e o avançado, que partiria dos 25 metros da baliza e o
jogador teria oito segundos para definir a jogada, sem que o guardião podesse sair da área. Cada
equipa iria dispor de cinco tentativas.
 
De referir que esta medida não é inédita no mundo do futebol. Na década de 90, a Liga norte-
americana usava este sistema para desempatar jogos.
 
Terminar com os fora de jogo
 
A antiga glória holandesa pretende pôr fim à linha de fora de jogo, considerando que o desporto rei
"tornaria-se cada vez mais parecido com o andebol" e confessou que gostava de saber como
"Funcionaria o futebol sem fora de jogo".
 
O holandês sublinhou que "o jogo seria mais atrativo" e "os jogadores teriam mais ocasiões e haveria
mais golos". Uma mudança que iria transformar radicalmente o futebol mundial.
 
A implementação de exclusões, com acontece no Andebol
 
Uma característica que fascina Van Basten é o exemplo das exclusões no Andebol, algo que o antigo
jogador gostava de ser visto implementado no futebol, como forma de substituir os cartões amarelos.
 
Quer introduzir sanções de cinco a dez minutos, afirmando que tornaria a partida mais estimulante,
"se já difícil jogar 10 contra 11, imaginemos com oito ou nove atletas em campo".
 
Usar o sistema de faltas do Basquetebol
 
Gostava de ver introduzido no desporto rei as mesmas regras que são utilizadas no basquetebol,
explicando que "um atleta só poderia fazer cinco faltas e depois disso abandonaria o campo".
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Acabar com os protestos, como acontece no Rugby
 
O antigo jogador do Ajax pretende pôr fim aos protestos dos jogadores, implementando a mesma
regra do Rugby, ou seja, só os capitães de equipa é que poderiam falar com o árbitro. Uma medida
que iria acabar com os tumultos e polémicas envolta do juiz da partida.
 
Jogar os últimos 10 minutos de jogo com tempo cronometrado
 
Como forma de combater o anti-jogo, o holandês gostava de ver os últimos 10 minutos da partida a
ser devidamente controlados, através de um cronometro. Medida que tornaria o duelo mais objetivo.
 
Reduzir o número de partidas oficiais
 
Van Basten defende uma drástica redução dos compromisso oficiais, afirmando que "o dinheiro não é
um problema, há muito no mundo do futebol, mas sim a qualidade de jogo". Como forma de combater
a fraca qualidade das partidas, o holandês pretende "reduzir as partidas oficiais de 80 para um
máximo de 50".
 
Por exemplo, um clube espanhol poderá disputar ao longo de uma temporada cerca de 67 jogos
(desde o campeonato, às taças e às competições internacionais) são demasiadas partidas para tão
poucos meses.
 
Substituições sem paragem de jogo
 
van Basten pretende reduzir ao máximo as interrupções nos jogos, sendo que as substituições sem ser
preciso parar a partida, poderiam ser mais um passo importante no combate do anti-jogo.
 
Aumentar as substituições de jogadores
 
O antigo craque vê o aumento das trocas de atletas, durante um jogo, como uma mais valia. Na sua
ótica, esta medida só iria trazer vantagens, por exemplo, evitava o excesso de desgaste dos atletas e
tornaria as partidas mais atrativas.
 
Impulsionar o futebol de oito
 
Segundo a linha de pensamento de Van Basten, o futebol de oito é uma vertente do desporto rei que
deveria ser explorada com maior ênfase.
 
De sublinhar que nos escalões inferiores de Espanha, esta vertente está ser bastante explorada e bem
aproveitada pelos mais jovens.
 
Thu, 19 Jan 2017 10:29:45 +0100
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-- --- 
GOLEADOR Nuno Grilo tem sido um dos maiores trunfos do ABC 

ANDEBOL 

GRILO AINDA CANTA 
NA IDA AO RINCHAI. 
Internacional só parte 

na segunda-feira para 
França, onde deverá 
assinar pelo Créteil 

ALEXANDREREIS 

Eli O internacional do ABC, Nu-
no Grilo, está a caminho de 
França para jogar no Créteil, 139e 
penúltimo classificado da Starli-
gue. Mas até lá, o lateral esquerdo 
dos campeões ainda vai atuar no 
Nacional, pelo menos no jogo de 
domingo (20 jornada), no Fun-
chal, frente ao Madeira SAD. 

Quem o garante é João No-
gueira, presidente da turma de 
Braga: "Estamos em negocia-
ções como seu empresário, pelo 
que a partir de segunda-feira 
pode haver um desenlace. O que 
posso garantir é que Nuno Grilo 

PRESIDENTE DO ABC, JOÃO 
NOGUEIRA, GARANTE QUE O 
LATERAL VAI JOGAR DOMINGO 
FRENTE AO MADEIRA SAD 

ainda não fez o seu último jogo 
pelo ABC frente ao Arsenal e vai 
defrontar o Madeira SAD." 

Nuno Grilo, um dos melhores 
marcadores na Liga dos Cam-
peões (52 golos), e peça funda-
mental na conquista do Cam-
peonato e da Taça Challenge em 
2015/16, deu inevitavelmente 
nas vistas a nível internacional, 
pelo' que o Créteil apresentou-
lhe uma proposta para um con-
trato de dois anos e meio. 

Só que o lateral esquerdo, que 
deverá viajar para Paris na se-
gunda - feira para os habituais 
testes médicos, ainda tem firma- 

do um acordo com os minhotos 
até final da época. Em princípio, 
o clube bracarense não será um 
obstáculo intransponível para o 
artilheiro, de 29 anos, que deseja 
prosseguir a carreira naquela que 
é considerada a segunda melhor 
liga do Mundo, depois da Bun-
desliga alemã. 

Refira-se que a liga gaulesa 
tem estado atenta ao mercado 
português nos últimos tempos, 
pois José Costa representou o 
Montpellier, antes de regressar 
ao ABC no final da época. 

Já o internacional Wilson 
Davyes, vencedor da Taça da 
Liga pelo Nantes em 2015, en-
contra-se em Rennes. o 

Hugo Rocha volta 
a jogar a lateral 
Com a saída de Nuno Grilo para o 
Créteil de França, o ABC já tem 
um plano B sem aumentar o or-
çamento para esta época. Assim, 
o 'falso-pivõ' Hugo Rocha vai vol-
tar a jogar no seu lugar de raiz, a 
lateral esquerdo, pois os interna-
cionais José Costa e Ricardo Pes-
queira, segundas linhas de raiz, 
já estão recuperados de prolon-
gadas lesões e voltaram a jogar. 
O ABC poderá contar ainda com 
os habituais laterais, Pedro Spi-
nola e André Gomes. 
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FC PORTO  30 17 AVANC.A. 

Ricardo Costa OC.Martingo 

0.5 Ixc CAS ExG 

A. QUINTANA • O O WiS SILVA. O O 
RUI SILVA 1 1 J. MONTEIRO 2 O 
MOA SPfIK 4 1 PEDRO VAIDES 6 1 
C. RODRIGUES 8 O MIGUEL BAPTISTA 4 1 
JOSE CARMO O 0 ALBERTO SILVA O O 
RICARDO MOREIRA 6 O CARLOS SANTOS O O 
DAYMARO SAUNA 2 1 REINIER MANGUEI 2 O 

AO INTERVALO: 11-11 .  LOCAL: p4vilhão Dragão 
Caixa, no Porto; ARBITROS:NArbitros: Alberto 

Alves e Jorge Fernandes 

ANDEBOL1  
17.` 

Ft PORTO 30-17 AVANCA 

SP. HORTA 14 fev. MAIA ISMAI 

cussinc.AçÃo 
P 1 V  E D GMCS  

FC PORTO 57 19 19 O O 589-426 
*SPORTING 53 19 17 O 2 628-458 
*BENFICA 49 19 15 O 4 572-470 
*ABC 45 17 14 O 3 575.455 
4109  MADEIRA SA041 19 11 O 8 567-517  
*AVANCA 37 19 8 2 9 479-503 
*A. SANTAS 35 17 9 

O° AC FAFE 33 19 7 O 12 479-557 
0°  BOA HORA 33 19 6 2 11 493-589 

MAIA ISMAI 32 18 6 2 10 489-525 
*BELENENSES 29 18 5 1 12 491-534 
*ARSENAL 27 19 2 4 13 503-587 
(IP SP. HORTA 24 17 2 3 12 423-519  
CD` S. MAMEM 21 19 O 2 17 417'-555 
Próxima jornada 21.22•  jan e 8 fev** 

AVANC.A.RENRCA 80A NORA-BELENESES, SPORTING-
ARSENAL, S. AWAEDE-SP. HORTA, AC FAFE-FC PORTO, 
ABC MADERASAD• E /ZOAS SANTAS-MIA-19AM— 

O 8 430-440 

H. lAURENTINO. O O 
MIGUEL MARTINS 2 O 
YOE1 MORA1ES 1 O 
RUI FERREIRA 1 O 
LEANDRO SEMEDO O O 
FELIPE SANTARA O O 
HUGO SANTOS O O 
ANTONIO AREIA 2 O 
MARKO MATIC 3 O 

A. CARRERAS. O O 
NUNO CARVALHO O O 
RICARDO MOURA° 1 O 
E. MENDONÇA O O 
DIOGO OLIVEIRA 2 O 
PEDRO PIRES O O 
JOÃO CARVALHO O O 
RUBEN RIBEIRO o 1 

Dragões secam Avanca 
e fogem à concorrência 
151 O invicto FC Porto venceu 
(30-17) ontem o Avanca e fugiu 
aos adversários diretos na luta pela 
classificação da fase regular do 
campeonato, em partida de acerto 
da 17a jornada, disputada no Pavi-
lhão Dragão Caixa. 

Sem o pivô cubano Alexis Bor-
ges (lesionado), mas já a contar 
com o recuperado ponta-direita 
António Areia, os dragões foram 
iguais a si mesmos, através de uma 
defesa de betão (6x0) e escudada 
no guarda-redes Alfredo Quinta-
na, a colocarem, desde o inicio, 
muitas dificuldades na finalização 
do Avanca, que só conseguiu o 
primeiro golo (1-2) aos 7 minutos. 

Os dragões comandaram então 
o marcador, chegando a ter 4 golos 
de vantagem, mas deitaram tudo a 
perder quando o guarda -redes do 
Avanca, Luis Silva, começou a tra-
var o ataque portista, sem capaci-
dade para desfazer a igualdade (11 - 
11) na última bola da 13  parte. 

No reinicio, os dragões não co-
meteram tantos erros e abriram o 
marcador para uma vantagem que 
se foi avolumando, com destaque 
para Gustavo Rodrigues (8 golos) e 
Ricardo Moreira (6). 

O treinador Ricardo Costa (FC 
Porto) destacou "a boa resposta da 
sua equipa na 23  parte", enquanto 
Carlos Martingo, técnico do 
Avanca, lamentou "a perda do 
controlo do jogo" no tempo com - 
plementar. o A.R. 
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FIFA 

AS REGRAS LOUCAS  ASPROPOSTAS 
DE UH BASTEM  

DE VAN BASTEN 
Holandês quer aplicar ao 
futebol normas de outros 
desportos ou recuperar 
ideias dos anos 1980 

JOSÉ CARLOS FREITAS 

511 O Mundial de 2026 alargado 
para 48 seleções pode nãd ser a 
única alteração ao modelo de fute-
bol hoje conhecido que a FIFA está 
disposta a fazer. O próximo passo 
será mudar algumas das regras do 
jogo, recuperando ideias imple-
mentadas há décadas nos Estados 
Unidos e copiando algumas de ou-
tras modalidades. 

Marco van Basten, que é o novo 
diretor de desenvolvimento da 
FIFA, apresentou um conjunto de 
propostas numa entrevista ao diá - 

BASQUETEBOL, ANDEBOL, 
HÓQUEI NO GELO E RAGUEBI SÃO 
MODALIDADES ONDE HOLANDÊS 
VIU IDEIAS PARA ADAPTAR 

-41¥111F 
Nos desempates por penáltis, acabar 
com o penálti tradicional da marca de 
onze metros, passando a 'face off, a 
partir dos 25 metros 

Acabar com a regra do forodelogo 

5441  

Acabar com a amostragem do cartão 
amarelo, que é substituído por uma 
suspensão temporária de 5 a 10 
minutos do jogador infrator 

MUDANÇAS.VanBastenquernovagregrasnofutebol 

rio alemão 'Bild' que, segundo ele, 
visam "modernizar o futebol e 
adaptá-lo ao século XXI". 

O antigo internacional holandês 
elencou as principais propostas 
[ver infografia] que a FIFA espera 
implementar em 2026. Talvez a 
mais significativa seja acabar com 
o fora-de-jogo O. Outra será 
transformar o penálti num sshoot 
out' ou 'face off', a partir de uma 
marca a 25 metros da baliza O. 
Este conceito já foi aplicado nos 
Estados Unidos na década de 1980 
e é usado no hóquei no gelo e con - 
siste num duelo entre o marcador 
da falta e o guarda- redes, com o 
primeiro a ter oito segundos para 
rematar à baliza.' 

Trocar o cartão amarelo por 

ea  As ideias defendidas por Mar-
co van Basten visam, segundo o 
holandês, "defender o futebol". 
As propostas relacionadas com a 
disciplina são exemplo disso, mas 
também outras, não totalmente 
definidas, ligadas à defesa dos jo-
gadores e da sua integridade física. 

"Se o futebol é um jogo de onze 
contra onze, penso que a nível da 
formação deveríamos pensar num ° 
modelo de jogo em terreno mais  

uma suspensão temporária de 
cinco ou dez minutos é outra pro-
posta, copiando o que já existe no 
hóquei no gelo ou no andebol O. 

Copiar bons exemplos 
Outra ideia é cronometrar os dez 
minutos finais do jogo para com-
bater as perdas de tempo O. No 
mesmo sentido vai a proposta de 
acabar com os aglomerados de jo 
gadores em volta do árbitro. Este 
só poderá ser interpelado pelo ca - 
pitão, como no râguebi O. 

reduzido e com oito elementos de 
cada lado", explica Van Basten na 
entrevista ao 'Bild'. 

Outra ideia do novo diretor de 
desenvolvimento da FIFA é redu - 
zir os calendários internacionais, 
quer a nível de seleções, quer 
mesmo de clubes. Deu como 
exemplo o que se passou com 
Portugal, que em 2016 disputou 17 
jogos, entre oficiais e particula-
res, mas também referiu casos de 

Ainda no capítulo da disciplina, 
propõe-se estabelecer um núme-
ro máximo de faltas (cinco) por jo-
gador. A quinta falta dá expulsão, 
como no basquetebol*. 

Finalmente, Marco van Basten 
defende mudanças nas substitui-
ções. A primeira será permiti-las 
sem necessidade de interromper 
o jogo O. A segunda será acres-
centar uma ou duas substituições 
extras nos prolongamentos, à se - 
me lhança do que já se faz no Mun-
dial de Clubes. o 

clubes que "disputam mais de 65 
jogos por época", defendendo 
que o ideal seria "reduzir a 40 /45 
jogos por temporada". 

Van Basten reconhece que "al -
guinas propostas podem não ser 
bem aceites de início", mas subli - 
nhou que até 2016 "haverá tempo 
suficiente para as pessoas se adap-
tarem às mudanças que, certa-
mente, acabarão por ter de ser fei - 
tas em defesa do futebol", disse. o  

Estabelecimento de um número limite 
de cinco faltas por jogador. Ao fim de 
cinco faltas o jogador é expulso 

Acabar com os protestos junto do 
árbitro. Apenas o capitão de equipa 
manterá direito de abordar o árbitro 

o 80-90' 

Os últimos 10 minutos de jogo serão 
jogados ao cronómetro 

Alterações no modelo de substituições. 
Acabar com a paragem do jogo para se 
realizar urna substituição. Em caso de 
prolongamento adiciona uma ou duas 

Plano prevê reduzir calendários 
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ANDEBOL 

Mundial sem 
surpresas 
EM Quando faltadisputar uma 
jornada da fase de grupos do 
Mundial, a 4' ronda não regis-
tou ontem surpresas. No Grupo 
C, a Hungria ganhou (37-24) à 
Arábia Saudita, a Alemanha à 
Bielorrússia (31-25) e a Croácia 
ao Chile (37- 22). No Grupo D, o 
Egito venceu (31- 26) a Argen-
tina, a Dinamarca o Bahrein 
(30-26) e a Suécia o Qatar (36 -
25). A concluir a 4' ronda do 
Grupo B, a Espanha bateu (29 - 
25) a Macedónia. A 5' jornada 
disputa-se amanhã. o 
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