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MAIS DESPORTO 

SPORTI 

vogados, enviou toda a matéria 
relativa ao jogo Potaissa Turda-
-Valur às entidades competentes. 
Os jogadores, treinadores e fami- 
D.R. 

ANDEBOL 

pop 
HUGO COSTA 

A
Roménia anda nova-
mente nas bocas do 
Mundo, por causa do 
andebol e da mesma 
prova europeia: a Taça 

Challenge masculina. Dois anos 
depois da equipa Odorhei tudo 
ter feito (e conseguido) para ga-
nhar ao ABC na final da Challen-
ge (32-25), eis que surgem ago-
ra os romenos do Potaissa Turda, 
adversários do Sporting nas duas 
mãos da final - a 21 e 27 deste 
mês -, a recorrerem a métodos 
idênticos. E com sucesso, já que. 
eliminaram os islandeses do Va-
lur nas meias-finais da prova por 
margem de um único ponto no 
conjunto das duas mãos. 

Daí os leões estarem já em 
alerta pois, inevitavelmente, te-
rão de disputar a 2.4  mão naque-
le país, que continua a ser um 
inferno para quem lá tem de jo-
gar. E sem punições relevantes, 
diga-se! O Sporting, porém, está 
precavido, sobretudo depois da 
queixa formal apresentada pelo 
Valur na Federação Europeia da 
modalidade (EHF) e divulgada 
no site dos islandeses, mostran-
do que os nórdicos não brincam. 
E têm um pequeno trunfo na 
manga: o treinador da equipa, 
Oskar Oskarsson, é um dos ad-
juntos na seleção! 

Em comunicado publicado no 
site do Valur lê-se: «A adminis-
tração do clube, em parceria com 
a federação da Islândia e com ad - 

Leões partem 
precavidos para 

a dura final 
a duas mãos 
da Challenge 

liares foram insultados de forma 
grosseira e é nosso dever que es-
tas vozes sejam ouvidas. En-
corajamos todos a que  

partilhem os vídeos na internet e 
fóruns internacionais.» 

O vídeo mostra várias agres-
sões dos jogadores romenos aos 
islandeses, principalmente na 1.4  
parte, altura em que o Potaissa 
Turda anulou os oito golos de 
desvantagem (22-30) trazidos da 
Islândia, acabando a vencer por 
32-23. Pior do que não sancionar, 
os árbitros checos Lukas Frieser 
e Radoslav Kavulic assinalavam 
falhas técnicas ao Valur... 

JOGO EM CASA DISPUTADO FORA 
Ao que A BOLA apurou, o 

Sporting tem já uma pequena 
vantagem: em resultado da quei-
xa apresentada pelo Valur, o pa-
vilhão Gheorge Baritiu, em Tur-
da — casa habitual da equipa 
romena —, não poderá ser utili-
zado na final por questões de se-
gurança, pelo que a 2.4  mão se 
manterá a 27 deste mês, mas num 
pavilhão ainda a designar pela 
equipa romena, com a devida 
aprovação da EHF. 

Quanto às equipas de arbitra-
gem, ainda nada se sabe, mas tra-
dicionalmente — e sendo a Challen-
ge a 3.3  prova europeia — são 
designadas duplas menos conhe-
cidas, ou mais jovens ou as mais 
antigas, como prémio de carreira. 

A 1.4  mão será então dia 21 des-
te mês, às 17 horas, no pavilhão do 
Ginásio do Sul, em Almada, que 
tem sido casa dos leões na prova 
europeia, que ali já realizaram 
cinco partidas: duas anté o Pelis-
ter Bitola e Doukas e uma con-
tra o Hurry-Up, na meia-final! 

Perante este calendário, o 
Sporting antecipou o jogo com 
a Madeira SAD para dia 17, no 
Funchal, com -a última jorna-

da do grupo A do Andebol 1 
a ser adiada para 31 
deste mês, às 21 
horas, altura do 

dérbi Sporting-
-Benfic a . 

em alerta 
contra 'duros' 
do Potaissa 
Vídeo mostra romenos a agredir islandeses 

na Challenge oiogam com leões fora de casa 

k 

islandeses no chão foram uma constante no Jogo ganho em casa por romenos Página 1
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Só o sucesso 
importa nas contas 
de Portugal 
4  Seleção masculina retoma esta 
tarde (18 horas) na Suíça qualifica-
ção  para o Euro-2018 

Atualmente com um ponto conquistado, 
resultante do empate na Luz diante da 
Eslovénia, Portugal sabe que tem de 
vencer as duas partidas com a Suiça, já 
hoje em Biel, e domingo, em Loulé, para 
ficar na luta pelos dois primeiros lugares 
do grupo 5 que dão acesso ao Europeu 
masculino de 2018, ou ser o 3. melhor 
classificado. Perante este cenário, o 
selecionador nacional, Paulo Jorge 
Pereira, não tem dúvidas: «Espero 
um jogo muito duro por parte 
dos suíços, bem como um público 
bastante efusivo. É uma dificuldade 
que temos de superar e vencer. 
Não nos passa pela cabeça outra forma 
de estar que não a de vitória.» E 
recorde-se que, no apuramento para o 
Europeu de 2014, esta mesma Suiça 
impôs uma igualdade a 26 golos em casa. 
Capitão da Seleção Nacional, 
Tiago Rocha acrescentou, ainda, sobre 
este duplo confronto com os helvéticos: 
«Apesar de ser um curto espaço de 
tempo de preparação, estamos todos 
unidos para conseguirmos estas duas 
vitórias, que são fundamentais para a 
nossa continuidade na disputa de um 
lugar no Europeu». 
Entretanto, há boas noticias vindas 
de Ljubljana, pois a Alemanha venceu 
a Eslovénia, por 32-23, na outra partida 
da 3.' jornada deste mesmo grupo. 
Já a dupla de arbitragem portuguesa 
Eurico Nicolau/Ivan Caçador dirigiu 
a vitória da Suécia na Rússia (29-21), 
ao passo que Duarte Santos/Ricardo 
Fonseca estarão hoje encarregues 
do Hungria-Dinamarca. 

HUGO COSTA 

OS 16 CONVOCADOS 
DE PORTUGAL 

JOGADOR POSIÇÃO CLUBE  
Alfredo  Quintana GR FC Porto  
Hugo Figueira GR Benfica  
Fábio Vidrago PE Benfka  
Diogo Branquinho PE ABC  
Pedro Portela PD Sporting 
António Areia PD FC Porto  
Gilberto Duarte LE INIsla Plock (Polónia) 
NUM Grilo LE Cretell (França) 
Alexandre Cavalcantl LE Benfica  
Fábio MagalKles LE Madeira SAD  
Rui  Silva FC Porto  
Wilson Davyes cr Césson (França) 
Miguel MarUns    FC Porto 
Jorge Silva LD Granders (Espanha) 
Tiago  Rocha PV Wisla Plock (Polónia) 
Daymaro  Salina PV FC Porto  

QUALIFICAÇÃO EURO-2018 
9 Grupo 5 Jornada 4 Hoje 

Suíça - PORTUGAL 18.00 h 
Tissot Arena, em Biel, na Suiça 

Página 2
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC de Braga realiza ama-
nhã, sexta-feira, a Gala 2016,
que vai decorret no Restaurante
Panorâmico da Universidade do
Minho, assinalando assim o seu
83.º aniversário.

“O Campeão Voltou” é o mote
para esta comemoração que jun-
tará os academistas num evento
festivo. Mais do que o convívio
entre todos os academistas e a
confirmação da dinâmica asso-
ciada à ligação ABC/UMinho,
vamos reconhecer publicamente
aqueles que mais se destacaram
ao longo de 2016.

A Gala vai distinguir os melho-
res de 2016, distribuídos por seis
diferentes categorias, e servirá
igualmente para distinguir per-
sonalidades que muito contribuí-
ram para os êxitos recentes do
clube.

No que respeita aos ‘Galardões
José Peixoto Rodrigues’, foram
a votação dos nossos associados
os seguintes elementos:

Prémio José Luzia - atleta do
ano: Diogo Branquinho, Hugo
Rocha e Pedro Seabra;

Prémio Manuel Ribeiro -

adepto do ano: Bruno Jorge
Dantas Barrote, Nuno Miguel
Leite e Raquel Mota;

Prémio Aleksander Donner -
treinador do ano: Carlos Re-
sende (seniores masculinos),
Fernando Fernandes (juvenis e
juniores femininas) e Raul Maia
(juvenis Masculinos);

Prémio Laurentino Ribeiro -
atleta revelação do ano: Ema-
nuel Ribeiro (sénior), Gonçalo

Areias (júnior) e Inês Duarte (ju-
venil/júnior);

Prémio José Peixoto Rodri-
gues - dirigente do ano: Arman-
do Fernandes (seniores), Filipe
Oliveira (infantis masculinos) e
Helena Fins (infantis femini-
nos);

Prémio Emílio Lacerda - equi-
pa do ano: Infantis Masculinos,
Juvenis ‘B’ (masculinos) e Se-
niores (masculinos).

ABC celebra amanhã 
o 83.º aniversário
ACADEMISTAS comemoram, amanhã, mais um aniversário com mais uma
gala anual, onde vão premiar os que mais se destacaram em 2016.

DR

Emanuel Ribeiro está nomeado para atleta revelação na Gala 2016 do ABC
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Andebol - desporto escolar
Equipa feminina ABC/Carlos Amarante 
apurada para final nacional de infantis
A equipa de infantis do ABC, consegui o apuramento para a Final Nacio-
nal de Infantis no Algarve ao vencer a equipa da CS Juventude do Mar por
27-25.  Esta equipa assegurou para já o terceiro lugar no Campeonato Re-
gional da Associação de Andebol de Braga que dá apuramento directo
para a final nacional.
A equipa nasceu no projecto de Desporto Escolar da Escola Secundária
Carlos Amarante. Neste campeonato a equipa pode também no dia 13 de
Maio assegurar o primeiro lugar do quadro competitivo da CLDE de Bra-
ga. Este projeto está em fase de captação, meninas no Distrito de  Braga
de 10, 11 ou 12 anos,  interessadas em pertencer a um projeto com ambi-
ções competitivas e que tenham motivação em treinar, podem compare-
cer nos treinos das 18h 30 às 20h  em qualquer um dos dias da semana na
Escola Secundária Carlos Amarante.

Página 4
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

As equipas femininas de Futsal e
Voleibol da Associação Acadé-
mica da UMinho continuam im-
paráveis, nos CNU’s na sua ca-

minhada pela revalidação dos tí-
tulos nacionais universitários.
Frente à Lusófona, foi “goleada”
por 4-0 e contra a Académica foi
um “atropelo” de 25-16 e 25-4.
O andebol masculino garantiu
também presença nas meias-fi-

nais.
Mais um dia de Fases Finais

em Coimbra e, mais duas bri-
lhantes exibições por parte das
miúdas do Minho, que, no Futsal
e no Voleibol estão imparáveis,
vencendo as suas rivais sem ape-

lo nem agravo.
No futsal, frente à Lusófona de

Lisboa, as minhotas chegaram
ao intervalo a vencer por duas
bolas a zero. Na etapa comple-
mentar, mais dois golos e carim-
bo no passaporte para as meias-

finais onde vão defrontar a
AAUÉvora.

Por sua vez, o voleibol, bem lá
no alto, não deu hipótese à equi-
pa da casa, à Académica. Ora
martelado na Zona 2, ora na Zo-
na 4, as minhotas venceram fa-
cilmente ambos os parciais por
25-16 e 25-4. Nas meias-finais
vão defrontar a AAUAveiro.

O andebol, que começou mal o
dia ao sofrer uma derrota por 22-
19 frente à Académica, haveria,
no entanto, de terminar o dia em
beleza ao vencer a AEFCT por
28-11. Os minhotos vão ter de
“pedalar muito” se quiserem
voltar a ser campeões.

Relativamente ao basquetebol
feminino apesar de todo o seu
esforço sofreu mais duas derro-
tas e ficou-se pela fase de gru-
pos.

Futsal, voleibol e andebol 
imparáveis rumo às meias-finais
AS EQUIPAS FEMININAS de futsal e voleibol da AAUMinho continuam imparáveis, em Coimbra, na
luta pela revalidação dos títulos nacionais universitário. Andebol masculino também nas meias-finais.

NUNO GONÇALVES

Fase de um jogo de futsal feminino da AAUMinho

NUNO GONÇALVES

Atleta do UMinho finaliza um ataque no jogo de andebol

NUNO GONÇALVES

Fase de um jogo de voleibol
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111 A Académica so-
freu, este fim de semana, 
duas derrotas na 2.ª fase 
da 3.ª Divisão (Zona Nor-
te), em dois jogos realiza-
dos fora de casa.

No sábado, os estudantes 
foram ao terreno do Alava-
rium perder por 31-24. Na 
segunda-feira, a Académi-
ca deslocou-se ao terreno 
do Póvoa de Varzim tendo 
igualmente perdido, ago-
ra por 34-26. Com estes 
resultados a Académica 
hipoteca as aspirações de 
subida à 2.ª divisão, ten-
do ainda, contudo, cinco 
jogos pela frente, para 
voltar às posições de subi-
da. Dif ícil, mas atingível 
para esta equipa que vem 
demonstrando qualidade 
para chegar mais longe.

Jogando no terreno de 
adversários diretos, a Aca-
démica não conseguiu co-
locar em jogo todo o seu 

potencial e a qualidade. 
A atitude combativa sur-

girá, como se espera, já no 
próximo jogo, sábado, às 
18H00, frente ao 1.º clas-
sificado, o CP Natação, no 
pavilhão 1 do Estádio Uni-
versitário.

Os Minis, por sua vez, 
conseguiram mais uma 
grande vitória, frente ao 

Alavarium, por 29-27, isto 
apesar de jogarem com 
menos um jogador.

Os Infantis tiveram, no 
sábado, dois jogos em casa 
do Ílhavo, para acerto de 
calendário, tendo ganho 
o primeiro por 19-17 e 
empatado o segundo por 
22-22, num desempenho 
de grande qualidade. 

Andebol Fim de semana
negro para a Académica

DR
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CNUS Os Campeonatos Na-
cionais Universitários cami-
nham a passos largos para o fi-
nal e ontem começaram a de-
finir-se quais são as equipas
que vão chegar aos lugares de-
cisivos.

No voleibol feminino, a Aca-
démica ficou pelo caminho ao
perder nos quartos-de-final
com a U. Minho, por 2-0.

O mesmo sucedeu à turma
feminina de futsal que perdeu,
na mesma fase, com a U. Évora,
por 3-1, no Pavilhão da Palheira.

No futebol, a formação aca-
demista vai hoje disputar as
meias-finais, depois de ontem
ter superado a UTAD, por 3-1.

No basquetebol feminino, a
Académica não deu hipótese à
U. Minho e venceu por expres-
sivos 59-20, mas, por outro
lado, perdeu com a FADEUP
por 55-37. Seja como for,
avança para as meias-finais.

No andebol masculino, a
Académica terminou o Grupo
B no 1.º lugar, apesar dos senti-
mentos distintos com que aca-
bou o dia de ontem, no qual
derrotou a U. Minho (22-19) e

perdeu com o ISMAI (20-21).
No voleibol, os rapazes da

AAC começaram por superar
a Faculdade Motricidade Hu-
mana (2-0), mas perderam por
igual resultado com o Pol.
Porto. Hoje jogam as meias-fi-
nais.

Resultados

ANDEBOL MASCULINO
AAC-AAUM                                            22-19
AEISMAI-AAC                                     21-20

BASQUETEBOL FEMININO
AAUM-AAC                                           59-20
AAC-AEFADEUP                               37-55

FUTSAL FEMININO
AAC-Univ. Évora                                        1-3

VOLEIBOL MASCULINO
AEFMH-AAC                                               0-2
AAC-P. Porto                                                 0-2

VOLEIBOL FEMININO
AAC-AAUM                                                   0-2

Hoje

ANDEBOL MASCULINO
17h00                             AAC-AAUAV
Pavilhão 1 Estádio Universitário
BASQUETEBOL FEMININO
15h00                                     UAV-AAC
Pavilhão Multidesportos

FUTEBOL MASCULINO
15h00                                         AAC-AEFCT
Estádio Universitário de Coimbra

VOLEIBOL MASCULINO
15h00                                   FEUP-AAC
Pavilhão 3 Universitário

Quatro Equipas da AAC
disputam meias-finais
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Senhor Director,
Estão a decorrer em Coim-
bra os Campeonatos Nacio-
nais Universitários com a
participação de cerca de
2.000 atletas, em represen-
tação de 23 instituições do
ensino superior, disputando
os melhores resultados nas
modalidades de andebol,
basquetebol, canoagem, fu-
tebol, futsal, hóquei em pa-
tins, raguebi (Sevens) e vo-
leibol, numa organização
conjunta da FADU e da AAC.

Após uma cerimónia de
abertura no Pátio das Esco-
las, cerimónia sem brilho e
com muitas ausências de
entidades oficiais e de atle-
tas, a competição disputa-
-se em vários recintos des-
portivos da cidade de Coim-
bra e arredores próximos.
Lamentavelmente a moda-
lidade ATLETISMO ficou de
fora desta organização, fi-
cando a disputa do respec-
tivo campeonato nacional
adiado para Maio, a realizar
em... Faro.

Em Julho de 2018, com o
alto patrocínio da Reitoria

da UC, da Câmara Munici-
pal de Coimbra, da FADU,
Coimbra será palco dos
EUSA2018, competição má-
xima do desporto universi-
tário europeu, com a parti-
cipação prevista de cerca de
5.000 atletas que disputam
quase 20 modalidades des-
portivas, entre as quais o
Atletismo não figura. Sendo
estes EUGames um grande
evento internacional não se
entende a não inclusão da
modalidade Atletismo, tal
como seria difícil de aceitar
a realização dos Jogos
Olímpicos sem Atletismo.
Claro que há respostas “ofi-
ciais” para esta decisão, to-
das muito frágeis e de difícil
aceitação, sendo a falta de
uma pista de Atletismo em
Coimbra a “mãe de todas as
razões”.

A ausência de organiza-
ção a nível nacional de
competições oficiais de
Atle tismo de pista em
Coimbra é, infelizmente,
longa. Há quase 20 anos
que Coimbra não assiste a
uma competição nacional

de Atletismo de pista (o
verdadeiro Atletismo), não
por falta de capacidade or-
ganizativa ou de compe-
tência dos agentes locais,
mas por falta do elemento
essencial para o efeito -
UMA PISTA DE ATLE-
TISMO HOMOLOGADA.
No entanto, existem no te-
cido urbano de Coimbra 2
recintos desportivos equi-
pados com pistas, uma 
no Estádio Universitário
(inau gurada em 1963 e per-
tencente à Reitoria da UC)
e outra no Estádio Cidade
de Coimbra, ao Calhabé,
propriedade da CMC.

A pista de Atletismo do
EUC, que foi nos anos 60 e
70 considerada a melhor
pista do país, está ao aban-
dono há muitos anos, não
tendo sido incluída a sua
reabilitação nas recentes e
indispensáveis obras de re-
qualificação do EUC que
envolveram essencialmente
os pavilhões. A pista muni-
cipal do ECC com piso sin-
tético, inaugurada com
pompa e circunstância em

31.05.1997 pelo então (e ac-
tual) Presidente da CMC na
presença do Secretário de
Estado Dr. Miranda Calha,
surge como novo atrativo
motivador para a juventude
de Coimbra que gosta de
Atletismo. No entanto, a uti-
lização desta pista sempre
foi condicionada semanal-
mente pela prática do fute-
bol e mesmo proibida a uti-
lização do espaço do rel-
vado para os lançamentos
longos e, presentemente, a
pista apresenta tal estado de
degradação que invalida a
sua utilização para provas
oficiais nacionais ou mes -
mo distritais, sendo apenas
utilizada para treinos e re-
duzidos torneios destinados
a atletas dos escalões etá-
rios mais baixos.

Por mim, que já tenho
mais de 50 anos de “andan-
ças” pelo Atletismo, consi-
dero a actual situação in-
sustentável e lesiva do de-
senvolvimento da modali-
dade desportiva mais popu-
lar em todo o mundo. Até
quando os mais de 600

atletas federados na Asso-
ciação Distrital de Atletismo
de Coimbra (ADAC), os clu-
bes, os treinadores, os diri-
gentes, os juízes de Atle-
tismo, os familiares dos
atletas de Coimbra, terão de
percorrer centenas de qui-
lómetros todos os meses,
para poderem praticar o seu
desporto de eleição - o Atle-
tismo? Com alguma espe-
rança e optimismo, lanço
um alerta e um apelo à Rei-
toria da UC, à CMC, à AAC,
à ADAC no sentido de criar
cinergias e a definição de
uma estratégia que viabi-
lize, até ao fim da década,
um local de trabalho para
os atletas, leia-se UMA
PISTA DE ATLETISMO, que
torne possível a prática do
Atletismo e realizar, tal
como acontece noutras mo-
dalidades, provas de Atle-
tismo de pista em Coim-
bra.|

Jorge Carvalho
(Atleta e dirigente 

desportivo)
Coimbra

CNU2017 e EUSA2018 em Coimbra, sem atletismo
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Erica Tavares anunciada 
na Liga francesa 
Erica Tavares, a internacional por-
tuguesa que veste a camisola do 
Madeira Andebol SAD, vai rumar 
para França na próxima tempora-
da para vestir a camisola do Cham-
bray Touraine Hanbball, formação 
que alinha na principal liga de 
França. 

A notícia foi avançada na edição 
on-line do jornal francês La Nou-
velle Republic, dando conta da ofi-
cialização desta contratação com  

uma foto da andebolista com as co-
res da selecção nacional. 

O jornal dá conta ainda que a 
promissora andebolista portugue-
sa, de 21 anos de idade, assinou por 
duas temporadas, tendo o técnico 
da equipa francesa, Guillaume 
Marquês afirmado a esse matutino 
que a jogadora lusa "está dentro do 
nosso projecto global, onde se es-
pera uma grande progressão na 
carreira". H. D. P. 

Jogadora da SAD vai vestir a camisola do Chambray Touraine Hanbball. 
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Silvino Cardoso

O Académico de Viseu que dis-
puta a prova organizada pela
Associação de Andebol do
Porto, conseguiu uma preciosa
vitória em Afife no passado sá-
bado, mas não conseguiu re-
sistir na passada segunda-feira,
em casa, frente ao líder, o Clube
Andebol Penafiel.

Os penafidelenses mantêm
assim o comando mas com
mais jogos que os restantes
concorrentes. O clube viseense
desceu um lugar (3.º) na tabela
classificativa, mas tem menos
partidas realizadas. 

Nas duas últimas jornadas o
Académico conseguiu quatro
pontos, três fruto do triunfo di-
fícil, mas justo, no Pavilhão do
Afifense e um pela derrota so-
frida em casa.

Rafael Ribeiro sabe que che-
gar ao primeiro lugar será um

sonho demasiado alto, tendo
em conta a maior experiência
das equipas filiadas na Asso-
ciação de Andebol do Porto,
mas mantém a esperança de
estar numa final a quatro, con-
tinuando dessa forma a dar
competitividade aos jovens
academistas. Na próxima jor-
nada a formação da capital da
Beira Alta joga em Infesta e o
grupo de trabalho só pensa na
vitória para poder atingir a
meta definida com a partici-
pação numa prova de grande
exigência. 

Diferença esteve 
nos guarda-redes

No andebol um guarda-re-
des em grande forma é mais
de meia equipa e um trunfo
para quem necessita de vencer.
No duelo entre o líder e o Aca-
démico a diferença esteve
mesmo na actuação dos dois
guarda-redes. Manuel Rocha
fez uma exibição de luxo. Para
além de defesas espectaculares

frente a jogadores adversários
isolados, conseguiu evitar go-
los nos quatro livres de sete
metros de que beneficiou a
equipa da casa. O academista
Leonardo Carneiro fez uma
exibição pouco menos que
normal e não conseguiu evitar
alguns golos que, raramente,
se sofrem no andebol. Já o vi-
mos fazer bem melhor, mas
frente ao CA Penafiel, não es-
teve nos seus melhores dias. 

Em termos de andebol pra-
ticado os pupilos de Rafael Ri-
beiro não foram inferiores aos
penafidelenses e chegaram
mesmo a recuperar da des-
vantagem de sete golos para
apenas um. Contudo, os joga-
dores vieram a pagar a factura
nos minutos finais, com os vi-
sitantes a aproveitarem bem o
visível cansaço dos viseenses.

O Académico apenas esteve
em vantagem até aos cinco
primeiros minutos (3-2). A par-
tir daí o CA Penafiel foi para a
frente e nunca mais perdeu
vantagem, o que dá justiça ao
resultado final. | 

6.ª jornada

Ílhavo AC-AD Afifense                  23-27
Académico-CA Penafiel            31-35
AD Amarante-FC Infesta           25-23
SVR Benfica-Fermentões 'A'    32-27

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CA Penafiel               6       4    1      1  199-19015
AD Amarante         5       2    1      2  141-15110
Académico               4       2    1      1  127-121    9
FC Infesta                   4       2    1      1  115-113    9
Ílhavo AC                     4       2    0      2  118-111    8
AD Afifense              4       2    0      2  102-100    8
SVR Benfica              3       2    0      1    92-88      7
Fermentões              5       1    0      4  137-142    7
CA Leça                        5       1    0      4  127-142    7

Próxima jornada
CA Leça-SVR Benfica, Fermentões
'A'-AD Amarante, FC Infesta-
Académico e CA Penafiel-Ilhavo.

Andebol
AA Porto

Académico com vitória e
derrota em jornada dupla
AA Porto Turma orientada por Rafael Ribeiro desce uma posição mas continua
na corrida à “final-four” do Campeonato Regional

Academistas derrotados em casa pelo CA Penafiel

ACADÉMICO                                31

Leonardo Carneiro; Carlos Ribeiro (7),
Nuno Marques (8), José Mendes (4),
Marcos Bispo (1), Luís Ferreira (3) e Ro-
drigo Abreu (2).
Jogaram ainda: Luís Aguiar (5), David
Amaral (1) e João Silva
Não utilizados: Tiago Barata e Rúben
Santos
Treinador: Rafael Ribeiro

CA PENAFIEL                               35

Manuel Rocha; Ivo Pinto (7), Paulo
Gonçalves (7), Rodrigo Gonçalves (3),
Henrique Pinto (8), Tiago Almeida(2) e
Emanuel Pinto (6).
Jogaram ainda: Carlos Freitas e Pedro
Pestana (2)
Não utilizados: João Silva
Treinador: Pedro Rodrigues

Jogo no Pavilhão Municipal do
Fontelo
Árbitros: Daniel Carreira e Marc Ro-

drigues (Viseu)
Ao intervalo: 13-16

SILVINO CARDOSO
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Campeonatos nacionais universitários

Futsal e voleibol da UM
rumo às meias-finais

A
s equipas femininas 
de futsal e volei-
bol da AAUMinho 
continuam impa-

ráveis na sua caminha-
da pela revalidação dos 
títulos nacionais univer-
sitários. Frente à Lusófo-
na, foi “goleada” por 4-0 
e contra a Académica foi 
um “atropelo” de 25-16 e 
25-4. O andebol mascu-
lino garantiu a presença 
nas meias-finais.

No futsal, frente à Lu-
sófona de Lisboa, as mi-
nhotas chegaram ao in-
tervalo a vencer por 2-0. 
Na etapa complementar, 

Voleibol feminino da AAUMinho está nas meias-finais

mais dois golos e carim-
bo no passaporte para as 
meias-finais onde vão de-
frontar a AAUÉvora.

O voleibol não deu hi-
pótese à equipa da casa, 
à Académica. As minho-
tas venceram facilmen-
te ambos os parciais por 
25-16 e 25-4. Nas meias-
-finais vão ter pela frente 
a AAUAveiro.

O andebol, que come-
çou mal o dia ao sofrer 
uma derrota por 22-19 
frente à Académica, ha-
veria, no entanto, de ter-
minar o dia em beleza ao 
vencer a AEFCT por 28-11.

O basquetebol femini-
no sofreu mais duas der-

rotas e ficou-se pela fase 
de grupos.

D
R

Página 11



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 4,57 x 2,86 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 69363875 04-05-2017

DESPORTO
UNIVERSITÁRIO
Futsal e voleibol feminino e 
andebol masculino da AAUM 
nas meias-fi nais
dos campeonatos nacionais.
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ANDEBOL 
QUALIF. EURO 2018

SUÍÇA X PORTUGAL    TVI24, 19h00
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UJ E \ 
Seleção AA - Fase de 
apuramento 
do Campeonato da 
Europa 2018 - 3.' Jornada 
- Grupo 5: Suíça-Portugal, 
18h00, em Bienne, na Suíça. 
Torneio das 4 Nações 
Júnior Masculina -1.3  
Jornada: 
Espanha-Portugal,17:45, 
Em Templesur Lot 
e Pessac, França. 

FUlE  
Liga Europa - 
Melas-Finais -1' Mão: 
Celta de Vigo-Manchester 
United, 20h05. 

Millennium Estoril Open 
- Início dos jogos às13h00, 
no Clube de Ténis 
do Estoril. 
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AweasagÃo JOGA HOJE 
NA SISA OBRIGADA A GANHAR 
A Seleção Nacional defronta hoje (18h00) a 
Suíça, na terceira jornada do Grupo S de 
qualificação para o Europeu de 2018, na 
Croácia. Em Biel, Portugal tem de ganhar 
para manter vivas as esperanças de se apurar, 
depois de ter começado com uma derrota e 
um empate. "Não nos passa pela cabeça outra 
forma de estar que não a de vitória", disse o 
selecionador Paulo Jorge Pereira. 
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AMBIÇÃO. Paulo Pereira quer levar Portugal ao Europeu 

SUBIR UM DEGRAU 
Portugal pode agarrar na 
Suíça o 2.0 lugar do Grupo 
5 de qualificação para o 
Europeu da Croácia'2m8 

A tarefa de Portugal no Grupo 
5 de qualificação para o Europeu 
da Croácia de 2018 é complica-
díssima, mas a Seleção está na 
luta, podendo hoje (18 horas), em 
Biel, igualar o 2° lugar da série, se 
vencer a Suíça. Ë que a Eslovénia 
perdeu (23-32) ontem na receção 
à cotada Alemanha, campeã eu-
ropeia e bronze nos Jogos do 
Rio'2016. 

Para o selecionador Paulo Pe-
reira "este resultado é indiferen-
te", pois Portugal "só tem é de 
pensar emsi próprio" , de manei-
ra a terminar num dos dois pri-
meiros lugares do grupo e, assim, 
garantir o apufamento direto. O 
melhor terceiro classificado dos 
sete grupos em competição tarn - 

GRUPOS 
jornada 

ESIOVÉNIA 23-32 ALEMANHA 

SUÍÇA 18h00 PORTUGAL 

09  ALEMANHA 6 3 3 O O 90-69 
O ESLOVÉNIA 3 3 1 1 1 81-85 

O PORTUGAL 1 2 O 1 1 50-61 
02 suíça o 2 O O 2 46-55 

Próxima jornada: 6 e r de maio 

ALEMANHA-ESLOVÉNIA; PORTUGAL-SUO* 

bém é repescado para o Europeu, 
prova onde a turma das quinas 
esteve pela última vez em 2006 
na Suíça. 

Face às forças em parada, o ob-
jetivo de Portugal para o jogo no 
Tissot Arena, com capacidade 
para 6.521 espectadores, é só um: 
vencer a turma helvética no fe 
cho da primeira volta e repetir 
esse triunfo no próximo domin-
go, em Loulé, para não se atrasar 
na corrida com os principais fa- 

voritos do Grupo 5, até porque 
Portugal tem capacidade, como 
já se viu ao ter empatado com a 
Eslovénia, que viria a ganhar o 
bronze no Mundial deste ano 
disputado em França. 

O pivô Tiago Rocha, capitão da 
Seleção, está determinado: "Ape-
sar do curto espaço de tempo de 
preparação, estamos unidos para 
conseguir estas duas vitórias com 
a Suíça, fundamentais para a nos-
sa continuidade na disputa de um 
lugar no Europeu." 

Refira-se que o presidente da 
Eslovénia, Borut Pahor, condeco-
rou, esta semana, a sua seleção 
com a ordem de mérito, dado que . 
o bronze no Mundial foi um dos 
maiores feitos desporthios da jo-
vem república dos Balcãs. 

Mas no jogo de ontem, em 
Ljubljana, os alemães, que conta-
ram com a entrada do novo sele - 
cionador, Christian Prokop, fo-
ram mais fortes, disparando no 
marcador desde os minutos ini-
ciais, para selarem triunfo claro. 

ALEXANDRE REIS 
 CLASSIFICAÇÃO

PlVEDuviLs 
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Portugal pode agarrar na Suíça o 2.º lugar do Grupo 5 de qualificação para o Europeu da Croácia'2018
 
A tarefa de Portugal no Grupo 5 de qualificação para o Europeu da Croácia de 2018 é complicadíssima,
mas a Seleção está na luta, podendo hoje (18 horas), em Biel, igualar o 2º lugar da série, se vencer a
Suíça. É que a Eslovénia perdeu (23-32) ontem na receção à cotada Alemanha, campeã europeia e
bronze nos Jogos do Rio'2016.
 
Para o selecionador Paulo Pereira "este resultado é indiferente", pois Portugal "só tem é de pensar em
si próprio", de maneira a terminar num dos dois primeiros lugares do grupo e, assim, garantir o
apuramento direto. O melhor terceiro classificado dos sete grupos em competição também é
repescado para o Europeu, prova onde a turma das quinas esteve pela última vez em 2006 na Suíça.
Continuar a ler
 
Face às forças em parada, o objetivo de Portugal para o jogo no Tissot Arena, com capacidade para
6.521 espectadores, é só um: vencer a turma helvética no fecho da primeira volta e repetir esse
triunfo no próximo domingo, em Loulé, para não se atrasar na corrida com os principais favoritos do
Grupo 5, até porque Portugal tem capacidade, como já se viu ao ter empatado com a Eslovénia, que
viria a ganhar o bronze no Mundial deste ano disputado em França.
 
O pivô Tiago Rocha, capitão da Seleção, está determinado: "Apesar do curto espaço de tempo de
preparação, estamos unidos para conseguir estas duas vitórias com a Suíça, fundamentais para a
nossa continuidade na disputa de um lugar no Europeu."
 
Refira-se que o presidente da Eslovénia, Borut Pahor, condecorou, esta semana, a sua seleção com a
ordem de mérito, dado que o bronze no Mundial foi um dos maiores feitos desportivos da jovem
república dos Balcãs.
 
Mas no jogo de ontem, em Ljubljana, os alemães, que contaram com a entrada do novo selecionador,
Christian Prokop, foram mais fortes, disparando no marcador desde os minutos iniciais, para selarem
triunfo claro.
 
Autor: Alexandre Reis
 
02h22
 
Alexandre Reis
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Seleção de andebol quer surpreender a Suíça
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| Andebol
 
Paulo Pereira aposta na surpresa para surpreender a Suíça | FPA
 
Portugal quer vencer duas vezes a Suíça para sonhar com Europeu de andebol.
 
A seleção portuguesa de andebol espera conseguir uma dupla vitória frente à Suíça, a única forma de
alimentar a esperança de se qualificar para o Campeonato da Europa de 2018, a disputar na Croácia.
 
"Não nos passa pela cabeça outra forma de estar que não seja a vitória", assumiu o selecionador luso,
Paulo Pereira, que disse esperar um "jogo muito duro" por parte dos suíços, adversários em Biel, na
quinta-feira, e em Loulé no domingo, nas terceira e quarta jornadas do Grupo 5.
 
O técnico assume a ambição de "surpreender" na Suíça, avançando que vai tentar fazer "algo um
pouco diferente" daquilo que os adversários poderão conhecer da seleção portuguesa.
 
O capitão Tiago Rocha lamentou o "pouco tempo de preparação" da equipa lusa, mas deixou a certeza
de um grupo coeso.
 
"Estamos todos unidos para conseguirmos estas duas vitórias, que são fundamentais para a nossa
continuidade na disputa de um lugar Europeu", disse.
 
Portugal perdeu o primeiro jogo do grupo, por 35-24 frente à Alemanha, empatando o segundo em
casa 26-26 com a Eslovénia, que antes tinha batido (32-27) a Suíça, que cedeu em casa frente aos
germânicos por tangencial 22-23.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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| Andebol
 
Paulo Pereira aposta na surpresa para surpreender a Suíça | FPA
 
Portugal quer vencer duas vezes a Suíça para sonhar com Europeu de andebol.
 
A seleção portuguesa de andebol espera conseguir uma dupla vitória frente à Suíça, a única forma de
alimentar a esperança de se qualificar para o Campeonato da Europa de 2018, a disputar na Croácia.
 
"Não nos passa pela cabeça outra forma de estar que não seja a vitória", assumiu o selecionador luso,
Paulo Pereira, que disse esperar um "jogo muito duro" por parte dos suíços, adversários em Biel, na
quinta-feira, e em Loulé no domingo, nas terceira e quarta jornadas do Grupo 5.
 
O técnico assume a ambição de "surpreender" na Suíça, avançando que vai tentar fazer "algo um
pouco diferente" daquilo que os adversários poderão conhecer da seleção portuguesa.
 
O capitão Tiago Rocha lamentou o "pouco tempo de preparação" da equipa lusa, mas deixou a certeza
de um grupo coeso.
 
"Estamos todos unidos para conseguirmos estas duas vitórias, que são fundamentais para a nossa
continuidade na disputa de um lugar Europeu", disse.
 
Portugal perdeu o primeiro jogo do grupo, por 35-24 frente à Alemanha, empatando o segundo em
casa 26-26 com a Eslovénia, que antes tinha batido (32-27) a Suíça, que cedeu em casa frente aos
germânicos por tangencial 22-23.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Seleção quer subir um degrau
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Por Record
A tarefa de Portugal no Grupo 5 de qualificação para o Europeu da Croácia de 2018 é complicadíssima,
mas a Seleção está na luta, podendo hoje (18 horas), em Biel, igualar o 2º lugar da série, se vencer a
Suíça. É que a Eslovénia perdeu (23-32) ontem na receção à cotada Alemanha, campeã europeia e
bronze nos Jogos do Rio'2016.Para o selecionador Paulo Pereira "este resultado é indiferente", pois
Portugal "só tem é de pensar em si próprio", de maneira a terminar num dos dois primeiros lugares do
grupo e, assim, garantir o apuramento direto. O melhor terceiro classificado dos sete grupos em
competição também é repescado para o Europeu, prova onde a turma das quinas esteve pela última
vez em 2006 na Suíça.Face às forças em parada, o objetivo de Portugal para o jogo no Tissot Arena,
com capacidade para 6.521 espectadores, é só um: vencer a turma helvética no fecho da primeira
volta e repetir esse triunfo no próximo domingo, em Loulé, para não se atrasar na corrida com os
principais favoritos do Grupo 5, até porque Portugal tem capacidade, como já se viu ao ter empatado
com a Eslovénia, que viria a ganhar o bronze no Mundial deste ano disputado em França.O pivô Tiago
Rocha, capitão da Seleção, está determinado: "Apesar do curto espaço de tempo de preparação,
estamos unidos para conseguir estas duas vitórias com a Suíça, fundamentais para a nossa
continuidade na disputa de um lugar no Europeu."Refira-se que o presidente da Eslovénia, Borut
Pahor, condecorou, esta semana, a sua seleção com a ordem de mérito, dado que o bronze no Mundial
foi um dos maiores feitos desportivos da jovem república dos Balcãs.Mas no jogo de ontem, em
Ljubljana, os alemães, que contaram com a entrada do novo selecionador, Christian Prokop, foram
mais fortes, disparando no marcador desde os minutos iniciais, para selarem triunfo claro.
 
02:22  por
 
Record
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