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ANDEBOLAos 55 anos, o guarda-
-redes Pavel Sukosyan voltou a Jogar 
no campeonato russo, 17 anos após 
ter-se sagrado bicampeão olímpico. 
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ANDEBOL 

Final reeditada noutro cenário 
4 ABC e Benfica lutam pelos pon-
tos; Águas Santas e Madeira SAI) 
podem garantir grupo A 

Duas equipas, duas finais, um 
vencedor: assim se podem resumir 
as decisões da Taça Challenge e do 
campeonato Andebol 1 a favor do 
ABC no final da época passada, am-
bas diante do Benfica que, depois 
disso, retribuiu com a conquista da 
Supertaça e unia vitória na La vol-
ta na Luz, 31-27. Agora com a ne-
cessidade urgente de ganhar pon-
tos para o grupo A, os dois conjuntos 
percebem a importância do jogo. 

Pedro Seabra, central bracaren-
se , considerou: «É um adversário 
direto na luta pelo título, mas nem  

o ABC, nem o Benfica tém por ob-
jetivo o 3.° lugar. Temos de n7Pr  o 
que já fizemos em muitos jogos, não 
só contra o Benfica mas contra qual-
quer equipa - colocar em campo as 
nossas ideias de jogo. Estando ao 
nosso nível, podemos bater qual-
quer adversário. Sabemos que está 
mais difícil, mas todos os pontos 
que conseguirmos agora podem ter 
importância para a segunda fase.» 

O pivot brasileiro Ales Silva, dos 
encarnados, acrescentou: «Esta-
mos numa dinâmica positiva, ga-
nhamos os últimos jogos. Todos que-
rem jogar este tipo de partidas.» 

Esta jornada pode ainda dissipar 
dúvidas quanto às duas equipas que 
acompanham FC Porto, Sporting, 

CALENDÁRIO 
4 Andebol 1 24.' Jornada 4 Hoje 

ABC-Benfica MOO k 
Pavilhão Flavio Sã Leite,  em Braga 
Ac. São Mamede-Belenenses 1J.00 
Pavilhão  Eduardo Soares. em S. Mamede Infesta 
Madeira SAD-Sp. Horta 17.00 k 
Pavilhão do Funchal, no Funchal 
Sicating-iSMit 19.401a 
Pavilhão  Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa  
Boa Hora-Aguas Santas MOO k 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  
AC Fafe-Avanca *00k 
Pavilhão Municipal, em Fafe ... 
Arsenal Devesa4Clis;rb;  • ]100 k 
Pavilhão  Flávio Sã Leite. em Braga  

Benfica e ABC no grupo A. À Ma-
deira SAI) basta a vitória na rece-
ção ao Sporting da Horta, o Águas 
Santas necessita de ganhar ao Boa 
Hora e esperar que o Avanca não 
vença na visita a Faie. Isto a tiès jor- 
nadas do fim! HUGO COSTA 
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§andebol

Pavilhão Flávio Sá Leite, às 21 horas
Arsenal da Devesa tenta surpreender
FC Porto 100 por cento vitorioso
O FC Porto, que conta por vitórias os
23 jogos disputados no presente
campenato,  é favorito na deslocação
a Braga, onde joga com o Arsenal da
Devesa às 21 horas. 
A equipa bracarense, que na sua
temporada de estreia no Andebol 1
tem o propósito de assegurar para a 
próxima época o convívio entre o 
escalão maior, assume a dificuldade
que o encontro exige sob o ponto de
vista competitivo - mas acredita que
pode vencer. “Há sempre possibilida-
de de vencer. Temos de ter consciên-
cia de quem vamos enfrentar. A nível
interno ainda não perdeu, mas cada
jogo tem a sua história”, comenta o
treinador Gabriel Oliveira. O FC Porto,
acrescenta, “já teve jogos menos bem
conseguidos, resultados não tão dilatados, com equipas que suopostamente
seriam inferiores”. 
Gabriel Oliveira garante que  “vamos colocar em campo todo o nosso ande-
bol, sabendo que vamos defrontar uma defesa muito alta, com jogadores
muito possantes” e adianta que “o nosso ataque organizado terá que traba-
lhar bem. Mas principalmente iremos tentar surpreender com uma das nos-
sas melhores armas que é o contra-ataque. Vamos lutar com as armas que
temos e  desta forma tentar disputar o resultado até ao fim”. 
A equipa arsenalista joga limitada. Sérgio Caniço, por razões profissionais,
encontra-se ausente para o estrangeiro. 
Há ainda um ou outro com mazelas físicas, que podem  não impedir de
jogar, mas que estão sob avaliação, como Ricardo Castro, guarda-redes, que
no final do jogo na Madeira ressentiu-se de uma lesão anterior.

DR 

João Ferreira em contra-ataque
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, com 55 pontos
em 22 jogos, recebe o Benfica,
terceiro que conta 59 pontos em
23 jogos. É um dos pontos de in-
teresse da 24.ª ronda do campeo-
nato nacional.

As duas equipas disputaram na
época anterior o play-off  do
Andebol 1 e a final a duas mãos
da Taça Challenge, com vanta-
gem para a equipa academista.  

Porém,  hoje as duas equipas
estão diferentes, destacando-se a
viagem do ponta Fábio Vidrago

de Braga para a Luz e a recente
saída de Nuno Grilo para jogar
em França pelo Créteil, sendo
ainda improvável que a entrada
do cabo-verdiano Dede Moreno
possa já constituir alternativa.

Pelas 18 horas, o AC Fafe, que
vem de um jogo disputado com
grande equilíbrio na Luz diante
do Benfica, recebe o AA Avanca. 

A equipa fafense, na 11.ª posi-
ção com com 38 pontos,  joga
com um  adversário que, com 46
pontos mantém a expectativa de,
nas três jornadas que faltam dis-
putar, ainda subir ao sexto lugar,
ocupado pelo Madeira Sad, com

50. No Funchal, a equipa madei-
rense recebe o SC Horta. 

O Águas Santas, quinto com 50
pontos, viaja até Lisboa, para
defrontar o Boa Hora. Também
aqui os pupilos de Paulo Faria
tudo farão para garantir a vitória
e, assim, manter-se entre os seis
primeiros lugares. 

O Sporting é mais do que favo-
rito na recepção ao Maia-Ismai. 

ABC/UMinho recebe Benfica 
em luta pelo terceiro lugar
HOJE ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho e Benfica
enontram-se num jogo que tem como efeito mais imediato o terceiro lugar.

Hugo Rocha, em acção num ABC-Benfica da época anterior
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Jogo com o Sp. Horta 
adiado para domingo 
O jogo que se deveria realizar hoje 
às 17 horas no Pavilhão do Funchal, e 
iria colocar frente a frente o Madeira 
Andebol SAD e os açorianos do 
Sporting da Horta, foi adiado para 
amanhã à tarde, em hora a definir. 

Um encontro que reveste-se de 
muita importância para o Madeira 
Andebol SAD. Caso a equipa co-
mandada pelo técnico Paulo Fidal-
go, (que hoje celebra 300 jogos 
como treinador), vença o Horta ga-
rante automaticamente o apura-
mento para a fase final do campeo-
nato nacional da I Divisão, grupo 
onde irão estar os grandes emble-
mas nacionais na luta pelo título e 
lugares europeus. Um encontro que 
se prevê de festa para o Madeira 
SAD que reúne todas as condições 
para superar este adversário, Spor-
ting da Horta, que soma com 22 par-
tidas disputadas 31 pontos ocupan-
do o penúltimo lugar. Já o Madeira  

SAD é sexto com 50 pontos, os mes-
mos que o Aguas Santas que está aci-
ma e mais quatro pontos relativa-
mente ao Avanca. O Madeira Ande-
bol SAD relembre-se depois deste 
compromisso competitivo voltará 
ainda a jogar em casa logo a 1 de 
Março, quarta-feira, recebendo no 
Rinchai o líder FC Porto. 

Madeira SAD para a Taça 
Nos femininos e ainda no Pavilhão 
do Funchal às 19 horas, registe-se a 
partida entre os femininos do Ma-
deira Andebol SAD e o conjunto do 
Maia, encontro antecipado dos 
quartos-de-final da Taça de Portu-
gal, eliminatória que será terminada 
a 1 de abril. As madeirenses apresen-
tam-se na linha da frente para segui-
rem para a ronda seguinte num en-
contro onde apesar de tudo todos os 
cuidados são poucos para se preve-
nirem dissabores. H.D.P. 
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nacional da i divisão (jogos de hoje)

AA Avanca em Fafe 
Para hoje está agendada, ainda, a receção do
AC Fafe ao AA Avanca. A turma fafense, que
perdeu, na quarta-feira passada, em Lisboa,
com o Benfica, pretende, claro, voltar aos 
sucessos. 

Eis os jogos de hoje:
ABC/UMinho-Benfica ............................ 17h00
AA São Mamede-Belenenses................. 17h00
Madeira SAD-Sporting da Horta ......... 17h00
Boa Hora-Águas Santas ...........................18h00
AC Fafe-AA Avanca ..................................18h00
Sporting-Maia ISMAI ..............................18h00
Arsenal da Devesa-Porto ........................21h00
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títulos disputados em Por-
tugal (os academistas ain-
da venceram, precisamen-
te ante os encarnados, a 
Taça Challenge), querem 
vencer para continuar a 
perseguir os dois primei-
ros da tabela e, sobretudo, 
fixarem-se no terceiro lu-

aBC/UMInho e Benfica venceram as últimas CINCO competições NACIONAIS

Cimeira de titulados no Sá Leite

gar, ocupado pelo Benfi-
ca, que soma 59 pontos, 
mais quatro que os acade-
mistas (mas o ABC/UMi-
nho tem menos um jogo).

Portanto, se vencerem 
o jogo desta tarde e, de-
pois, baterem o Sporting 
da Horta, os campeões na-

cionais sobem ao tercei-
ro posto, por troca com a 
turma lisboeta.

O ABC/UMinho, na úl-
tima temporada, venceu 
Campeonato Nacional, 
Supertaça e Taça Chal-
lenge, enquanto o Ben-
fica conquistou a Taça de 
Portugal.

Já na presente época, 
os encarnados venceram 
a Supertaça, numa final 
contra a turma minhota.

Portanto, nos últimos 
quatro troféus disputa-
dos em Portugal, Benfica 
e ABC somam dois títulos 
cada, mas os academistas 
"desempatam" a seu favor 
com a conquista da Taça 
Challenge, em 2015/2016.

Espera-se, por isso, 
um jogo eletrizante. Na 
primeira volta, as águias 
venceram por 31-27, em 
Lisboa.

ABC/UMinho e Benfica voltam a encontrar-se, esta tarde, na catedral do andebol

O 
Pavilhão Flávio Sá 
Leite recebe, esta 
tarde (17h00), o "jogo 
grande" da 24.ª jor-

nada do Nacional da I Di-
visão (em andebol).

ABC/UMinho e Ben-
fica, conjuntos que ven-
ceram os últimos cinco 

D
M
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Arsenal da devesa joga  hoje, às 21h00,  no sá leite

«Porto é claramente favorito»

 Luís Filipe Silva

g
abriel Oliveira, téc-
nico do Arsenal da 
Devesa, atribuiu to-
tal favoritismo ao FC 

Porto no jogo de hoje, às 
21h00, no pavilhão Flá-
vio Sá Leite, a contar para  
24.ª jornada do campeo-
nato de andebol da 1.ª di-
visão nacional.

«Não vamos andar a ta-
par o sol com a peneira. O 
FC Porto é claramente fa-
vorito, mas também sabe-
mos que cada jogo tem a 
sua história e vamos ten-
tar aproveitar alguns erros 
que o FC Porto possa co-
meter e também forçá-los 
a cometer alguns», disse.

Para o jogo de hoje, Ga-
briel Oliveira espera ainda 
poder tirar partido das ca-
raterísticas dos seus atle-
tas. «O Porto tem uma de-
fesa muito possante e nós 
temos jogadores rápidos 
na frente, por isso vamos 
tentar forçar o adversário 

a cometer erros», disse.
«Vamos ter pela fren-

te um adversário muito 
competitivo que está em 
alta e muito motivado. De 
certeza que vão tentar tu-
do para manter o seu es-
tatuto invencível no cam-
peonato. Teremos uma 
tarefa muito difícil pela 
frente», destacou.

Este jogo servirá ain-
da para a equipa jogar de 
forma intensa de forma a 
preparar a 2.ª fase que es-

tá aí à porta e será onde o 
Arsenal da Devesa vai de-
cidir a sua manutenção no 
principal campeonato de 
andebol nacional.

«Já temos conseguido 
apresentar um andebol 
mais atrativo e ainda no 
último jogo, frente ao Ma-
deira SAD, perdemos mas 
conseguimos estar den-
tro do jogo até ao final», 
destacou o treinador dos 
arsenalistas ao Diário do 
Minho.

Gabriel Oliveira, técnico do Arsenal da Devesa

D
M
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Mais de cem jovens atletas do escalão de iniciados participarão no torneio de aniversário da associação de
andebol. Na apresentação do evento, falou-se de educar e criar valores para a juventude.

Emanuel Alves, David Gomes e Pedro Beja, da Câmara Municipal do Funchal, marcaram presença na apresentação do evento.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

R

A
Associação de Andebol da
Madeira (AAM) promove
o torneio, ao nível nacio-
nal, intitulado de “XXIX
Torneio Aniversário

AAM”, uma prova que vai já na
sua 29ª edição e assinala o 45º
aniversário da associação des-
portiva. A competição centra-se
no escalão de iniciados, com a
organização a expectar que o
número de atletas «vai estar entre
os 140 a 150», envolvendo «um
total de 200 pessoas», desde atle-
tas, técnicos e demais envolvidos. 
Ontem, na apresentação do

evento, o presidente da associa-
ção, Emanuel Alves, congratu-
lou-se com a iniciativa, alertando
para o importante papel que o
andebol desempenha na forma-
ção dos jovens. 
«É importante promover a saú-

de e educar os jovens através
das regras do andebol, dotando-
os de valores. A juntar a isto,
está também a parte turística,
uma vez que este torneio dispu-
ta-se na altura de carnaval, por
isso, quem vem do continente

aproveita e vê o nosso carnaval»,
explicou Emanuel Alves. 
Na ocasião, o presidente da

AAM aproveitou ainda para dei-
xar um recado à Federação Por-
tuguesa de Andebol, dizendo
que a «Madeira é prejudicada
em assuntos da Federação», lem-

brando que o andebol madei-
rense está bem neste momento
e merecia outro tipo de atenção
vinda de Portugal Continental. 
Por fim, de referir que as se-

leções das associações da Ma-
deira, Lisboa, Porto, Setúbal e
Leiria competirão entre si num

sistema de todos contra todos a
uma volta, no Pavilhão do Fun-
chal e Salesianos, onde arranca
a competição, hoje, pelas 14h00,
prolongando-se até ao final da
tarde de segunda-feira. Seguida-
mente, haverá a entrega de pré-
mios e um jantar-convívio. JM

Educar através do desporto
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Madeira SAD recebe
Maiastars nos
“quartos” da Taça
A equipa do Madeira SAD re-
cebe hoje a formação do
Maiastars em jogo anteci-
pado dos quartos de final da
Taça Portugal Multicare Se-
niores Femininos, cujo sor-
teio foi realizado ontem. A
partida tem início no Pavilhão
do Funchal, circunstância
que reforça o grande favori-
tismo atribuído à formação
orientada por Sandra Fernan-
des quanto à obtenção de um
lugar na Final Four da com-
petição, que foi programada
para 2 e 3 de junho. Os res-
tantes jogos dos “quartos” da
Taça de Portugal disputam-
se a 1 de abril. Na edição do
ano passado, o Madeira SAD
foi afastado nas meias-finais
ao perder ante o Colégio de
Gaia, que por sua vez veio a
ser derrotado pelo CS Ma-
deira na final, que foi dispu-
tada no Funchal.
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A11Jogo de andebol Madeira SAD-Sporting da Horta adiado para domingo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2017

Meio: JM Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=86f8b773

 
A equipa açoreana não conseguiu viajar na noite desta sexta-feira para a Madeira e o jogo que estava
para ser realizado este sábado, a partir das 17h00, no Pavilhão do Funchal, foi agendado para
domingo, pelas 16h30, segundo nova programação acordada com a Federação Portuguesa de
Andebol.
 
O jogo com o Sporting Clube da Horta poderá decidir a participação do Madeira SAD no "grupo de
elite" do andebol nacional, ou seja, assegurar uma presença na fase de apuramento de campeão, ao
qual só acedem os seis primeiros classificados.
 
Artigo | 24/02/2017 21:59
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SABUOAMINSE 

Este gigante está bem acordado 

Luís Vargas, presidente da Sanjoanense 

Clube celebra hoje 
93 anos. Antigas 
glórias e novas 
promessas falam de 
mística "especial" 

mAAssociação Desportiva 
..„. Sanjoanense celebra hoje 93 

anos. O clube permanece 
como um dos mais ecléticos 
do distrito de Aveiro - tem 
atualmente andebol, basque-
tebol, bilhar, futebol, ginásti- 

ca e hóquei em patins - movi-
mentando cerca de 1000 atle-
tas. De grandes glórias em to-
das as modalidades se conta a 
história da Sanjoanense feita 
por uma mística especial. "O 
clube é sentido com bairrismo 
e entusiasmo", defendeAntó-
nio Sousa, que alcançou noto-
riedade no FC Porto. Formar 
para vender também tem sido 
o propósito dos últimos anos. 
Paulo Alves, agora no Liver-
pool, é um dos casos mais re- 

centes. "Sempre tive o sonho 
de jogar no Estádio Conde 
Dias Garcia. O clube merece 
outros voos", defendeu. 

Luís Vargas, presidente da 
Sanjoanense, tem a missão de 
gerir o "monstro", tal como lhe 
chama, mas deixa reparos para 
o futuro. "A Sanjoanense mal 
cabe na cidade", atirou, pedindo 
mais apoio "do tecido empresa-
rial", caso contrário antevê uma 
"tarefa árdua para aguentar es-
tes patamares". —DA. 
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Nacional.tafase, 24.' jorna-
da: Boa Hora-Águas Santas, 
18h00; Fafe-Avanca,18h00; 
ABC-Benfica,17h00; A. São Ma-
mede-Belenenses,17h00; Ar-
senal-FC Porto, 21h00; Madeira 
SAD-Sp. Horta, 17h00; Spor-
ting-ISMA1,18h00. 
Taça de Portugal seniores 
femininos, jogo antecipado 
dos quartos de final: Madeira 
SAD-Maiastars,19h00. 

Campeonato da Liga, 22.' 
Jornada: FC Porto-Maia 
Basket; 17h00; Ovarense-UD 
Oliveirense,17h00; Sampaense 
Basket-Lusitânia,17h00;Gali-
tos-Eléctrico,17h00; Benfica-
CAB Madeira,17h00; Guima-
rães-Illiabum, 17h00 
Proliga,15. 'Jornada: Angra-
Basket-Guifões,17h30; Bele-
nenses-Casino Ginásio, 18h00; 
Estoril-Esgueira, 18h30; Benfi-
ca-B-Vasco da Gama, 21h00; 
Aliança Sangalhos-Física Torres 
Vedras, 21h00. 

Votta ao Alentejo, 4.' Etapa-
Partida Simbólica: 11h45 - 
Odemira-Alcácer do Sal -175,2 
km 

Open de Joanesburgo, 
na África do Sul, com a partici-
pação de Ricardo Melo Gouveia 
e José-Filipe Lima, até dia 26. 

1 Liga, 23.' Jornada: Tondela-
Marítimo, 16h00; Estoril-Spor-
ting,18h15; Rio Ave-P. Ferreira, 
20h30. 
II Liga, 29.' Jornada: Académi-
ca-Cova Piedade, 11h15; Braga 
B-Ac. Viseu, 15h00. 
Campeonato de Portugal - II 
Fase - 3.' Jornada - Manu-
tenção/Descida - Série B: 
Mirandela-Felgueiras 1932 
(15h00) -Série D: Estarreja-
Moimenta da Beira - Série F: 
Caldas-Sernache -Série G: 
Loures-Sintrense 
Campeonato de Portugal - II 
Fase - 3.a Jornada - Subida -
Zona Norte: Salgueiros 08-AD 
Oliveirense (15h00) 
Juniores A -1Divisão - 2.a 
Fase - 2.a Jornada - Apura-
mento de Campeão: Braga-
FC Porto (11h00); Académica-
Benf ica; Rio Ave-Sporting; Be-
lenenses-V. Guimarães 
Juniores A -IDivisão - 2.3  
Fase - 2.' Jornada - Manu-
tenção/Descida- Zona Nor-
te: Padroense-Paços de Ferrei-
ra; Moreirense-Leixões; Gil Vi-
cente-UD Oliveirense; Feirense-
Chaves - Zona Sul: Sacavenen-
se0eiras; V. Setúbal-Estoril; UD 
Leiria-Loures; Nacional-Naval 
(16h00) 
Juniores A- II Fase - II Divi-
são - 2.' Jornada - Subida -
Zona Norte: Fafe-Aves; Boavis-
ta-Tondela; Marítimo•Cesaren-
se - Zona Sul: Real SC-Alcane-
nense; Micaelense-Casa Pia; 
Eirense-Cova da Piedade 
Juniores A- II Fase - II Divi-
são - 2.' Jornada - Manuten-
ção/Descida - Série A: Famali-
cão-Vizela; Cerveira-Merelinen-
se; Tirsense-Vila Real; Bragança-
Varzim Juniores A -11 Fase - 
11Divisão - 2.° Jornada- Ma-
nutenção/Descida -Série& 
Arouca-Sanjoanense; Alfenen- 

se-Penafiel; Sousense-Lusitãnia 
FC; Salgueiros 08-Freamunde 
(14h15) 
Juniores A -11Fase - II Divi-
são -2a Jornada - Manuten-
ção/Descicia - Série C: Ac. Vi-
seu-Vigor Mocidade; Repesen-
ses-Benf. C. Branco; Anadia - 
Beira-Mar; Estrela 
Almeida-Pombal 
Juniores A -I1Fase - 11 Divisão 
- 2.' Jornada - Manutenção/ 
Descida-Série D: Caldas-Ma-
rinhense (17h00); Alverca-Tor-
reense (17h30); Santarém-Sin-
trense; Fut. Benfica-Castelo de 
Vide 
Juniores A- II Fase -11Divi-
são -2.' Jornada - Manuten-
ção/Descida - Série E: Olha-
nense-Sesimbra; Lusitano GC-
Portimonense (Campo José 
Eduardo Abreu); Barreirense-
Milfontes; 
Despertar-Pinhalnovense 
Juniores B -11Fase - 10.' Jor-
nada - Manutenção/Descida 
-Série C: U. Tomar-Naval 
(15h30); O Elvas-Marinhense 
(15h00); Sintrense-Borbense - 
jogos às 15h00 
Futebol Feminino, I Divisão 
Feminina -1Fase -18.a Jor-
nada: Sporting-Braga (14h45); 
Boavista-Vilaverdense; Fut. 
Benfica-Pontinha; Ferreirense-
Ouriense; Valadares-Estoril. 

Taça da Liga, até dia 26: 
Melas-finais: Modicus San-
dim-Sport ing,16h45, e AD Fun-
dão-Belenenses,10h45, Pavi-
lhão Multiusos de Gondomar. 

I Divisão,16.' jornada: Tomar-
Sanjoanense,17h00; Turquel-
FC Porto, 21h00; Candelária-
Sporting, 21h00; Juv Viana-UD 
Oliveirense, 21h30; Valença-
Paço de Arcos, 21h30. 

Grande Prémio de Dussel-
dorf, na Alemanha, com a par-
ticipação de Joa na Diogo (-48 
kg), Leandra Freitas (-52 kg), 
Yahima Ramirez (-78 kg). Sergiu 
0leinic (-66 kg). Nuno Saraiva 
(-73 kg), Jorge Femandes (-73 
kg), Diogo Lima (-81 kg) e Anri 
Egutidze (-81 kg). 

Fase final do Campeonato 
Nacional de longa distãncia. 
de 3 km (juvenis B) e 5 km (ju-
venis A, juniores e seniores), em 
Rio Maior. 

43.° Torneio Internacional de 
Vela do Carnaval, no Campo 
de Regatas de Vilamoura, até 
dia 27. 

I Divisão,19.a Jornada: Setú-
bal-Leixões, 21h00; Sp. Espi-
nho-Madalena,17h00; Castelo 
da Maia-AA Espinho, 17h00; VC 
Viana-Caldas, 16h00; 
Esmoriz-Benfica,17hd0; Fonte 
Bastardo-A. São Mamede, 
18h00 
Taça de Portugal seniores 
femininos, jogo em atraso dos 
quartos de final: CD R ibeirense-
Leixões, 20h00. 
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ABC e Benfica vão-se defrontar sabendo que não podem perder mais terreno para FC Porto e Sporting 

ANDEBOL ABC e Benfica, que disputaram a final do play-off do ano passado, 
encontram-se hoje num jogo importante para as contas do campeonato 

Reeditar a final 
na luta pelo título 
Estando já com uma 
diferença pontual grande 
para o lider FC Porto -
Benfica a dez pontos e ABC 
a 14 -, ambas as equipas 
sabem a importância deste 
jogo da 24.a jornada do 
Campeonato Nacional 

RUIGUMARAES 
•••ABC e Benfica jogam esta 
tarde, a partir das 17 horas, no 
pavilhão Flávio Sá Leite, num 
dos encontros desta fase do 
campeonato que seguramen-
te ainda mexerão com as con-
tas do título. Finalistas do 
play-off da temporada passa-
da, tal como da Taça Challen-
ge, com ambas as provas ga-
nhas pela formação bracaren-
se, esta época, num sistema 
competitivo diferente - os 
seis primeiros voltam a jogar 
todos contra todos, começan-
do com 50% dos pontos -, tan-
to Benfica como ABC estão 
numa posição pouco favorá-
vel, encontrando-se, respeti-
vamente, a dez e 14 pontos do 
líder FC Porto, que leva 23 jor-
nadas e igual número de vitó-
rias.Tendo os academistas um 
jogo em atraso - no Faial, com  

o Sporting da Horta -, mesmo 
que o vençam ficam a 11 dos 
dragões. Até por esta já larga 
distância para os azuis e bran-
cos, ojogo desta tarde é funda-
mental para qualquer das 
equipas. 

"É importante ganhar, para 
chegarmos ao terceiro lugar 
que o Benfica ocupa, além de 
termos de vencer o jogo em 
atraso. Jogar em casa dá-nos 
responsabilidade, mas tam-
bém favoritismo. Com  a qua-
lidade que temos, podemos 
vencero Benfica", disse Carlos 
Resende, técnico dos minho- 

tos, que considera que este "é 
um jogo apetecível e fácil de 
preparar, no sentido em que a 
motivação é grande e atrai 
atenções". 

"Fizemos bons jogos no pa-
vilhão do ABC na temporada 
passada, lutámos até ao fim, 
até à última bola, mas agora é 
outra época e sabemos que 
vamos defrontar uma exce-
lente equipa, com um grande 
nível e será muito complicado 
ganhar, mas sei estamos mui-
to concentrados", reagiu Ma-
riano Ortega, treinador das 
águias. 

"Temos de manter 
a nossa identidade 
e qualidade. 
Estando ao nosso 
nível, podemos 
bater qualquer 
adversário" 

Pedro Seabra 
Jogador do ABC 

"Estamos numa 
dinâmica positiva, 
ganhámos os 
últimos jogos. 
Todos querem 
jogar este tipo de 
partidas" 

Ales Seva 
Jogador do Benfica 

FC Porto também no "Sá Leite" 
Quatro horas depois de se iniciar o jogo grande da 
jornada, o pavilhão Flávio Sá Leite volta a servir de palco 
para uma partida da 24.a ronda, com o FC Porto a visitar 
o Arsenal. Frente ao iz.°, os portistas estarão em Braga 
na condição de amplamente favoritos e podendo igualar 
o recorde de 24 triunfos consecutivos estabelecido há 
um ano. Já o Sporting, mais direto perseguidor dos 
dragões, também tem obrigação de ganhar, na receção 
ao ISMAI, embora os maiatos tenham triunfado na visita 
ao Sporting na época passada e na ida à Luz este ano. 
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agenda 

Angiebel- 1' Divisa* Nadonal (L' Fase) - 
ABC-Benfica (17), Ac S. Mamede- Belenenses 
(27), Madeira SAD-Sp Horta (17), Sporting-
Mau , ISMAI (18) Boa Hora-Águas Santas (18) 
Fafe-Avanca (18), Arsenal Devesas-F. C Porto 
(21). 
~tisna Cantp•onato Madona' de lança-
mentos Longos - As 10 horas, no Centro Nacio-
nal de Lançamentos Longos, em Leiria. 
Campeonato Nadonal de Esperanças de Pista 
Coberta - As 16 horas, no Expocentro de Pombal. 
Baagaideind- Liga (I.,  Fase). Benfica-CAB 
Madeira, F. C Porto-MalaBasket Sampaense- Lu-
sitana. Gaitas FC-Elecutco, Ovarense-Otiveren - 
se, V. Guirnaraes- llhabum logos as 17 horas 
Cadime- Volta ao Alentejo - 4.,  Etapa- Ode-
mira-Akacer do Sai (1752 km) 
Futebol • Uga - Tondeta-elantirno (161 Estai '-
Sporting (18.15), R() Ave-P. Ferreira (20.30). 
UgaPro - Acadêmica -C Piedade (1115), Braga 
B-Ar VNEll (15) 
Campeonato de Portugal (2.* Fase) - Subida -
Zona Norte - Salgueiros 08-AD Otheirertse (15 -
Est. DT Costa LirreiGemunde). Desddas - Slide 

- Mfrandela-Fekjuoras 1932 (15). Série O- Es-
tarre;a-Movnenta Beira (15). Série F - Caldas-V 
Semache (15) Série G - Loures-Sintrense (15) 
Juniores A- Li DivIslio (2.• False) - Ap. Cam-
peão - Belenenses-V. Guimarães, Braga-F. C. 
Porto (11), Rio Ave-Sporting, Acadêmica-Be°, Ka. 
Descidas - Zona Norte - Feirense-Chaves, Pa-
droense-P Ferreira Moreirense-Lesmes, GA V1-
cente-Oliverense Zona Sul - Nacional-Naval, V. 
SetUbal-Estoril, Sacavenense-Deras. logos Is 15 
horas. 
Junkess A - 2.' Onttsào (2.1  fase) - Subidas -
Zona Norte - Fale-Aves, M.ittiiiio-Cesarense, 
Boavlsta-Tondela Zona Sul - Real -Akanenense 
Eirense-C. Piedade, U Micaelense-Casa Pia (16) 
Descidas - Série A - Farnaficão-VIzela Trserrse-
Vila Real, Bragança-Varom, Cervetra-Mereknen-
se. Série 8 - Arouca-Sanioanense, Alfenense-Pe-
nabal, Sousense-Lus. Louros& Salgueiros 08-
Freamunde (14.15 - CD Campanha). Série C - Re-
pesenses-BC Branco, Anadia-Beira-Mar. E. AI-
meida-Sp. Pombal, k, Viseu-V Mocidade. Serre 
D - Alverca-U. Toneense (17.30 - Campo José 
Silva Faria), Berifka-Castelo Vide. Caldas-Man-
ehense (17), k. Santarem-Sintrense Série E - 
01hanense-Sesineva, Lus. Ortita-Portirnonense 
(Campo Jose Eduardo Abreu), Banotense-Praia 
Miliontes, Despertar-Pinhalnovense fogosas 15 
horas 
Ardores El (2.,  Fase) - Descidas - Serie C - El-
vas-Mannherise (15), Sintrense-Botbense (15). U. 
Tomar-Naval (15.30) 
Aflores C (2,  Fm.) - Ap. Campeão - Série Nor-
te - Farnalcao-Braga Leotes-V. Gumaraes F C 
Porto-Moreirense Penaftel-P. Ferreira. Série Cen-
tro - Anarka-Gafanha (Campo Dr. Pcquito Rebe-
lo), Caldas-U. Leiria AF Marinha Grande-Cartaxo. 
Acadiknica-Tondeta Série Sul - Silves-Perimo-
nense, Sacavenense-Benfica, Belenenses-Sper-
ung Barreirense-V. Setubai. logos as II horas. 
A. F. Algarve -1' Divisa*- Imortal-Esp. Lagos, 
Quarte1ra-lagoa, Culatrense-Messinense. Faro 
BenfKa-11 Esperanças. Silves- Quartererise. 
Moncarapachense-Ferreiras.ogos as 15 horas 
A. F. Porto - Divisa* de Honra - Infesta-Apare-
Oda (15). Vila FC-D. Leça Balio (151 Leverense-
Foigosa Mau (15). Canidelo-Nunkvaies (15) 
L' Olvisao - Série 1- Lus. Santa C ruz-Pectroso 
(15). Serie 2 - Lousada-Litania Sanlins (15). 
2.' Divisão - Séne 1- Senhora Hora-I. Milheiros 
(15/ CandWB-Gervide (151 S. Felo-S Pedro Frixs 
(15), Gomam Mara-M G Costa (15). Serie 2 - Co-
dessos-1' Maio Flgueiro (15), hhi. lamoso-Bou-
paciente 13 (15), Melres-Monte Córdova (15). Fia-
zao-Foreira (151 Penamaior-Parada (151 Moc. 5 
Gemi -Rairixoncla (15 - Mun. Milheiteis). Serie 3 - 
Varzea- Torrados (151 Lousada-kraes (151 Marco 
09-Lagares (15). 
Juniores - Divisão (I) Fase) - Serie 1- Foz-
Cumbrees (13) Pastelera-Saigueiros 08. Vala-
dares-Leixões (13), Nowelrense-Infesta 01-
Douro-Canidefo (13), Boavista-Mala Lidador (13). 
Padroense-Rio Ave (13), Candal-Folgosa Mala 
0.31 Série 2 - Miados- Alpendorada. Paredes-
lua Lousada• Macera, S. Maronho-E. Faraeres. 
Vaionguense-Trofense. Amarante-Felguevas 
1932 Rebordosa-Gondomar. Jogos as 15 horas 
Juvenis - tilvIslie (1.* Fase) - Serie-1- Cani-
deio-Padruense (13). Sete 2 - Sousense-Pare-
des (13), Toserese-Aliados (15 - lamelas), Gon-
domar-Lua (15). 
Inidados - ~sio (1.8 Farse) - Série 1- Sai-
gUer OS 08 -Vilanovense - CD Campanha). 
Iolanda - ENvIsio (1,  Fase)- Sem 1- Sal-
gueiros 08-Vaairn (1145 - Carnpo do Viso), Ar - 
cozeio-LeixOes, Rio Ave-Mala Lidador (1715), 
Noguekense-Candal (17), S. Rio Tlnto-Boavista 

AvIntes-Ot Douro cia 15). Dragai Force-
Coirnbreles (17.30) Sede 2 - knarante-Trofense 
(17), Gondomar-Freamunde (17.15) Aves-E 
Fanzeres (13.15) S. Maninho-Calçada (17.15) ilr-
sense-Paredes (171 Veraea-P Ferreira (17), Alte-
nense-Penafiel (13). logos ás 15 horas 
Fasebs1~ Uga -11.Ferreirense-At 
Ourai, Valadares Gala-Estoril, Boavista-VIta- 
yerdense (Campo Fogosa Mala). Fut. Benka-
CAC Pontinha (14), Sporting-Braga (1415 - E 5 
Alvaiade) logos ás 15 horas 
Rad. Taça da Liga - Meias-finats (16.45 e 
20.45). logos no Multlusos de Gondomar. 
Mimei an Pedias - 1,  Oitis» Nacional - Sp 
Tomar-San oanense (17), Turguel-F. C. Porto (21) 
Vatença-Paço Arços (2130) kni. Vona-Clive-
rense (2130), Candelaria-SperUng (22). 
Valei« - Olvido ~orlai Fase) VC 
Viana-Caldas (16), Sp. Espinho-CA Madalena (17). 
Castelo Mau-k. Espinho (17). Esmonz-Benfica 
(17). Fonte Bastardo-Ac Mamede (19), V. Gui-
maraes-leorees (21) 
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ANDEBOL 
24.' jornada 

  

    

ABC 17H00 BENFICA 

VA, ,1 17H00 SP HORTA 
17H00  BU.ENENES 
18H00 AGUAS SANTAS  

AZ: l'Af  E 181100 AVANCA  

WORTiN!.: 18H00  MAIA ISMAI  

21H00 FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
vED <J0Q., 

09  FC PORTO  69  . 23 O O  714.534 
°SPORTING  63 23 20 O 764-571 
OBENFICA 59 2318 O 689-566 

°ABC 55 72 16 1 5 717-595 
09A.SANTAS 50 73 13 1 9 588-582 

MAD. SAD 50 23 131 •-• 701-624 
° AVANCA 46 2310 3 1: 583-605 
OMAIA iSMA1 41 23 7 4 12 619-659 

OBOA HORA 39 73 1 2 14  593-715 
BEIENENSES 38  23 7  1 : 629-695 

°  AC FAFE 38 73 583-669 
09  ARSENAL 35  2.3 : 619.707 
®º ED9- 513. HORTA  31 .>' .  551-653 - 
09S.MAMEDE 26 13 O 3 20 494-679 

ção", referiu Ales da Silva à BTV. 
No Pavilhão do Casal Vistoso, o 

Sporting recebe o Maia/ ISMAi, 
no encontro que irá assinalar a 
estreia de Hugo Canela na dire-
ção da equipa leonina, após a saí - 
dadeZupo Equist tain. Canela era 
o adjunto do técnico espanhol. 

A encerrara jornada, às 21 ho-
ras, o Arsenal de Braga recebe o 
FC Porto, líder do campeonato 
sem qualquer derrota. o 

Clássico ABC-Benfica 
com foco no pódio 
p O clássico de hoje entre 
ABC e Benfica, no Pavilhão Ha 
NI1O Sá Leite, em Braga, a partir 
das 17 horas, pode ajudar a criar 
uma dinâmica em redor do ter 
coiro lugar na tabela. 

Isto porque o Benfica ocupa o 
3" posto na tabela com 59 pontos 
e a seguir encontra -se o ABC. 
com  55 pontose menos um jogo. 

Em caso de vitória, os cam-
peões nacionais aproximam -se 
dos encarnados e o campeonato 
pode ganhar outro entusiasmo. 

"Jogar em casa dá-nos res 
ponsabilidade, mas também fa 
voritismo. Coma qualidade que 
temos, podemos vencer o Benfi - 
ça" , afiançou Carlos Resende ao 
site do ABC, reforçando depois os 
seus argumentos: "É importante 
ganhar para chegarmos ao 3" lu - 
gar que o Benfica ocupa", frisou. 

No Benfica, AlesSilva deu Con - 
ta das preocupações na desloca-
ção ao Minho: "Estamos numa 
dinâmica positiva, ganhámos os 
últimos jogos. Todos querem jo-
gar este tipode encontros". 

A receita para chegar à vitória 
não tem muitos segredos para o 
pivot dos encarnados: "Não po 
demos perder bolas no ataque, 
porque eles são fortes no contra 
ataque. Ternos de trabalhar bem 
na defesa e marcar em transi 
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Clássico ABC-Benfica com foco no pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=525ab141

 
Duelo grande da jornada do campeonato
 
O clássico de hoje entre o ABC e Benfica, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a partir das 17 horas,
pode ajudar a criar uma dinâmica em redor do terceiro lugar na tabela.
 
Isto porque o Benfica ocupa o 3º posto na tabela com 59 pontos e a seguir encontra-se o ABC, com 55
pontos e menos um jogo.
Continuar a ler
 
Em caso de vitória, os campeões nacionais aproximam-se dos encarnados e o campeonato pode
ganhar outro entusiasmo.
 
"Jogar em casa dá-nos responsabilidade, mas também favoritismo. Com a qualidade que temos,
podemos vencer o Benfica", afiançou Carlos Resende ao site do ABC, reforçando depois os seus
argumentos: "É importante ganhar para chegarmos ao 3º lugar que o Benfica ocupa", frisou.
 
No Benfica, Ales Silva deu conta das preocupações na deslocação ao Minho: "Estamos numa dinâmica
positiva, ganhámos os últimos jogos. Todos querem jogar este tipo de encontros".
 
A receita para chegar à vitória não tem muitos segredos para o pivot dos encarnados: "Não podemos
perder bolas no ataque, porque eles são fortes no contra-ataque. Temos de trabalhar bem na defesa e
marcar em transição", referiu Ales da Silva à BTV.
 
No Pavilhão do Casal Vistoso, o Sporting recebe o Maia/ISMAi, no encontro que irá assinalar a estreia
de Hugo Canela na direção da equipa leonina, após a saída de Zupo Equisoain. Canela era o adjunto
do técnico espanhol.
 
A encerrar a jornada, às 21 horas, o Arsenal de Braga recebe o FC Porto, líder do campeonato sem
qualquer derrota.
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