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Sporting x ABC de Braga

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1543523d-d274-413b-9bc3-

f5a173c4f0a3&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No Andebol, o Sporting recebeu e venceu o ABC por 31-26, um jogo antecipado da ronda 6 da fase
final do campeonato nacional.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2017-04-20 08:08
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Frankls Carol foi dor de cabeça para os bracarenses no assalto à baliza de Humberto Gomes 

Aljosa Cudk (gr) (1)  
Matej  Asa* (gr)  
Pedro Portela (4)  
Michal Kopoz  
Bosko Bjelanovic 
Carlos Ruesga (1) 
Frankis Carol (8) 
;alo Pinto (3)  
Cláudio Pedroso 
Wilson Araújo (5) 
Igor Zabic (3) 
Janko Bozovic (3) 
Francisco Tavares13) 
Carlos Carneiro 

Humberto Gomes (gr)  
Emanuel Rbetm (gr) 
Pedro Seabra (3) 
Hugo Rocha (5) 
Ricxdo Pesqueira  
Diogo Branquinho (6)  
André Gomes (1) 
Carlos Martins (3) 
Pedro Spkxila (2)  
liguei Pereira (2) 
Dado Andrade (2) 
Tomás Albuquerque (1) 
José Costa (1) 

CARLOS RESENDE 

mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 

MIDEDOL—ANDOPOL1—GR.A/6:101L 
Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa 

SPORTING • ABC 

 
 

18 

 

AO 
infamo  U 

 

 
  

Àznárritos 
Tiago Monteiro e António Trinca 

PO! 

ANTÓNIO BARROS 

O
Sporting venceu o ABC, 
ontem, por 31-26, em 
partida antecipada da 
sexta jornada do Grupo 
A do Campeonato da I 

Divisão, encurtando assim a dife-
rença para o rival e líder FC Porto, 
que só atua no sábado, no reduto 
do Madeira, SAD, para apenas um 
ponto — 51 contra 52. 

Os leões resistiram à tentação 
de entregarem o jogo nos últimos 
minutos da segunda parte, como já 
aconteceu em partidas anteriores 
com o ABC e o FC Porto. Nos últi- 

mos dez minutos, os bracarenses 
ainda reduziram a diferença para 
três golos (28-25), mas a equipa 
sportinguista soube resistir e man-
ter o comando do jogo, que liderou 
desde o início. 

Um triunfo garantido na pri-
meira parte, altura em que a orga-
nização do ABC abanou nitidamen-
te quando sofreu um parcial de 8-0 
e esteve 12 minutos sem marcar 
qualquer golo. Foi esse o período 
áureo dos leões, que contaram com 
a eficácia do ponta direita Pedro 
Portela e do cubano Frankis Carol 
para assaltar a baliza muito bem 
defendida pelo guarda-redes 
Humberto Gomes. 

O Sporting soube contornar a 
agressiva defesa 5x1 e 5+1 minho-
ta, contando com a grande capa-
cidade de remate dos laterais 
Frankis Carol (8 golos) e Edmil-
son Araújo (5), este último forte 
aposta de Hugo Canela e a mostrar 
a sua qualidade no ataque, quan-
do habitualmente é mais utilizado 
na processo defensivo. 

Os últimos minutos foram 
mais equilibrados e emotivos e 
até deram para o guarda-redes 
Aljosa Cudic marcar um golo de 
baliza a baliza, aproveitando o 
adiantamento do rival Humber-
to Gomes, que deixou a baliza 
escancarada. 

CLASSIFICAÇÃO 
4 Grupo A  4 6.1omada 

SportinkABC 31-25 
Madeka  SAD-FC Porto sábado 0.81!!" 
Aguas Santas-Benflca    sábado ~GO 

ED G P 
1 FC PORTO 5 4 O 1 148-131 52 
2  Sporting_ 6 4 1 1 187-115 51 
3  Benlica 5 2 2 1 151-141 43 
4 ABC 6 1 O_..._5  168-188 41 
3  lAadeka SAD 5 2  O 3 160-163  38 

Apas_Santas 5 1 1 3 139-149 36 

1: Jornada, 28 aál - FC Porto-ABC; 29 D11- Benfka-Ma-
deira SAD; 10 maio —  Aguas Santas-Sporting 

Têm a palavra 

PACIÊNCIA DEU FRUTOS 

Vitória importante na corrida ao 
titulo. Invertemos a tendência nos 
jogos com o ABC. Estivemos sempre à 
frente do marcador, fomos fortes na 
defesa e tivemos padênda no ataque, 
apesar de 16 remates falhados. Temos 
dois grandes guarda-redes e o 
Edmilson já é um grande jogador 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

SINTO-ME MAL 

Andámos sempre a correr atrás do 
resultado e isso foi desconfortável Tudo 
é mais complicado quando não se vence. 
Se me sinto um treinador muito 
desejado? Sinto-me mal porque não 
tenho ganho os jogos no presente. Agora 
só penso no ABC e estou preocupado 
com o jogo com o FC Porto 

CARLOS RESENDE 
Treinador do ano 

mais Andebol 

O GRUPO B. Líder Avanca somou a 4.' 
vitória em outros tantos jogos, na 
receção à Ac São Mamede (34-20). 

O PROTESTO. Conselho deliberou 
improcedente o protesto do Malastars 
no jogo 1 do play-off COM o Alavarium, 
ratificando êxito aveirense (20-13). 

Leão resiste à tentação 
Sporting venceu o ABC e continua na corrida à conquista do título 
o Aguentou bem a forte reação do campeão nacional na segunda parte 

MIGUEL NUNES/ASF 
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MIGUEL NUNES/ASF 

4  BRUNO EM FAMÍLIA. Tal como 
é costume, o presidente dos leões 
voltou ontem a assistir ao jogo de 
andebol da equipa leonina, desta 
feita diante do ABC (ver pág. 31). O 
dirigente esteve acompanhado da 
noiva, Joana Orneias 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho não conseguiu,
ontem, dar o melhor início à se-
gunda volta da fase final do
campeonato, saindo derrotado
da deslocação a casa do Spor-
ting, no sexto jogo da competi-
ção, ficando já a dez pontos do
actual segundo classificado, pre-
cisamente o seu adversário desta
partida.

As falhas na primeira parte
acabaram por ditar a derrota, isto
porque ao intervalo os acade-
mistas já perdiam por 18-11,
tendo conseguido reagir no se-
gundo tempo com um parcial vi-
torioso, de 13-15.

Falhas na primeira parte deram
derrota do ABC/UMinho em Lisboa
ACADEMISTAS não conseguiram começar a segunda volta da fase final do campeonato com uma vitó-
ria, saindo derrotados da deslocação a casa do Sporting. Falhas da primeira parte ditaram a derrota.

DR

Seis golos de Diogo Branquinho não foram suficientes para o ABC/UMinho vencer

SPORTING 31
Asanin, Zabic (3), Pedro Portela (4), Kopco,

Bjelanovic, Pedroso, Pasarin (1), Carol (8),

Solha, Cudic (1), Carlos Carneiro, Tavares

(3), Edmilson (5), Bruno Gaspar, João Pin-

to (3) e Janko Bozovic (3).

Treinador: Hugo Canela.

ABC/UMINHO 26
Humberto Gomes, Délcio Pina, Hugo Ro-

cha (5), Pedro Seabra (3), Branquinho (6),

Emanuel Ribeiro, Sarmento (2), Pesqueira,

Spínola (2), Dario Andrade (2), Carlos Mar-

tins (3), André Gomes (1), José Costa (1),

Tomás Albuquerque (1) e Cláudio Silva.

Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Tiago Monteiro e António

Trinca.

Ao intervalo: 18-11.
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Frente ao Sporting

ABC perdeu em Lisboa
O ABC sofreu, ontem, a quinta derrota na fase 
final do campeonato de andebol, desta feita ao 
perder por 31-26 no pavilhão do Sporting, em 
partida da sexta jornada da competição.

Com esta derrota, a equipa bracarense fica 
com o quarto lugar em risco, uma vez que ape-
nas soma mais três pontos (e mais um jogo) que 
o Madeira SAD, e pode ainda afastar-se mais do 
terceiro posto, ocupado pelo Benfica, que ho-
je joga no pavilhão do Águas Santas. Ontem, no 
pavilhão do Casal Vistoso, o ABC chegou ao in-
tervalo a perder por 18-11, de nada lhe valendo 
a boa recuperação feita na etapa complementar 
onde marcou mais dois golos que o adversário 
(15-13). Diogo Branquinho, com seis golos, foi o 
melhor marcador da equipa, seguido de Hugo 
Rocha, com cinco. Pelo Sporting, Frankis Mar-
zo esteve em destaque, com oito golos. As equi-
pas alinharam e marcaram:
Sporting: Matej Asanin; Igor Zabic (3), Pedro Por-
tela (4), Michal Kopco, Bosko Bjelanovic, Cláu-
dio Pedro, Carlos Pasarin (1), Frankis Marzo (8), 
Pedro Solha, Aijosa Cudic (1), Carlos Carneiro, 
Francisco Tavares (3), Edmilson Araújo (5), Bru-
no Gaspar, João Pinto (3) e Janko Bozovic (3).

ABC: Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; 
Délcio Pina, Hugo Rocha (5), Pedro Marques (3), 
Diogo Branquinho (6), Miguel Pereira (2), Ricar-
do Pesqueira, Pedro Spínola (2), Dario Andra-
de (2), Carlos Martins (3), André Gomes (1), José 
Costa (1) e Tomás Albuquerque (1).
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ANDEBOL
O ABC somou, ontem,
a quinta derrota na fase fi nal 
do campeonato de andebol 
ao perder (31-26) frente
ao Sporting.
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João Jacob derrota 
adversário do Sporting 
AUOUSTOPICRRO 

••• O Hurry Up, equipa ho-
landesa que vai começar a dis-
putar com o Sporting, já no 
sábado, o acesso à finalda Taça 
Challenge, em Lisboa, perdeu 
ontem para o campeonato do 
seu país com o OCI Limburg 
Lions, onde atua o português 
João Jacob Ramos, por 24-29. 
Este triunfo do lateral-direito 
luso foi quase uma exceção 
num dia em que a maioria dos 
nossos emigrantes não teve 
sucesso. 

Na liga espanhola, o Anaita-
suna, que também antecipou 
a jornada por compromissos 
europeus - ainda está na Taça 
EHF - e onde atua Filipe Mota 
(fez um golo), foi derrotado  

em Huesca, por 27-24. 
Em França, as equipas onde 

jogam portugueses e que bus-
cam a manutenção na divisão 
principal também não soma-
ram pontos. O Cesson-Ren-
nes, de Wilson Davyes (três), 
teve um desaire natural em 
Paris, na casa do PSG, por 41-
28. Já o Créteil, de Nuno Grilo 
(três),recebeuoSaint-Raphael 
e saiu vergado a um 31-27. 

Na Hungria, o Csurgoi, de 
Álvaro Rodrigues, saiu com 
uma derrota em casa do Tata-
banya, por 35-26. 

O outro vitorioso do dia foi 
Sérgio Barros, que na Macedó-
nia, pelo Eurofarm Rabotnik, 
ultrapassou o Pelister (26-
25). 
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Carlos 
Resende 
Treinador 
do ABC 

ANDEBOL Sporting, que tinha sido travado pelo Benfica na ronda 
anterior, não desarma na luta pelo titulo e recebeu e bateu o ABC 

Ir 

LEAO SUBLIME- ATIROU 
PEAO AO TAPETE 

Pakilhão lAurildpaidoCasal Vistoso, 
em Lisboa 
19841104=nkeiro e António 

11100111110 
AlloaCudic Grfl 
IABWAsanIn G 
Psáofatele .4 
Michiltopto • 
OkdoPetheo - 
OrlosRuiqp 1 
Rarildiewil 8 
/*Pinto 3 
*Nb* ' 3 
thkollklanalc - 

T8W---•  5 
FrandicoTains 3 
Jalkolkaalc 3 
PedroSoln 
Cadosamelvo 
annefAsper rr 
11eina0on 
• Hugganela  

AK 
rberto Gomes Gr 

Dronusilibire iNry 

Hugolhdià 5 
PedroStebs 3 
i:11:9Aringinho  6 
Madofincpillis • 
Caloslitaltin, 3 
AndréComes 1 
IlloulSamato 2 
PedroSpide 
DaioAnduids 2 
JoséCosta 1 
lbrnásAbuquinm 1 
~tonna rik 

Treinador: 
Canos Resende 

Aointanrak)1841. 
Marcha.05' 6-4,1574,20124._ 
25188,30'18.11.351914,40'2146, 
4524;19, 502722.55282560'21.26 
Exd a5/4 
v"tynelhos: 

Frankis Carol remata aos seis metros, depois de furar entre André Gomes e Carlos Martins 

1.2081111.1.098500MES 
***Depois do empate no der-
bi diante do Benfica, o Spor-
ting voltou aos triunfos e der-
rotou ontem o ABC, no duelo 
que abriu a 6.a jornada da fase 
final do campeonato. 

Sem margem de erro para 
mais percalços, os leões domi-
naram por completo a partida, 
nunca permitiram que o ad-
versário estivesse na frente e 
ainda acalentam o sonho de 
conquistar o campeonato, tí-
tulo que saborearam pela últi-
ma vez na longínqua tempo-
rada 2000/01. Do lado oposto, 
o ainda detentor do cetro foi 
ao tapete e deu um passo atrás 
no que concerne à luta pelo 
terceiro lugar, somando ape-
nas uma vitória - bateu o até 
então invencível FC Porto -
nos seis encontros que reali-
zou nesta derradeira reta da 
competição. 

Depois do equilíbrio inicial, 
com os guarda-redes Cudic e 
Humberto Gomes em exce-
lente plano, os anfitriões, coe-
sos e com mais soluções no 
plantel, aproveitaram a passa-
gem do minuto IS para dispa-
rarem no marcador graças a  

um parcial de 8-0, aproveitan-
do deforma sublime o desnor-
te do adversário, que esteve 
quase 13 minutos sem apon-
tar qualquer golo. Carol e Ed-
milson, de pontaria afinada, 
brilharam nesse período. 

Ao intervalo, o Sporting ven-
cia e convencia com uma al-
mofada confortável (18-11), 

Hugo Canela 
Treinador 
do Sporting 

para alegria do presidente Bru-
no de Carvalho, que viu o jogo. 
Obrigado a correr atrás do pre-
juízo, o ABC regressou do in-
tervalo mais atrevido, arriscou 
na defesa, subindo as linhas, e 
esteve mais eficaz no ataque. 
Mas a reação não foi suficien-
te, já que desta vez, e ao contrá-
rio do que ocorreu na receção  

ao FC Porto, da 22.a jornada da 
fase regular, o leão não tremeu 
e soube reagir com mestria às 
perigosas aproximações dos 
comandados de Carlos Resen-
de, que ainda sonharam com 
outro resultado - aos 54' redu-
ziram para 28-25 - mas tive-
ram em Cudic um muro im-
possível de contornar. 

`Andámos sempre 
atrás, é momento 
menos  positivo'! 
"Andámos sempre atrás do 
resultado. Houve um 
momento marcante, quando 
podíamos ter ficado a dois 
golos do Sporting. Não 
posso dizer nada em relação 
à atitude dos jogadores, mas 
temos de concretizar 
melhor. Vivemos um 
momento menos positivo" 

Habitual suplente de 
Asanin, Cudic aproveitou 
da melhor fornia a 
oportunidade que lhe foi 
concedida. Brilhou na 
baliza com urna série de 
intervenções de enorme 
grau de dificuldade e até 
teve tempo para marcar o 
29-25, aproveitando a 
ausénc ia de Humberto 
Gomes. Enorme exibição 
do cun isola 

 

nOES 

 

"Foi muito 
importante não 
perder pontos" 
"Foi muito importante não 
perder pontos contra um 
adversário direto e muito 
difícil, como é o ABC, que em 
casa nos cria sempre 
dificuldades. A equipa lutou 
muito, mesmo tendo 
limitações. Os jogadores 
têm sido incansáveis. 
Estivemos fortes na defesa" 
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Avanca resolve no 
segundo tempo 
AVANC A 

. ã. MAMEM 
Pavilhão Com. Adelino D. Costa 

Árbitros: Rúben Mala e André Nunes 

AVANCA Alejandro Carreras e Luis Silva 
Ribeiro (GR); Pedro Velha (5), Nuno 
Carvalho (4), Miguel Batista (4), Dlogo 
Oliveira (3), José Gomes (1), Patrick 
Lemos (6), João Vigário (1), Jenilson 
Monteiro (3), Carlos Santos (1), Pedro 
Pires (1), João Carvalho (3) e Rúben 
Ribeiro (2). 
Treinador: Carlos Martingo 

AC. S. MAMEM Tiago Amorlm e Rul 
Pereira (GR); João ~ente! (1), Vasco 
Marques (2), Gustavo Almeida, Diogo 
Rodrigues (5), José Xavier (1), Miguel 
Vieira (1), Alexandre Mota, Tiago 
Rodrigues (2), José SIhra (5) e João 
Correia (3). 
TreinadorsNuno Silva 

40 wrillW101443. 

••• O Avanca continua a fa-
zerum campeonato à parte no 
Grupo Bdo Nacional de ande- 
bol. Ontem, em jogo em atra-
so, alcançou a quarta vitória 
em outras tantas jornadas. 
Previa-se que a equipa de Ca-
lor Martingo não tivesse gran-
des dificuldades na receção à  

Académica de São Mamede, 
que ocupa a última posição. 
Assim sucedeu, apesar da opo-
sição interessante dos visitan-
tes no primeiro tempo. Regis-
to para o facto de todos os jo-
gadores de campo do Avanca 
terem marcado golos. 

GRUPO 8 4.3  JORNADA 
Sporting de Norta-Boa Hora 25-29 
341ensnses-614A1 3149 
Aramai-AC Bafe 3132. 
Avanca-Ac.5.1Aarnsde 34-20 

,44{) 

J VED Ift-5 P 
1.° Avanca 4 4 O O 124-93 39 
2° ISMAI 4 2 O 2 1145-111 33 
3° Boa Hora 4 3 O 1 111-10032 
4.° Beienenses 4 3 O 1 114-108 31 
5.° AC afe 4 2 O 2 112-116 Z7 
6 e Sp. Horta 4 1 O 3108.118 25 
7° Arsenal 3 O O 3 80-10023 
8•AcSMamada 3 003 6153 19 
P6~ IMA JORNADA 
Sábado, 22J04 
Ac. S. hilarnoode-Sporting da Horta (171100) 
Boa Hora-Beienernes (18h00) 
AC Fafe-Avarica(tahoo) 
ISMAI-Arsenal (19h00) 

34 
20 

ai" 
Carlos Martingo só soma vitórias com o Avanca 
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Com a vitória do Sporting a 
abrir a sexta jornada da fase 
final, a distância para o líder 
FC Porto encurtou pelo 
menos até os dragões 
jogarem na Madeira. Com  o 
campeonato na reta final 
(termina na décima jornada), 
a luta pelo título continua 
acesa entre dragões e leões, 
que ontem voltaram a 
derrotar o campeão ABC, que 
nesta fase só tem um triunfo 
- em casa, frente ao FC Porto. 

NACIONAL I DIVISÃO 

GRUPO A JORNIADr. 
sPorthi~C 31-26 
~22/04 
Ãguesiantie4enflà(18h00) 
IllediraSAIWPorto(15h00) 
cuss~çÁo 

J VEDM-S P 
1.° FC Porto 5 4 O 1 148-137 52 
2.° Sporting 6 4 1 1 187-175 St 
3.° Benfica 5 2 2 1 151441 43 
4.° ABC 6 1 O 5 168-188 41 
5.° Madeira SAD 5 2 O 3 160-163 38 
6.° Aguas Santas 5 1 1 3 139.149 36 

Sexta-feira. 28/04 
FCPorto-ABC(20h30) 
Sábado. 29/04 
Bentica-MadeiraSAD(17h00) 
Quarta-telra,10/05 
AguasSantas-SportIng(21h00) 
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 viseu Ativo ‘17 para ‘mexer’
e reforçar concelho no mapa desportivo nacional
 o programa desportivo da 
câmara Municipal de viseu 
(cMv) para o corrente ano – 
viseu ativo ’17 – promete ‘me-
xer’ com os seus seniores ao 
mesmo tempo que pretende re-
forçar o concelho no mapa des-
portivo nacional.
 na apresentação formal do 
programa, que aconteceu no 
passado dia 5 de abril, num dos 
courts de ténis do Parque do 
Fontelo, almeida henriques, 
presidente da autarquia, enal-
teceu o investimento realizado 
pelo seu executivo no desporto 
em diferentes domínios, que fi-
xou em cinco eixos: ‘instalações 
desportivas’, ‘desporto, saúde e 
bem-estar’, ‘apoio ao associa-
tivismo desportivo’, ‘desenvol-
vimento económico e turismo 
desportivo’ e ‘formação, investi-
gação e documentação’.
 coube a guilherme almeida, 
vereador do Desporto e da Ju-
ventude, apresentar mais em 
pormenor as muitas atividades 
que irão decorrer até ao fim do 
presente ano. são várias dezenas 
as que irão juntar, por um lado, 

os milhares de seniores naquela 
que é a 11.ª edição da atividade 
sénior, e trazer a viseu muitos 
desportistas, de diversas moda-
lidades.

MUITO PARA FAzER E vER

 entre tantas iniciativas des-
portivas, podem-se destacar, 
entre tantas outras, as seguintes: 
no próximo sábado, 22 de abril, 
a associação de andebol de 
viseu organiza, em parceria com 
a cMv, o ‘campeonato nacio-
nal de andebol em cadeira de 

rodas’. em maio (dia 21), a as-
sociação cultural, recreativa e 
Desportiva da PsP de viseu leva 
a efeito a ‘viseu Police challenge’. 
ainda em maio (24) realiza-se o 
‘grande Prémio de ciclismo Jn, 
promovido pelo Jornal de notí-
cias, e no dia 28, com organiza-
ção do viriatvs runners, aconte-
ce o ‘1.º triatlo olímpico’. Já em 
junho, entre 21 e 25, a autarquia 
apresenta a ‘Feira do Desporto 
de viseu’, e em julho (16) a as-
sociação desportiva viseu 2001 
organiza a ‘3.ª Maratona de Btt 
cidade de viseu’, e nos dias 22 e 

23, o grupo Desportivo os ri-
beirinhos leva para a estrada ’24 
horas a correr’. em 15 de agos-
to, viseu recebe a última etapa 
(contra relógio) da ‘79.ª volta a 
Portugal em Bicicleta santander 
totta’. em setembro (23) o golfe 
Montebelo organiza, no ‘green’ 
de Farminhão, o ‘ii troféu de 
golfe cidade de viseu’, e no dia 
24 acontece a ‘4.ª eDP Meia Ma-
ratona do Dão’, organizada pela 
cMv e pela globalsport. em 
14 de outubro o Judo clube de 
viseu organiza o ‘torneio Judo 
cidade de viseu’, e entre 22 e 24 
de novembro a associação Por-
tuguesa de gestão de Desporto 
e a autarquia viseense organi-
zam o ‘congresso nacional de 
gestão de Desporto’. o ‘ano des-
portivo’ termina com a ‘viseu 
xmas run’, em 16 de dezembro, 
com organização da cMv. os 
‘Percursos Pedestres’ constituem 
uma atividade presente em di-
versos locais do concelho, entre 
junho e outubro, organizadas 
por várias juntas de freguesia em 
articulação com a autarquia.

PBAAtividAdes vão decorrer em bom ritmo Até dezembro
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Eucaristia Pascal 
cElEbrada
na sé dE VisEu

D. Ilídio 
Leandro 
apela
ao regresso 
das famílias
e das 
comunidades
cristãs à vida
da Diocese
 O Bispo de Viseu deixou um ape-
lo a toda a Diocese na Eucaristia do 
Domingo de Páscoa, celebrada na Sé 
de Viseu, para uma mudança na ini-
ciação cristã. Indo ao encontro de um 
pedido do próprio Papa Francisco, D. 
Ilídio Leandro presidiu à celebração 
que nas suas palavras “mostra e canta 
a alegria dos cristãos” onde, perante 
uma Catedral repleta de fiéis e uma 
criança prestes a receber o batismo, 
lembrou a necessidade de trazer de 
volta as famílias e as comunidades à 
vida da Diocese.
 “O Papa pedia uma mudança na 
iniciação cristã e devemos fazê-la na 
nossa Diocese, pois não se compreen-
de que sejamos cerca de 90% de bati-
zados e cerca de 20% de cristãos, pra-
ticantes. Onde estão os outros 70%? 
Precisamos de famílias novas e de co-
munidades cristãs novas: na alegria, 
no testemunho, no viver os valores 
que nos vêm da Páscoa”.

 // página 10

Viseu no Porto
a captar turistas 
para a região

 // página 05

1º FEstiVal
intErnaciOnal
dE FOtOgraFia
dE VisEu cOM Mais
dE 18 Mil PEssOas

 // página 05

PE. albErtinO gOnÇalVEs
lanÇa cd a FaVOr das Obras
nO cOnVEntO dE s. FranciscO, EM OrgEns

 // página 04

OPEraÇãO
PáscOa da gnr 
sEM rEgistO
dE MOrtOs
nO distritO

 // página 09

Viseu Ativo ‘17 para ‘mexer’
e reforçar concelho no 
mapa desportivo nacional

 // página 17

Vouzela
tem o melhor
folar do país

 // página 09
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\ idebol Nacional 

Sportinguista Frankls Carol 
apontou oito golos 

Leão vence 
ABC e fica 
a um ponto 
do líder 
► O Sporting ganhou, on-
tem, ao ABC, por 31-26, em 
partida antecipada da sexta 
jornada da 1.' Divisão Na-
cional de andebol. Um re-
sultado que coloca os leões 
a um ponto da liderança, 
ocupada pelo E C. Porto. 

Os primeiros minutos fo-
ram equilibrados, mas a 
partir dos 7-6 a equipa leo-
nina assumiu o controlo e 
distanciou-se, chegando ao 
intervalo a vencer por sete 
golos. Na segunda parte, os 
minhotos recuperaram, re-
duziram para três golos, 
mas os leões souberam ge-
rir o encontro até ao final. 

No Grupo B, e no acerto 
da quarta jornada, o Avanca 
impôs-se ao Ac. São Mame-
de, por 34-20. SUSANA SILVA 

SPoreing 31  
AIC 26  
Local Pavilhão Mure Casai Verboso, em Lisboa. 
Árbitros Tiago Monteiro e António Trinca 
Sporting motel Asanin (GR) e Mosa Code (I, GR}, 
lgor Zabic (3), Pedro ~ela (4), büchal Koixtk 
Bosko Bjelanovlq. Cláudio Pedras°, Carlos Pasarin 
(1), Frankb Carol (8), Pedro Solta, Carlos Carneiro. 
Francisco Tavares (3). Eérnilsan Araújo (5), Bruno 
Gaspar, João Pulo (3) e Janko BotovIc (3). 
Trolnatior Hugo Canela 
AMC Humberto Gomes (GR) e Emanuel FObeko 
GR), Délclo Ptna, Hugo Rocha (5), Pedro Marques 
3), Mago Branquinho (6), Miguel Peralta (2), 

Ricardo Pesqueira, Pedro Spinola (2), Dado 
Andrade (2), Carlos Marüns (3), ArdréGomes(1),  
José Costa (1), Tomás Albuquerque (1)e Claudia 
Silva Treinador Carlos Resende. 
Ao Intervalo 18-1.1 

Grupo A 
RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 

Sport,no 31 - 28 ABC 
Madeffa 500  
Aquasantas 

2
2/

} F. C. Porto 
Beni 

I P.0 Poria 
P 

52 
lef D rc 
5 4 O 1 148.131 

2 Soeram 51 6 4 I I 197415 
311160 43 5 2 2 1 151-141 
4 AIC 41 6 1 O 5 1.68-166 
5 Nikita SAD 38 5 2 O 3 169163 
6 Mus Siglas 39 5 1 1 3 139149 

PROXIMAJORNADA 
F. C. Porto r

1

8/01 /18C 
Étentica 29/04 Madeira 500 
Aguas  Santas 0/05 Sportlnq 
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A14Sporting derrota campeão ABC e aproxima-se do FC Porto na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=10781c03

 
Leões venceram por 31-26 após empate na Luz com o Benfica.
 
O Sporting recebeu e venceu o ABC, na quarta-feira, por 31-26 num jogo relativo à 6.ª jornada da
fase final do campeonato de andebol.
 
PUB
 
Depois do equilíbrio inicial na partida, a inspiração de Frankis Carol e de Aljosa Cudic foram
fundamentais para arrecadar uma importante vitória diante dos minhotos.
 
Com este resultado, o Sporting está no segundo lugar da tabela classificativa com 51 pontos e a
apenas um do FC Porto, atualmente líder.
 
Recorde-se que o Sporting disputa no sábado as meias-finais da Taça Challenge com o Hurry-Up na
Holanda.
 
há 19 mins
 
POR Notícias Ao Minuto
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GARRAS 

CERTEIRO. Sportinguist a Edinilson Araújo foi o autor de 5 golos 

Sporting bate o campeão 
ABC de forma categórica 
e ainda tem uma palavra 
a dizer na luta pelo título 

111~11nE 

GRUPOA 
6.8jornada  

SPORTING 31-26 ABC 

AGUAS SANTAS sábado BENF IC.A 

MADEIRA SAD sábado FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P V E O (-A1G5 

02  FC PORTO 52 5 4 O 1 148-137 

09  SPORTING 51 6 4 1 1 187-175 

02  BERMA 43 5 2 7 1 151-141 

ESTE LEÃO APRESENTA HUGO CANELA 

Hugo Canela O 

GLS EX.:: 

O C ar I o s Resende  

Gt5EXC 

MATE) ASANINO O ii COMES. O o 
IGOR ZABIC 3 1 OFICIO PINA O o 
PEDRO PORTELA 4 O HUGO ROCHA 5 2 
MICHAL KOPCO 2 PEDRO SEABRA 3 O 
B. BJELANOVIC O O D. BRANQUINHO 6 O 
C. PEDROSO O M. SARMENTO 2 1 
CARLOS RUESC,A 1  O R. PESQUEIRA O  

AUOSA CU:4C 0 1 o E. RIBEIRO. O o 
FRANKIS CAROL 8 O CLÁUDIO sim. O o 
PEDRO SOLHA O O PEDRO SP(NOIA 2 o 
C. CARNEIRO O O DARIO ANDRADE 2 o 
F. TAVARES 3 O CARLOS MARTINS3 o 
E. ARAÚJO 5 1 ANDRÉ GOMES 1 
BRUNO GASPAR O O JOSÉ COSTA 1 o 
JOÃO PINTO 3 O ALBUQUERQUE1 o 
JANKO BOZOVIC 3 2 

AO INTERVALO: 18-11 

LOCAL: Pay. Munir ¡pai do Casal Vistoso, em 
Lisboa 

ÁRBITROS:Tiago Monteiro e António Trinca 

NORBERTO SANTOS 

ria  O Sporting conseguiuem casa 
um bom triunfo frente ao campeão 
ABC, por 31-26, mostrando que 
está dentro da corrida pelo título, 
num jogo bem disputado e onde 
esteve sempre no comando. 

Mesmo a correr atrás do prejuí-
zo, os pupilos de Carlos Resende, 
que ao intervalo perdiam por 18 - 
11, reduziram para quatro golos a 
diferença na segunda parte e foi 
preciso muita calma para o Spor - 
ting assegurar uma importante vi-
tória, estando a um ponto do líder, 
o FC Porto, que tem, no entanto, 
menos uni jogo. 

Desde que há cerca de um mês o 
técnico dos leões, Hugo Canela, 
assumiu o comando dá equipa, o 
Sporting tem apresentado um 
conjunto mais arrumado e escla-
recido. E num clássico como ode 
ontem foi notório o maior entro-
samento da turma leonina, que 
apresentou outras soluções. 

Prova disso é a evolução de Ed-
milson Araújo, de 23 anos, um  

produto das escolas de Alvaiade, 
onde figura desde iniciado. "Tra-
ta-sede um jovem muito dedica-
do que está a ganhar espaço e mui-
ta confiança. Vai ser um grande 
jogador", disse Hugo Canela, 
agradado com a exibição do nn 23 
dos leões, autor de 5 golos. 

No final da P parte, Edmilson 
ajudou o Sporting a manter uma 
toada ascendente, aproveitando 
uma série de deslizes do ABC, que 
depois do empate a 6-6 esteve 12 
minutos sem marcar, reduzindo 
quando o Sporting já liderava o 
marcador por 14-7. 

Na 24  parte, o guarda- redes Al -  

josa Cudic contribuiu com um 
bom punhado de defesas para o 
Sporting manter uma vantagem 
de cinco/seis golos, só que o ABC 
nunca atirou a toalha ao chão e foi 
recuperando a diferença. Mas de-
pois os leões tiveram uns últimos 
cinco minutos cheios de fulgor, 
causando dissabores aos minho-
tos, que até sofreram um golo 
marcado pelo guardião Cudic. 

02  ABC 41 6 1 o 5 168-188 Uma vitória importante para o 
CP MADEIRA SAD 38 5 2 o 3 160-163 Sporting, que jogasábado na Ho- 

landa para as meias -finais da Taça 
Challenge frente ao Hurry - Up. O 

ABRIL); ÁGUAS SANTAS-SPORTING (10 MAIO) dia 28, para o campeonato. c 
FC PORTO-ABC (28 ABRIL), BENFICA.MADEIRA SAD (29 FC Porto recebe o ABC no próximo 

"Tenho uns 
jogadores 
espetaculares" 
©  "Sabíamos 
que o ABC é sem-
pre um conjunto 
muito difícil 
quando atua fora 
e, por isso, tenho 
de salientar a ati-
tude e coragem de todo o plan-
tei", disse o técnico Hugo Cane-
la, salientando a paciência dos 
seus pupilos nos momentos 

certos. "Não cometeram erros e 
estiveram concentrados. Te-
nho uns jogadores espetacula-
res, que se recusam a atirar a 
toalha ao chão. A equipa está a 
ganhar confiança e a mostrar 
que é capaz de continuar a fazer 
coisas bonitas", referiu o técni-
co leonino, afirmando que tem 
soluções internas. "Por isso, es-
tamos satisfeitos", frisou. o 

CARLOS RESENDE 

"Estou focado 
no jogo com 
o FC Porto" 
EU  O ABC per-
deu a oportuni-
dade de se apro-
ximar do 39  lugar 
e Carlos Resende 
não estava con-
tente com a der-
rota. "Em relação à atitude e 
empenho dos meus jogadores 
não tenho nada a dizer. Foi 
pena que a determinada altura 
tivemós oportunidade de ficar 
a dois golos do Sporting e dei - 
xámos fugir essa possibilida-
de", comentou o técnico dos 
minhotos, que afirma não ter 
nada a dizer sobre o seu futuro. 
"Sou treinador do ABC e estou 
focado no jogo com o FC Porto, 
que é o próximo encontro. De-
pois, ainda estamos na Taça de 
Portugal", referiu Resende. o 

02  Á. SANTAS 36 5 1 1 3 139-149 

Próxima jornada 
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ANDEBOL O Avanca bateu 
ontem a Ac. S. Mamede, por 34-
20, na 4,  jornada do Grupo B. 
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Sporting vence campeão ABC (31-26)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2017

Meio: Record Online Autores: Norberto Santos

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d3ccaf38

 
Leões ainda têm palavra a dizer na luta pelo título
 
O Sporting conseguiu em casa um bom triunfo frente ao campeão ABC, por 31-26, mostrando que
está dentro da corrida pelo título, num jogo bem disputado e onde esteve sempre no comando.
 
Mesmo a correr atrás do prejuízo, os pupilos de Carlos Resende, que ao intervalo perdiam por 18-11,
reduziram para quatro golos a diferença na segunda parte e foi preciso muita calma para o Sporting
assegurar uma importante vitória, estando a um ponto do líder, o FC Porto, que tem, no entanto,
menos um jogo.
Continuar a ler
 
Desde que há cerca de um mês o técnico dos leões, Hugo Canela, assumiu o comando da equipa, o
Sporting tem apresentado um conjunto mais arrumado e esclarecido. E num clássico como o de ontem
foi notório o maior entrosamento da turma leonina, que apresentou outras soluções.
 
Prova disso é a evolução de Edmilson Araújo, de 23 anos, um produto das escolas de Alvalade, onde
figura desde iniciado. "Trata-se de um jovem muito dedicado que está a ganhar espaço e muita
confiança. Vai ser um grande jogador", disse Hugo Canela, agradado com a exibição do nº 23 dos
leões, autor de 5 golos.
 
No final da 1ª parte, Edmilson ajudou o Sporting a manter uma toada ascendente, aproveitando uma
série de deslizes do ABC, que depois do empate a 6-6 esteve 12 minutos sem marcar, reduzindo
quando o Sporting já liderava o marcador por 14-7.
 
Na 2ª parte, o guarda-redes Aljosa Cudic contribuiu com um bom punhado de defesas para o Sporting
manter uma vantagem de cinco/seis golos, só que o ABC nunca atirou a toalha ao chão e foi
recuperando a diferença. Mas depois os leões tiveram uns últimos cinco minutos cheios de fulgor,
causando dissabores aos minhotos, que até sofreram um golo marcado pelo guardião Cudic.
 
Uma vitória importante para o Sporting, que joga sábado na Holanda para as meias-finais da Taça
Challenge frente ao Hurry-Up. O FC Porto recebe o ABC no próximo dia 28, para o campeonato.
 
Autor: Norberto Santos
 
00h34
 
Norberto Santos
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Sporting vence campeão ABC (31-26)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=510f0df1

 
Por Record
O Sporting conseguiu em casa um bom triunfo frente ao campeão ABC, por 31-26, mostrando que
está dentro da corrida pelo título, num jogo bem disputado e onde esteve sempre no comando.Mesmo
a correr atrás do prejuízo, os pupilos de Carlos Resende, que ao intervalo perdiam por 18-11,
reduziram para quatro golos a diferença na segunda parte e foi preciso muita calma para o Sporting
assegurar uma importante vitória, estando a um ponto do líder, o FC Porto, que tem, no entanto,
menos um jogo.Desde que há cerca de um mês o técnico dos leões, Hugo Canela, assumiu o comando
da equipa, o Sporting tem apresentado um conjunto mais arrumado e esclarecido. E num clássico
como o de ontem foi notório o maior entrosamento da turma leonina, que apresentou outras
soluções.Prova disso é a evolução de Edmilson Araújo, de 23 anos, um produto das escolas de
Alvalade, onde figura desde iniciado. "Trata-se de um jovem muito dedicado que está a ganhar espaço
e muita confiança. Vai ser um grande jogador", disse Hugo Canela, agradado com a exibição do nº 23
dos leões, autor de 5 golos.No final da 1ª parte, Edmilson ajudou o Sporting a manter uma toada
ascendente, aproveitando uma série de deslizes do ABC, que depois do empate a 6-6 esteve 12
minutos sem marcar, reduzindo quando o Sporting já liderava o marcador por 14-7.Na 2ª parte, o
guarda-redes Aljosa Cudic contribuiu com um bom punhado de defesas para o Sporting manter uma
vantagem de cinco/seis golos, só que o ABC nunca atirou a toalha ao chão e foi recuperando a
diferença. Mas depois os leões tiveram uns últimos cinco minutos cheios de fulgor, causando
dissabores aos minhotos, que até sofreram um golo marcado pelo guardião Cudic.Uma vitória
importante para o Sporting, que joga sábado na Holanda para as meias-finais da Taça Challenge
frente ao Hurry-Up. O FC Porto recebe o ABC no próximo dia 28, para o campeonato.
 
00:34  por
 
Record
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