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Miguel Laranjeiro, novo presidente da Federação Portuguesa de Andebol, vai estar em Almeirim no 3.º
Torneio de Andebol "Sopa de Pedra" que se realiza no próximo fim de semana.
Na edição de 15 de dezembro, o Jornal O Almeirinense publica uma entrevista com o responsável da
seção que apela à presença do público nesta iniciativa. Diz José Ouro que "serão um total de 60 jogos
nos dois dias com a participação de diversas equipas nacionais nos escalões de formação de infantis,
iniciados e juvenis quer masculinos, quer femininos. É um evento que tem o patrocínio da Câmara
Municipal de Almeirim, Juntas de Freguesia concelhias, Agrupamentos Escolares, Bombeiros
Voluntários, GNR, Federação e Associação de Andebol de Santarém, pais de atletas, voluntariado e
Associação dos 20km".
O 3.º Torneio de Andebol de Sopa de Pedra é organizado pela Associação dos 20km- Secção de
andebol e decorre nos dias 16, 17 e 18 de DEZEMBRO em simultâneo nos pavilhões ABC , Escola
Secundaria Marquesa de Alorna em Almeirim ,EB2,3 de Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo
com jogos das 09horas às 21horas. Estarão a funcionar nos pavilhões bares de apoio aos participantes
e espectadores. As entradas são grátis.
Dezembro 13, 2016
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Marco Oneto, 34 anos, representou o Veszprem ha dois anos

ANDEBOL
Por

EDITE DIAS
chileno Marco Oneto
está em Lisboa a fazer
exames médicos e pode
tornar-se o primeiro reforço de inverno do andebol leonino.
A lesão do internacional português Bosko Bjelanovic — que só
deve regressar em março — precipitou a necessidade de contratar
mais um jogador e o pivot,
que na temporada passada
representou os
polacos do Wisla Plock — onde
alinham os internacionais
portugueses Tiago Rocha e Gilberto Duarte —, pode ser a solução.
Contudo, os responsáveis leoninos não vão tomar nenhuma decisão antes de se certificarem de
que a lesão no joelho que o afastou
dos recintos no final da época passada está ultrapassada.
Precisamente com a mesma expectativa está o antigo internacional espanhol Mateo Garralda, que
lidera a seleção chilena, e faz planos a contar com Oneto para o
Campeonato do Mundo de França,
que se realiza em janeiro.
Marco Oneto lesionou-se em
fevereiro, durante um jogo do
Plock, mas acabou operado ao menisco em março, já no Chile, depois de ter realizado mais três partidas. Segundo defendeu o jogador,
os médicos do clube foram negligentes e desvalorizaram a gravidade da lesão.
Aliás, o pivot entrou em litígio
com o Wisla Plock, tendo-se desvinculado, apesar de ter mais um
ano de contrato.

O

ORTING
Oneto em Alvaiade
Pivô ex-Veszprém e Barcelona está a fazer
exames o Lesão de Bjelanovic vale reforço
Oneto, que tem passaporte italiano, é uma das grandes figuras do
Chile, seleção da qual é capitão.
A carreira em Espanha, o lado
altruísta que o fazia partilhar material que não era acessível a todos
os companheiros, a forma veemente como defendia as condições para a modalidade e o grupo,
fizeram dele uma referência.
O atleta de 2,04 m e 117 quilos
chegou com 18 anos ao Barcelona,
tendo representado vários clubes —
Costa Blanca, Cangas, Bidasoa, Naturhouse La Rioja — antes de voltar ao Palau Blaugrana, em 2008.
Com a camisola dos catalães con-

quistou vários troféus antes de
rumar aos húngaros do
Veszprém.
Se Marco Oneto e os
dirigentes leoninos
chegarem a acordo, o
internacional sul americano vai tornar-se
no oitavo reforço da
temporada, juntando-se a Matej
Asanin, Igor Zabic, Michal Kopco,
Carlos Ruesga, Cláudio Pedroso,
Ivan Nikcevic e Janko Bozovic. O
Sporting ocupa atualmente o segundo lugar no Andebol 1, atrás
do FC Porto, única equipa com
quem perdeu.
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`Meias' incertas
até ao fim
4 Noruega é a única equipa que
pode garantir hoje a vaga na fase
seguinte do Europeu feminino
Holanda, França e Alemanha lutam
amanhã pelas duas vagas de acesso às
meias-finais no Grupo 1 da fase principal
do Europeu feminino, que decorre na
Suécia. As holandesas e francesas basta
vencerem Espanha e Sérvia,
respetivamente, para carimbarem a
passagem, sendo que as gaulesas até
podem empatar, pois têm vantagem no
confronto direto com as alemãs. As
germânicas ainda lamentam o empate a
20 golos com Espanha, ontem, resultado
que as colocou a depender de outros
resultados, Hoje joga-se o grupo 2 com a
Noruega a garantir presença nas meias-finais caso vença a Hungria.
H. C.
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Campeão joga
nos Açores
Carlos Resende quer equipa
concent► ada e sem pensar no resultado (38-20) da 1.9 volta
O campeão nacional ABC joga esta noite,
às 22 horas, no Faial, ainda que com
estatuto de anfitrião devido ao acordo
feito com o Sp. Horta. «Temos de nos
apresentar extremamente
concentrados na Horta e nunca a olhar
para o resultado brilhantemente
construído em casa», alertou o
treinador Carlos Resende. «O SC
Horta é uma equipa muito
inconstante, mas apresenta uma
tendência muito acentuada para
melhores exibições em casa do que
fora de portas», concluiu. Esta partida é
da 16.' jornada, que prossegue amanhã
com o clássico Benfica-FC Porto.
H.C.
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Dragão com fome de pontos
-+ António Areia não treinou e
deve falhar o clássico de amanhã
com o Benfica na Luz
As 15 vitórias seguidas nesta fase
do Andebol 1 mantêm o FC Porto
com fome de prolongar a série - 37
-, considerando os 22 sucessos na
fase regular da época passada. Longe de estarem saciados, os dragões
querem somar os três pontos, amanhã, na Luz. «Vai ser um jogo muito difícil e só no final se verá quem
ganha. O Benfica está igual ao ano
passado. Também está forte e foi a
equipa que nos eliminou no play-off» , recordou Daymaro Salina,
pivot luso-cubano dos portistas.

«Temos de ter muita concentração, eles estão a preparar-se bem,
mas queremos ganhar». Na primeira volta, o FC Porto venceu em
casa, mas isso não determina nada
para o jogador. «A primeira volta
nada tem a ver com a segunda. O favoritismo não existe».
Salina mostrou-se satisfeito com
o fim do play-off. «Eles lutam pelo
título, tal como nós, e este ano
penso que é mais justo este novo
modelo competitivo. Cada ponto é
muito importante», reforça. «A
nossa defesa está muito forte, se
não me engano somos a melhor
defesa do campeonato. É a base da
equipa, todas atacam pelo meio e,
se encontram uma defesa forte,

Pivô Daymaro Salina acredita que parte do sucesso dos dragões está na defesa

parte do jogo está resolvido».
António Areia não treinou ontem, após a lesão sofrida na receção ao ISMAI, e deverá ficar de fora
do clássico. Porém, os portistas
têm em Ricardo Moreira uma re-

ferência na ponta-direita, com o
capitão portista a ser, a par de Hugo Laurentino, os únicos elementos do plantel que conquistaram
os sete campeonatos seguidos entre 2008/09 e 2014/15.
H. C.
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Madeira, SAD
lidera isolada
4 Campeãs nacionais venceram

partidas da jornada dupla e têm
mais três pontos que Alavarium
A Madeira SAD venceu as duas partidas
da jornada dupla do fim de semana na I
divisão feminina, no Funchal. Derrotou
Alavarium (23-22) e Juve Lis (31-19),
cimentando a liderança isolada no
campeonato. O Colégio Gaia (3.1 venceu
também os dois jogos (em casa com o
CALE, por 36-26 e fora a Juve Mar, por
33-13), com as últimas a terem perdido
no Ac. Porto por 24-15. Em grande forma
está o Passos Manuel (7.0) de José
Tomaz, que venceu fora o Santa Joana
(26-22) e empatou no reduto do
Maiastars (20-20). O SIR/CJB também
ganhou aos dois rivais maiatos: 26-22 ao
Santa Joana, 24-20 ao Maiastars. H. C.
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HOJE
FUTEBOL

10h00
Estágio de observação da seleção nacional sub-16, na Cidade
do Futebol, Oeiras.
AMANHÃ

ANDEBOL

21h30
Benfica - FC Porto, 16.a jornada
do campeonato nacional, no
Pavilhão 2 do Estádio da Luz.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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ABC/UMinho joga nos Açores

HOJE ÀS 21 HORAS locais o SC Horta recebe o ABC/UMinho em jogo da 16.ª jornada do campeonato
nacional Andebol 1.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho defronta nos
Açores, hoje às 21 horas locais
(22 em Portugal Continental), o
SC Horta, em encontro a contar
para a 16.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.
Apesar de continuar sem a sua
plenitude de força competitiva,
tendo em conta as ausências por
lesão de quatro jogadores - os
pivots Ricardo Pesqueira e José
Costa e os pontas Carlos Martins
e Miguel Sarmento - e de algum
pendor a favor da equipa que joga em casa, o clube que viaja de
Braga é favorito à vitória.
As duas equipas têm histórias e
objectivos que são muito diferentes. Enquanto os minhotos
são ainda campeões nacionais
em título e chegam a esta jorna-

DR

ABC/UMinho e SC Horta inverteram localização dos jogos entre si

da na quarta posição da tabela
classificativa, imediatamente a
seguir a FC Porto, Sporting e
Benfica, os açorianos são penúl-

timos.
Lembre-se que os dois clubes
acordaram em inverter a localização dos jogos a disputar entre

si nesta fase. Sendo este um
ABC/UMinho-SC Horta a jogar
em território insular, o encontro
SC Horta-ABC/UMinho que já
teve lugar, dia 23 de Novembro,
decorreu no Pavilhão Flávio Sá
Leite, tendo terminado com um
resultado amplamente favorável
à equipa bracarense (38-30).
“O SC Horta é uma equipa
muito inconstante. Apresenta
uma tendência muito acentuada
para fazer melhores exibições
em casa do que as efectuadas
fora de portas”, refere Carlos
Resende, o treinador do clube
bracarense, em antevisão a este
jogo nos Açores.
“Nesse sentido, teremos de nos
apresentar extremamente concentrados na Horta, e, nunca a
olhar para o resultado brilhantemente construído em casa”,
acrescenta.
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ÀS 21 horas
Amanhã Sporting joga
em Fafe e FC Porto
visita Benfica na Luz

O Sporting visita amanhã às 21
horas o AC Fafe, em jogo da 16.ª
jornada do campeonato nacional
Andeol 1. A equipa leonina, que
é considerada nesta época a mais
forte cadidata ao título nacional,
é favorita, ante o clube minhoto
com um orçamento muito diferente.
A ronda, que já tem um jogo
disputado no dia 5 de Novembro
(Boa Hora, 28 - S. Mamede, 21),
prossegue hoje com o encontro
SC Horta-ABC/UMinho (ver ao
lado) e conclui com os restantes
jogos amanhã.
Destaca-se o jogo Benfica-FC
Porto (21.30), por tudo quanto
envolve em termos de luta pelo
título e cobertura mediática.
De resto, o Arsenal da Devesa vai
ao recinto do Águas Santas
(21h), à mesma hora em que se
disputam ISMAI-Belenenses e
Avanca-Madeira Sad.
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Artística vence
sem forçar muito
“Derby” A Sanjoanense, pouco atrevida, ficou pelo caminho,
depois de não ter conseguido contrariar a maior experiência
da formação que disputa a primeiro divisão nacional
RICARDO CARVALHAL

SANJOANENSE

20

Treinador: Nuno Baptista.
Ricardo Gaspar; João Pinhal, Emanuel
Silva (1), Rui Rodrigues (6), Alexandre
Relvas (6), Bruno Pinho (4) e Ricardo
Pinho (1) - sete inicial - Hugo Terra,
Pedro Morais, Mário Lopes, Xavier
Costa, Pedro Amorim, Fábio Gonçalves,
Pedro Garcia (2) e António Brandão.

ARTÍSTICA DE AVANCA

30

Treinador: Carlos Martingo.
Alejandro Carreras; Pedro Valdes (2),
Miguel Baptista (3), Reinar Taboada (5),
Jenilson Monteiro (5), Carlos Santos (1)
e Paulo Moreira - sete inicial - Paulo
Almeida, Nuno Carvalho (1), Ricardo
Mourão (3), Alberto Silva, Diogo
Oliveira, Eduardo Farinha (1), Pedro
Pires (5), João Carvalho (4) e Ruben
Ribeiro.
Pavilhão da Travessas, em São João da
Madeira.
Assistência: cerca de 250 espectadores.
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira (A.A. Braga).
Oficial de Mesa: Rosa Pontes (A.A.
Aveiro).
Ao intervalo: 10-15.

Andebol
Taça de Portugal

Avelino Conceição
Quis o sorteio que a Sanjoanense, líder da Zona 2 da 2.ª Divisão Nacional, recebesse a vi-

a angariar cinco golos de vantagem ao intervalo (15-10).
Na segunda metade assistiuse a mais do mesmo, ou seja, a
toada do encontro manteve-se
morna, sem grande intensidade,
com as equipas a “imitarem-se
muito”, repetindo o filme da primeira parte. Até o número de
golos foi exactamente igual (1015), acabando a Artística de
Avanca, com toda a naturalidade, por vencer e garantir o
apuramento para os oitavos-definal da Taça de Portugal.
A Sanjoanense fez o que estava ao seu alcance, tentando
proporcionar um jogo o mais
equilibrado possível, mas também foi visível que a aposta
forte passa pelo campeonato,
onde tem um forte objectivos.
E num jogo extremamente fácil
de dirigir, a dupla de arbitragem
acabou por fazer um bom trabalho. |

RESULTADOS

Alexandre Relvas foi o marcador de serviço da Sanjoanense

zinha e primodivisionáriaArtística de Avanca, nos 1/16 avosde-final da Taça de Portugal. Por
ser um “derby” distrital, esperava-se certamente mais emoção, até porque as duas equipas,
nos respectivos campeonatos,
estão a dar “cartas”, mas a diferença entre os dois conjuntos
rapidamente se fez notar.
Num jogo pouco intenso e
disputado em ritmo baixo, a

equipa mais forte foi quase
sempre superior e só por uma
vez é que a Sanjoanense empatou a contenda (5-5) ainda na
primeira dezena de minutos da
partida. Com algumas alterações em ambos os “setes”, os
técnicos pretenderam dar minutos de jogo a alguns jogadores
menos utilizados, daí alguma
falta de competitividade no encontro, com a equipa deAvanca

Taça de Portugal
1/16 avos-de-final
Arsenal Devesa-Sporting
Lagoa AC-Benfica
Estarreja AC-ABC
SIR 1.º Maio-FC Porto
Madeira SAD-Boa Hora
Alto Moinho-Águas Santas
Ílhavo AC-ISMAI
FC Gaia-São Mamede
Xico Andebol-Penafiel
Benavente-Belenenses
Modicus-1.º Dezembro
Sanjoanense-Artística Avanca
V. Setúbal-Samora Correia
Juve Lis-AC Fafe
Marienses-Sp. Horta
Albicastrense-Marítimo

28-41
10-39
25-41
23-36
8 Jan
18-33
28-47
20-25
35-29
21-48
25-30
20-30
34-16
22-26
25-29
28-33

Página 10

A11

ID: 67328967

13-12-2016

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,53 x 11,31 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

RESULTADOS

Gondomar vence Torneio
Ibérico do São Bernardo
D.R.

Andebol
Veteranos

ÊXITO A 4.ª edição do Torneio
Ibérico de Veteranos Masculinos
de Andebol, organizada pelo
Centro Desportivo de São Bernardo, foi vivida com imensa
alegria, amizade e camaradagem. Realizaram-se 16 jogos, divididos em dois grupos e finais.
No Grupo A, os anfitriões jogaram com Gondomar, 1.º Dezembro e V. Setúbal. No Grupo B, actuaram Sanjoanense, Bueu de
Pontevedra (Espanha), Ginásio
do Sul e Benavente.
Gondomar e Sanjoanense cedo demonstraram ser as equipas mais fortes nos seus grupos
e não foi de estranhar serem os
finalistas para disputar a vitória
no torneio. Já a equipa aveirense

Grupo A
S.Bernardo-Gondomar
1.º Dezembro-V. Setúbal
Gondomar-V. Setúbal
1.º Dezembro-S. Bernardo
Gondomar-1.º Dezembro
V. Setúbal-S. Bernardo
Gondomar
S. Bernardo
1.º Dezembro
V. Setúbal

acabaria por realizar um mau
jogo inicial com Gondomar e
isso praticamente a arredou da
final. Uma palavra também para
a equipa espanhola, que internacionalizou o evento. Muito
competitivo, o Bueu deu luta em
todos os jogos, mas a Sanjoanense foi a mais forte do grupo.
Nas finais, o São Bernardo e
os espanhóis discutiram o terceiro lugar, mas os veteranos
galegos foram mais fortes e seriam eles a atingir o último lugar

do pódio. A discutir o primeiro
lugar, Gondomar e Sanjoanense
protagonizaram uma final bem
disputada, sorrindo a vitória aos
gondomarenses e, consequentemente, a conquista do IV Torneio Ibérico Cidade de Aveiro.
Com muito público a assistir
aos jogos, com perto de centena e meia de participantes (na
foto), toda a gente chegou feliz
ao final de um dia diferente, de
grande festa e convivo entre
amigos do andebol. |

J
3
3
3
3

V
3
1
1
0

E
0
1
1
0

D
0
1
1
3

9-11
10-4
11-2
10-10
10-7
4-10
GM-GS
32-18
29-25
27-24
10-31

Grupo B
Bueu-Sanjoanense
Ginásio Sul-Sanjoanense
Benavente-Bueu
Benavente-ginásio Sul
Sanjoanense-Benavente
Ginásio Sul-Bueu
Sanjoanense
Bueu
Ginásio Sul
Benavente

J
3
3
3
3

V
3
1
1
0

E
0
1
0
1

D
0
1
2
2

P
6
3
3
0

9-12
5-14
9-9
5-9
14-6
8-11
GM-GS
40-20
29-29
22-30
20-32

7.º e 8.º Lugares
V. Setúbal-Benavente
5.º e 6.º Lugares
1.º Dezembro-Ginásio Sul
3.º e 4.º Lugares
S. Bernardo-Bueu
1.º e 2.º Lugares
Gondomar-Sanjoanense

P
6
3
2
1

3-10
4-6
5-9
8-6
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partida é hoje, às 21h00

ABC nos Açores
para vencer Horta
«inconstante»
Depois de ter assegurado a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal com uma vitória gorda na casa do Estarreja, o ABC/UMinho volta hoje à ação, defrontando o Sporting
da Horta, num duelo referente à 16.ª jornada do
campeonato e que vai ser realizado nos Açores.
Sobre o duelo desta noite (20h00 em Portugal Continental) na ilha, Carlos Resende afirmou que o atual penúltimo classificado é uma
equipa «inconstante», mas que está a subir de
rendimento nos jogos em casa.
«O Sporting da Horta é uma equipa muito inconstante, onde apresenta uma tendência
muito acentuada para melhores exibições em
casa, do que quando comparadas com as efetuadas fora de portas», analisou o técnico dos
academistas ao site do clube, salientando de
que nada importa o triunfo expressivo do ABC
(38-20) alcançado na primeira volta do campeonato. «Teremos de nos apresentar extremamente concentrados na Horta e nunca a olhar para
o resultado brilhantemente construído em casa», acrescentou.
O ABC, recorde-se, segue no quarto lugar,
com 33 pontos, a 12 do líder invicto FC Porto
mas com menos dois jogos disputados.
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Tiragem: 3630

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,71 x 10,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Taça de Portugal em Andebol disputada
este ﬁm-de-semana em Santa Maria
Decorreu, este fim-de-semana, em
Santa Maria o encontro dos 16 avos de
final pela defesa da Taça de Portugal
em Andebol. A partida colocou frente a
frente as equipas açorianas SC da Horta
e CD Os Marienses.
Recorde-se que actualmente o SC da
Horta disputa a 1ªdivisão nacional, enquanto o CD Os Marienses, encontra-se
a disputar a 2 Divisão zona Centro , estando actualmente em 4º lugar da geral
com menos um jogo.
O pavilhão municipal de Vila do Porto foi o palco para este jogo que, apesar
de bastante disputado, deu a vitória à
equipa do Faial que esteve sempre em
vantagem, por 3 e 4 golos na partida,
obtendo no final dos 60 minutos de
jogo um 25/29 favorável.
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Tiragem: 37490

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,13 x 13,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Campeonato Nacional 16.31ornada: ABC-Sporting
da Horta, 21h00, Pavilhão
Desportivo da Horta
(Açores).
TÉNIS DE MES

Qualificação para
o Europeu por equipas de
2017 -4.a jornada:
Lituânia-Portugal, em
Vilnius (Lituânia).
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Tiragem: 37490

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,59 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL Daymaro Salina, na antevisão do jogo grande da jornada de amanhã, lembrou
o desfecho da meia-final do campeonato do ano passado

"Foi o Benfica que nos
eliminou no piaria:off"
Daymaro Salina primeiro,
no Dragão Caixa, e João
Pais a seguir, no pavilhão
da Luz, abordaram o
Benfica-FC Porto marcado
para as 21h3o de amanhã,
jogo da i6.a jornada do
Campeonato Nacional

DA

O FC Porto

soma por
RUIGIUDIARAES

vitórias os 22

Jogos desta
***Amanhã é dia de clássico
temporada:15
no Campeonato Nacional de
de
andebol, com o Benftca a rececampeonato,
ber o FC Porto, a partir das
seis de Taça
21h30, num dos encontros da
EHF e um de
16.a jornada. No Dragão Caixa,
Taça de
antes do treino, Daymaro SaPortugal
lina falou em conferência de
Imprensa. A questão inicial
DiAS
teve a ver com a partida em
que os portistas venceram, em
casa, por 26-18. "A primeira
volta não tem nada a ver com
O Benfica não
a segunda e esperamos um
perde em casa
jogo muito difícil e disputado
desde 14 de
do primeiro ao último minumaio, quando
to. O Benfica está forte, corno
oABCali
estava no ano passado, foi a
ganhou, para a
equipa que nos eliminou no
Taça
play-off e temos de lá ir com a
Challenge. Já lá
máxima concentração, para
vão 213 dias só
ganhar. Não existe favoritiscom vitórias
mo, eles estão a preparar-se
como nós e, ao minuto 60, veHORA
remos quem leva os três pontos", disse o pivô cubano, lembrando que "o Benfica está entre os candidatos ao título" e
Jogo é
que "os três pontos são muito
amanhã, a
importantes, porque agora, Daymaro lembra o novo sistema competitivo e diz que todos os pontos contam
partir das
neste sistema sem play-off,
estatura e como mesmo nível lo: "Viu-se no ano passado que 21h30, no
cada ponto conta".
de massa muscular ajuda". os adeptos fazem a diferença. pavilhão da
Colocado perante as 22 vitó"Todas as equipas atacam pelo Que sejam aquela força garan- Luz, com
rias nos 22 jogos disputados
meio e, se encontram uma de- tida para quando as pernas es- transmissão na
nesta temporada - 15 para o
fensiva forte, grande parte do tiveram cansadas e não tiver- Benfica TV e
campeonato, seis para a Taça
Porto Canal
jogo está resolvido", con- mos tanto discernimento."
EHF eum para aTaça de Portu- "Ft Porto detende
gal - Daymaro revelou-se in- de forma muito
cluiu.
Àdefesa dos dragões referiudiferente. "No ano passado aguerrida, com
também fizemos um período bastante contacto" se também João Pais. "O FC
Porto defende de forma mui- "O tempo? Até está sol e dá
grande sempre a ganhar [ndr:
to aguerrida, com bastante para tomar café na praia"
24 jogos seguidos para o cam- João Pais
contacto e joga com intensipeonato] e depois perdemos Jogador do Benfica
dade", comentou, horas de- Daymaro Salina está em Portugal desde
com o Benfica no play-off, o
pois e em exclusivo à Benfica 2011, tendo sido o segundo cubano a
que não foi nadabom. Por isso,
TV, o ponta-esquerda das chegar a Portugal, a seguir a Alfredo
essas marcas são apenas marcas e não lhes dou um valor eságuias. "Será muito desgas - Quintana. Também foi depois do guardatantejogar perante esses con- redes que se naturalizou. "Como cidadão
pecial", esclareceu.
Sendo um dos pilares da detactos, temos de estar prepa- português está tudo a correr bem, gosto
fesa, Salina, de 2,00 metros e "A nossa defesa
rados mentalmente para es- muito de estar aqui, é bastante tranquisas adversidades físicas que o lo", disse o pivõ, que, além de já se ter
100 quilos, reconheceu que é
está
muito
forte
e
é
nessa zona central que assenFC Porto nos pode causar e es- habituado a um tempo mais frio, tem tido
ta o jogo do FC Porto. "A nossa a menos batida do
tar atentos aos detalhes, que é razões para brincar: "O tempo? Estamos
defesa está muito forte e é a campe ori.;-?, to."
aí que a diferença se vai mar- em dezembro e até está sol, dá para tomar
menos batida do campeona- Dama» Salina
car, para sermos superiores", café na praia."
to", lembrou, admitindo que Jogador do FC Porto
alertou o capitão do conjunto
"ter mais jogadores de elevada
encarnado, fazendo um apePágina 15

,
?I

A16

ID: 67327660

13-12-2016

Tiragem: 72675

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,67 x 2,04 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Afeada

máros-ti ~Is Nabal CL' Fase) - ABC-Sp Horta(21)
~e ás Mura - Qmornoçai ~pai por ~pus - Utàna-Portugal (17 30)
%mesa - Andebol - As 17 horas sorte° dos °Lhos de Temida Taça de %tupi. na sede da federação, em
Lisboa uEFA - As 10 noras, sorten da tenda de elite de 9~o para o Europeu de Sub-19, segado, as
10 45 liecas. do sorteio da ronda de elle de ou~o Para o finam de 504)-17. em Moio (Suea) Voleibol
- As 1830 roxas sorteio cks ~os de remida Taça de Pontual na sede da federação no Pato
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Tiragem: 76864

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,83 x 18,66 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
jornada
ABC 211100* SP. HORTA
BENFICA amanha FC PORTO
AC FAFE amanhã SPORTING
MAIA ISMAI amanhã BELENENSES
AVANCA
ÁGUAS SANTAS

amanhã
amanhã

MADEIRA SAD
ARSENAL

BOA HORA 28-21 SÁO MAMEDE
*Na Horta por acordo dos clubes, às 22h
em Portugal Continental

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D Gmcs
82FC PORTO 45 15 15 O O 476-347
410 SPORTING 43 15 14 O 1 497-369
41 15 13 O 2 459-362
110BENF1CA
33 13 10 O 3 442-356
00 ABC
62MADEIRASAD3115 8 O 7 444415
&MANCA 31 15 7 2 6 381-388
091t. SANTAS 28 14 7 O 7 350-359
02 80A HORA 28 16 5 2 9 423-505
MATA ISMAI 25 15 4 2 9 402-438
&AC FAFE 25 15 5 O 10 370436
&ARSENAL 23 15 2 4 9 395-462
11:0k BELENENSES 23 14 4 1 9 372-406
02 SP. HORTA 22 15 2 3 10 377-454
Ope S. MAMEDE 18 16 O 2 14 364-455

ABC cuidadoso
na Horta
O campeão ABC e o Sp.
Horta iniciam hoje ai& jor- .
nada do campeonato nos
Açores, por acordo entre os
clubes. O treinador Carlos
Resende, da turma de Braga,
não quer facilitar, antes da
deslocação a Lisboa para
defrontar o Sporting: `.`0
Sp. Horta é uma equipa
muito inconstante, onde
apresenta uma tendência
acentuada para melhores
exibições em casa. Teremos
de nos apresentar extremamente concentrados." o
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Tiragem: 76864

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,00 x 26,58 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

FC PORTO REJEITA
ARQUIVO/MANUELAZEVEDO

FAVORITISMO
Daymaro Salina, pivô
dos dragões, relembra
eliminação no playoff
da época transata
ALEXANDRE REIS

R Num campeonato onde os
quatro primeiros já demonstraram estar muitos furos acima das
restantes 10 equipas, a 164 jornada
da fase regular ganha uma dimensão especial, já que o FC Porto, líder invicto, tem uma dura deslocação à Luz, amanhã (21h30), para
o clássico como rival Benfica.
O pivô do FC Porto, o luso -cubano Daymaro Salina, manifestou
preocupações em conferência de
imprensa: "Esperamos um jogo
muito difícil, disputado até final. O
favoritismo não existe. Veremos
quem leva os três pontos", sustentou o internacional, que não deu
importância ao triunfo claro (26 18) da sua equipa na P volta.
É que Salina temem mente a eliminação do FC Porto no playoff da
época transata: "O Benfica está
forte como na época passada e foi a
equipa que nos afastou. Temos de
ir à Luz com a máxima concentração para ganhar. É um adversário
candidato ao título, pelo que todos
os pontos são muito importantes.
Este ano [sem playoff] cada ponto
conta. Este sistema é mais justo."
Daymaro Salina destacou ainda
os trunfos do FC Porto, que soma
por vitórias os jogos disputados e
apresenta a melhor defesa da prova, com apenas 347 golos sofridos
(média de 23 por jogo): "A nossa
defesa está muito forte. Agora tenho companheiros quase com a

ESTAMPA. Daymaro Salyna é um dos esteios do líder invicto

mesma estatura e massa muscular
ao meu lado e isso ajuda mais."

playoff, porque qualquer derrota,
empate ou mesmo diferença de
golos pode ser crucial. Estamos a
encarar assim todos os jogos, os
que são fora e mais ainda em casa,
onde ainda não perdemos em pro vas internas ou europeias. Queremos continuar nesta senda de vitórias", disse ao site do clube.

João Pais confiante

Sporting em Fafe

INTERNACIONAL LUSO-CUBANO
DESTACA COMO PONTO FORTE
DA SUA EOUIPA A DEFESA, A
MELHOR DO CAMPEONATO

Já o ponta João Pais, capitão do
Benfica, está mentalmente preparado para travar o FC Porto: "Não
havendo um decisivo playoff, todos os jogos contam como um

Quem vai estar com o ouvido na
Luz é o Sporting (21 , que não deverá ter dificuldades em Fafe, en quanto o campeão ABC joga na
Horta [ver peça].
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04h18
Daymaro Salina, pivô dos dragões, relembra eliminação no playoff da época transata
Foto: Arquivo/Manuel Azevedo
Num campeonato onde os quatro primeiros já demonstraram estar muitos furos acima das restantes
10 equipas, a 16ª jornada da fase regular ganha uma dimensão especial, já que o FC Porto, líder
invicto, tem uma dura deslocação à Luz, amanhã (21h30), para o clássico com o rival Benfica.
O pivô do FC Porto, o luso-cubano Daymaro Salina, manifestou preocupações em conferência de
imprensa: "Esperamos um jogo muito difícil, disputado até final. O favoritismo não existe. Veremos
quem leva os três pontos", sustentou o internacional, que não deu importância ao triunfo claro (2618) da sua equipa na 1ª volta.
Continuar a ler
É que Salina tem em mente a eliminação do FC Porto no playoff da época transata: "O Benfica está
forte como na época passada e foi a equipa que nos afastou. Temos de ir à Luz com a máxima
concentração para ganhar. É um adversário candidato ao título, pelo que todos os pontos são muito
importantes. Este ano [sem playoff] cada ponto conta. Este sistema é mais justo."
Daymaro Salina destacou ainda os trunfos do FC Porto, que soma por vitórias os jogos disputados e
apresenta a melhor defesa da prova, com apenas 347 golos sofridos (média de 23 por jogo): "A nossa
defesa está muito forte. Agora tenho companheiros quase com a mesma estatura e massa muscular
ao meu lado e isso ajuda mais."
João Pais confiante
Já o ponta João Pais, capitão do Benfica, está mentalmente preparado para travar o FC Porto: "Não
havendo um decisivo playoff, todos os jogos contam como um playoff, porque qualquer derrota,
empate ou mesmo diferença de golos pode ser crucial. Estamos a encarar assim todos os jogos, os
que são fora e mais ainda em casa, onde ainda não perdemos em provas internas ou europeias.
Queremos continuar nesta senda de vitórias", disse ao site do clube.
Sporting em Fafe
Quem vai estar com o ouvido na Luz é o Sporting (2º), que não deverá ter dificuldades em Fafe,
enquanto o campeão ABC joga na Horta.
Autor: Alexandre Reis
04h18
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Dragões cautelosos... 13-12-2016 . Record Por Record Num campeonato onde os quatro primeiros já
demonstraram estar muitos furos acima das restantes 10 equipas, a 16ª jornada da fase regular
ganha uma dimensão especial, já que o FC Porto, líder invicto, tem uma dura deslocação à Luz,
amanhã (21h30), para o clássico com o rival Benfica.O pivô do FC Porto, o luso-cubano Daymaro
Salina, manifestou preocupações em conferência de imprensa: "Esperamos um jogo muito difícil,
disputado até final. O favoritismo não existe. Veremos quem leva os três pontos", sustentou o
internacional, que não deu importância ao triunfo claro (26-18) da sua equipa na 1ª volta.É que Salina
tem em mente a eliminação do FC Porto no playoff da época transata: "O Benfica está forte como na
época passada e foi a equipa que nos afastou. Temos de ir à Luz com a máxima concentração para
ganhar. É um adversário candidato ao título, pelo que todos os pontos são muito importantes. Este
ano [sem playoff] cada ponto conta. Este sistema é mais justo."Daymaro Salina destacou ainda os
trunfos do FC Porto, que soma por vitórias os jogos disputados e apresenta a melhor defesa da prova,
com apenas 347 golos sofridos (média de 23 por jogo): "A nossa defesa está muito forte. Agora tenho
companheiros quase com a mesma estatura e massa muscular ao meu lado e isso ajuda mais."João
Pais confianteJá o ponta João Pais, capitão do Benfica, está mentalmente preparado para travar o FC
Porto: "Não havendo um decisivo playoff, todos os jogos contam como um playoff, porque qualquer
derrota, empate ou mesmo diferença de golos pode ser crucial. Estamos a encarar assim todos os
jogos, os que são fora e mais ainda em casa, onde ainda não perdemos em provas internas ou
europeias. Queremos continuar nesta senda de vitórias", disse ao site do clube.Sporting em FafeQuem
vai estar com o ouvido na Luz é o Sporting (2º), que não deverá ter dificuldades em Fafe, enquanto o
campeão ABC joga na Horta.
13-12-2016 . record
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