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Aos 23 anos 
Edmilson Araújo 

prepara-se para 

nova etapa 

`Pipo' a caminho do Belenenses 
Lateral do Sporting deverá ser emprestado até ao final da época o O internacional luso 
Edmilson Araújo não jogará amanhã com Águas Santas por ser uma partida em atraso 

Per 

EDITE DIAS 

j
OÃO FLORÊNCIO deverá 
receber um reforço de peso, 
quando faltam realizar seis 
jornadas da fase regular do 
Nacional masculino da I di-

visão: Edmilson Araújo. O late-
ral/central de 23 anos chegará ao 
Restelo, cedido por empréstimo 
do Sporting até ao final da tem-
porada, e tentará, seguramente, 
encontrar um lugar no sete titu-
lar do Belenenses, missão que se 
adivinhava difícil na formação 
leonina recheada de atletas ex-
perientes. 

O jogador ajudará a formação 
lisboeta a colmatar uma falta ines-
perada que tem a ver com a lesão 
no ombro do central Nuno Roque, 
um dos atletas mais influentes da 
equipa, e que não joga mais esta 
temporada. 

Edmilson Araújo é fruto do 
projeto da Assomada, mas che-
gou aos leões há 10 anos, tendo 
rapidamente saltado para as Se-
leções Nacionais. Conquistou um 
título de campeão juvenil, foi 
cinco vezes campeão nacional de 
juniores e venceu duas Taças de 
Portugal. Agora, aquele que é 
considerado uma das maiores 
promessas da modalidade prepa-
ra uma nova etapa na carreira 
e que passa por ajudar o Be-
lenenses a subir na tabela  

classificativa, onde ocupa a 10.' 
posição, mas apenas a três pon-
tos do sétimo, o Águas Santas, 
que recebe amanhã em casa. 

Uma partida para a qual o téc-
nico João Florêncio, que chegou 
ao clube no final de novembro, 
ocupando o lugar do filho, ain- 

ANTONIO AZEVEDO/ASF 

da não poderá contar com Ed-
milson Araújo, por se tratar de 
jogo em atraso da 19.,  jornada. 

Além do atleta do Sporting, a 
equipa do Restelo conta também 
com outro reforço, o lateral-di-
reito Fábio Domingo, 20 anos, 

oriundo do Benavente. 
Faltam seis rondas 

para o final da fase 
regular do An-

debol 1 e 
cumpri- 

das 
as 26 jorna-
das, os pri-
meiros seis 
classificados reúnem-se num 
grupo, ao qual chegam com 50 % 
dos pontos amealhados na fase 
regular, e decidem quem será o 

novo campeão, enquanto os 
restantes oito jogam tam- 

bém todos contra to-
dos, com a mesma 

percentagem de 
pontos, mas para 

evitar a despro- 
moção. 

1 
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ANDEBOL 
Ex-Benfica no Limoges 
O lateral-esquerdo sérvio Davor 
Cutura, que já jogou pelo Benfica, vai 
representar o Limoges Hand 87, 9.' 
classificado da II divisão francesa. 
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CHRtSTOPHE ARCHAMBAULT/AFP 

4  CAMPEÕES NO EUSEU. O presidente francês, François Hollande, recebeu ontem os campeões do Mundo de andebol e elogiou 
não só a prestação desportiva dos 'experts', que passaram por o Mundial que organizaram sem qualquer derrota, como também todo 
o espetáculo montado, E, na realidade, o responsável tem razões para sentir-se orgulhoso, poiso público também correspondeu com 
mais de 540 mil bilhetes vendidos. A final que os franceses ganharam (33-26) à Noruega foi vista, entre televisão e Internet, por 
perto de 13,5 milhões de pessoas. A França conquistou o sexto título mundial —1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017 — da sua história 
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Há `derby' 
nos 'quartos' 

Sporting recebe Benfica a ca-
minho das 'meias' da Taça e Ma-
rítimo visita Dragão Caixa 

O Benfica vai ter de continuar a tentar 
defender a Taça de Portugal com unhas 
e dentes, já que o sorteio de ontem 
ditou uma visita ao reduto dos leões nos 
quartos de final da prova, Um derby de 
luxo, agendado para dia 18 de março, 
que deixará pelo caminho um dos 
candidatos. Mais sorte teoricamente 
teve FC Porto, que recebe o Maritimo, a 
única equipa sobrevivente de um 
escalão inferior até ao momento. Ainda 
falta realizar o jogo Xico Andebol-Águas 
Santas, de onde sairá o adversário do 
Avanca. Com  deslocação mais longa, o 
ABC viaja até aos Açores para enfrentar 
o Sp. Horta. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho vai aos Açores
jogar com o SC Horta nos quar-
tos de final da Taça de Portugal
de andebol, ditou o sorteio on-
tem realizado. 

Os quartos de final disputam-
se a 18 de Março. O Benfica, ac-

tual detentor do troféu, visita o
Sporting, reeditando o jogo da
final de 2016, mas agora com os
“leões” substancialmente refor-
çados. O FC Porto recebe o Ma-
rítimo e o vencedor do jogo Xi-
co Andebol-Águas Santas, que
se disputa dia 1 de Março, deslo-
ca-se nos quartos de final ao re-
cinto do Avanca.

Andebol

ABC/UMinho visita Horta 
nos quartos da Taça

DR

Bracarenses viajam aos Açores
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NS Penacova Bruno de 
Carvalho no aniversário
111 O líder 

leonino, Bruno 
de Carvalho, 
estará presen-
te, no próximo 
domingo, dia 
5, em Pena-
cova, para as 
comemora-
ções do 24.º 
aniversário 
do Núcleo do 
Sporting Clu-
be de Portugal (NS) 
de Penacova.

Segundo informa o NS 
Penacova, o dia começa 
com a receção da comitiva 
leonina, núcleos e sócios 
no salão nobre da Câmara 
Municipal de Penacova, pe-
las 11H30.

Segue-se a visita ao NS 
Penacova, pelas 12H15, e 
o almoço convívio, a partir 
das 13H00.

Outros dos pontos altos 

da comemo-
r a ç ã o  s e r á 
a  h a b i t u a l 
e n t r e d a  d o 
“Prémio Barca 
Serrana”, que 
decorre desde 
2002,  tendo 
Victor Damas 
sido o primeiro 
homenageado.

Serão galardo-
ados Sílvia Saio-
te (trampolins), 

Ricardo Andorinho (ande-
bol), Nuno Dias (treinador 
do futsal) e Paulo Luís (ad-
junto de Nuno Dias).

As inscrições para o almo-
ço, que decorre na Quinta 
do Vale Pousado, em Ave-
leira - Lorvão, terminam 
hoje e decorrem através 
dos contactos 239 478 
497, 915 933 727, 934 008 
394 ou pelo email sporting.
penacova@gmail.com. B.G.

da comemo-
r a ç ã o  s e r á 
a  h a b i t u a l 
e n t r e d a  d o 
“Prémio Barca 
Serrana”, que 
decorre desde 
2002,  tendo 
Victor Damas 
sido o primeiro 
homenageado.

ados Sílvia Saio-
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Mealhada distinguiu
os melhores do desporto

111  A Câmara Muni-
cipal da Mealhada distin-
guiu ontem, na sua Gala 
Desportiva, os melhores 
do ano, do concelho.

Tal como no ano passa-
do, o jornalista e comenta-
dor desportivo José Nunes 
esteve responsável pela 
apresentação do evento, 
por onde passaram várias 
personalidades ligadas ao 
desporto, como Miguel 
Leal (treinador do Boavis-
ta), Manuel Mendes (atle-
ta paralímpico), Nuno 
Presume (comentador 
desportivo), Jorge Braz 
(selecionador nacional de 
futsal), João Capela, (ár-
bitro de futebol), Lenine 
Cunha (atleta paralímpi-
co), Domingos Paciência 
(treinador de futebol), 
Eduardo Coelho (árbitro 
de futsal), Paulo Sérgio 

(treinador de futebol), 
Pedro Azevedo (jornalista 
da Rádio Renascença), Du-
arte Gomes (ex-árbitro de 
futebol), Carlos Resende 
(treinador de andebol) e 
Toni (treinador de fute-
bol).

Mas as maiores estrelas 
foram as que subiram a 
palco para receberem os 
vários galardões.

Entre os prémios, desta-
que para Ricardo Ferrei-
ra, jogador de andebol do 
Benfica que recebeu a dis-
tinção para Atleta do Ano.

Tiago Vital, do kickbo-
xing do AC Luso, foi dis-
tinguido como Treinador 
do Ano. Francisco Aleixo 
do GD Mealhada foi o Di-
rigente do Ano e viu a sua 
equipa sénior masculina 
ser galardoada com o pré-
mio de Equipa do Ano.

A Associação Desportiva 
do Ano foi o Centro Cultu-
ral Desportivo e Recreati-
vo da Pedrulha.

Vanda Bica e João Batis-
ta, do kickboxing do AC 
Luso, levaram o prémio 
Revelação.

Ao contrário dos ante-
riores prémios, cujos no-
meados eram já conheci-
dos, apenas ontem foram  
revelados os vencedores 
do prémio Alto Prestígio, 
Incentivo e Dedicação.

Álvaro Pereira, João Rato 
e Jorge Silva Rato levaram 
a distinção para Dedica-
ção. O prémio Incentivo 
foi para a Patinagem Artís-
tica e para o CF Barcouço.

O prémio Alto Prestígio 
foi atribuído a António 
Carlos Andrade e Tó Ma-
carrão venceu o prémio 
Carreira.

Ricardo Ferreira

RAssociação 
Desportiva
CCDR Pedrulha
RTreinador 
Tiago Vital (Kickboxing – 
AC Luso)
RDirigente 
Francisco Aleixo (Futebol 
– GD Mealhada)
RAtleta 
Ricardo Ferreira 
(Andebol)
RRevelação 
Vanda Bica (Kickboxing 
– AC Luso)
João Batista (Kickboxing 
– AC Luso)
REquipa 
Seniores Futebol do GD 
Mealhada
RDedicação
Álvaro Pereira
João Rato
Jorge Silva Rato
RIncentivo
Patinagem Artística
Futebol Clube Barcouço
RCarreira
Tó Macarrão
RAlto Prestígio
António Carlos Andrade

premiados

Tiago Vital Francisco Aleixo

DRDRDR
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Mealhada Gala 
distinguiu
os melhores
do desporto >Última
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Artística de Avanca à espera
de adversário nos “quartos”

ber que irá defrontar, nos quar-
tos-de-final da prova a equipa
vencedora do jogo Xico Ande-
bol-Águas Santas, da elimina-
tória anterior que foi adiado e
irá decorrer apenas no pró-
ximo dia 1 de Março.

O sorteio realizado ontem,
ao final da tarde, na sede da
Federação de Portugal, ditou o

“derby” lisboeta, entre Sporting
e Benfica, o actual detentor do
troféu. Sporting da Horta-ABC
e FC Porto-Marítimo são os
restantes encontros dos “quar-
tos” da prova, cujos jogos estão
agendados para o dia 18 de
Março. Os vencedores vão dis-
cutir depois o troféu numa Fi-
nal Four”. |

SORTEIOA equipa da Artística
de Avanca, que no último sá-
bado foi a Fafe eliminar (ven-
ceu por 26-22) a formação lo-
cal da Taça de Portugal, em
jogo dos oitavos-de-final da
competição, ficou, ontem, a sa-

Andebol
Taça de Portugal
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Alavarium foi
superado em casa
Desaire Formação orientada por Carlos Neiva não teve
argumentos para ultrapassar a bem organizada defesa
da equipa maiata, que decidiu o jogo no segundo tempo

ALAVARIUM                                  20

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis, Inês Moleiro (1), Filipa
Fontes (2), Mónica Soares (10), Patrícia
Fernandes, Ana Silva (4) e Soraia Fer-
nandes (2) - sete inicial - Andreia
Madaíl, Inês Rocha, Joana Ferreira, Ana
Neves (1), Soraia Domingues, Sara
Sousa, Rita Vieira, Bruna Coelho e Re-
beca Freitas.

MAIASTAR                                      27

Treinador: José Amaral.
Liya Mingaleeva, Ana Sousa (3), Maria
Cerqueira (11), Diana Oliveira (11),
Dulce Oliveira (1), Sofia Gomes (1) e
Ana Ferreira - sete inicial - Ana Leão,
Marta Soares, Carolina Saldanha, Mari-
ana Azevedo, Andreia Fernandes, Ana
Marcelino, Débora Moreno, Joana Silva
e Madalena Silva.

Pavilhão do Alavarium em Aveiro.
Assistência: cerca de 120 espectadores. 
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Cristina Oliveira e
Manuel Gomes.
Ao intervalo: 10-11.

Avelino Conceição 

O Alavarium recebeu, no sá-
bado, o Maiastars e acabou por
perder de forma inequívoca
frente à equipa maiata, que, in-
clusive, ultrapassou as aveiren-
ses na tabela classificativa, se
bem que ambas somam o mes -
mo número de pontos (35).

Entrando muito confiante, a
equipa da Maia cedo deu mos-
tras que iria tornar muito difícil
a tarefa ao “sete” aveirense, pois
desde muito cedo que foi cri -
ando sérios problemas ao bloco
ofensivo da equipa do Alava-
rium, que na primeira parte só
por uma vez esteve na frente
(3-2), ainda numa fase inicial.

Sempre muito mais activa no
ataque e muito agressiva a de-
fender, a equipa maiata foi con-
trolando a partida com um/
dois golos de vantagem sobre
um Alavarium que tinha pou-
cas soluções de ataque, vi-
vendo, essencialmente, dos re-
mates da sua melhor concre-
tizadora (Mónica Soares), que
marcou metade dos golos da
formação aveirense.

Mas os dez golos da lateral
esquerda foram curtos para
suplantar a terrível dupla ad-
versária, Maria Cerqueira/Dia -
na Oliveira, esta última a me-
lhor marcadora do campeo-
nato, que fazia estragos na de-
fesa da casa.

Ainda assim, o equilíbrio es-
teve sempre patente durante a
primeira parte, com o Alava-
rium a sair para o descanso com
apenas um golo de desvanta-

gem no marcador (10-11). Mas
no segundo tempo, a equipa
aveirense desnorteou-se um
pouco nos minutos iniciais, fac-
tor aproveitado pelo Maiastars,
que, com um parcial de 4-0,
passou de um “apertado” 12-14
para um folgado 12-18.

Um momento que viria a ser
decisivo no desfecho do encon-
tro. A equipa de Carlos Neiva
nunca mais foi capaz de con-
trariar a concentrada equipa
maiata, que foi gerindo o tempo
e o marcador de uma forma cal-
culista. E nem mesmo a deter-
minação das locais foi suficiente
para a encurtar a distância,
quanto mais para evitar uma
justa vitória da formação da
Maia. O Alavarium, que segue
na quarta posição, na próxima
jornada, agendada para sábado,
volta a jogar em casa, agora
frente ao Santa Joana. |

Patrícia Fernandes, muito marcada, prepara-se para rematar

Andebol
1.ª Divisão Feminina

RICARDO CARVALHAL

Página 10



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,00 x 1,41 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 68005609 31-01-2017

Campeões nacionais de pista
consagrados no Velódromo P27
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Ricardo Sousa

O Cine-Teatro Messias foi
palco, ontem à noite, da Gala
Desportiva da Mealhada que,
uma vez mais, distinguiu
quem tanto tem feito pelo des-
porto no concelho, mas não
só, destacando-se, por exem-
plo, a homenagem à selecção
nacional portuguesa de hó-
quei em patins que, em 2016,
se sagrou campeão europeia,
isto após um estágio realizado
no Luso. E os comandados de
Luís Sénica fizeram represen-
tar-se em força com a pre-
sença de oito dos dez jogado-
res que arrecadaram o ceptro
europeu. De resto, 2016 foi
mais um ano em que o con-
celho da Mealhada esteve
mais uma vez muito activo
em termos de actividades des-
portivas nas mais variadas
modalidades, casos de futebol,
andebol, hóquei em patins,
voleibol, orientação, natação,

futsal e goalball, entre outros.
Na festa apresentada por

José Nunes, jornalista e co-
mentador desportivo da
RTP/Antena 1, não faltaram
algumas das habituais presen-
ças ilustres e que abrilhanta-
ram a festa, como foram

exemplos os treinadores de
futebol, Miguel Leal, Domin-
gos Paciência, Paulo Sérgio,
Toni, Daniel Ramos, os atletas
paralímpicos Manuel Mendes
e Lenine Cunha, os árbitros
João Capela e Eduardo Coe-
lho ou o seleccionador nacio-

nal de futsal, Jorge Braz, entre
outros.

Claro está que os principais
protagonistas foram os no-
meados e os vencedores das
diversas categorias (Atleta do
Ano, Revelação do Ano, Diri-
gente do Ano, Treinador do
Ano, Associação Desportiva
do Ano, Equipa do Ano e Pré-
mio de Mérito Desportivo,
Alto Prestígio, Prémio Incen-
tivo, Prémio Dedicação e Pré-
mio Carreira) que receberam
fortes ovações do público que
encheu o Cine-Teatro.

«Isto é o resultado de um
trabalho de uma grande
equipa. Quero agradecer a
clubes, dirigentes, atletas e
treinadores, pois sem eles isto
não era possível. Vocês fazem
muito», sublinhou o presi-
dente da Câmara Municipal
da Mealhada, Rui Marqueiro,
antes de entregar o prémio
Carreira a António Carlos An-
drade.|

Noite de estrelas
na Gala da Mealhada
11.ª edição Autarquia homenageou atletas, treinadores, dirigentes, clubes, após
mais um ano (2016) em que o concelho foi, diversas vezes, ”capital do desporto”

A selecção portuguesa de hóquei em patins foi uma das homenageadas da noite

Associação Desportiva
CCDR Pedrulha
Treinador
Tiago Vital 
(Kickboxing) - AC Luso
Dirigente
Francisco Aleixo 
(Futebol)
- GD Mealhada
Atleta
Ricardo Ferreira 
(Andebol)
Revelação
Vanda Bica (Kickboxing)
- AC Luso

Revelação
João Batista (Kickboxing)
- AC Luso
Equipa do ano
GD Mealhada (Futebol)
Prémio Dedicação
Álvaro Pereira, João Rato
e Jorge Silva Rato
Prémio Incentivo
Patinagem Artística e FC
Barcouço
Prémio Carreira
Tó Macarrão
Alto Prestígio
António Carlos Andrade

VENCEDORES
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Mealhada 
homenageou
os melhores 
de 2016
Gala de desporto | P28

Página 13



A14

  Tiragem: 11532

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 16,77 x 17,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68007158 31-01-2017

Verde-rubros com tarefa 
quase impossível frente a 
adversário 'europeu'. 

FC Porto no caminho do 
Marítimo na Taça de Portugal 
PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnoticias.pt  

A equipa de andebol do Marítimo 
irá defrontar o 'europeu' FC Porto 
nos quartos-de-final da Taça de 
Portugal masculina, ditou ontem o 
sorteio realizado na Federação de 
Andebol de Portugal. 

À partida os madeirenses já sa-
biam que pelo caminho teriam ad-
versários, todos eles, da I Divisão 
nacional, pelo que a tarefa, por si só 
não era fácil. No entanto os verde-
rubros encontram pelo caminho, 
um dos 'piores' adversários, o ex-
campeão nacional e a equipa que 
ainda não conheceu o sabor da der- 

rota em provas oficiais nacionais, 
esta temporada. 

Mesmo assim o técnico verde-
rubro, Paulo Vieira admite que a 
equipa tudo fará para dignificar 
a camisola do clube, no Dragão 
Caixa. 

"De todos os adversários, acabou 
por nos calhar o mais dificil e ainda 
por si a jogar na casa deste", come-
çou por adiantar o treinador insu-
lar. `Já sabíamos que qualquer equi-
pa que nos calhasse seria uma tare-
fa complicada, pois somos a única 
formação da II Divisão ainda nesta 
competição. Tivemos um excelente 
trajecto até aqui, e vamos encarar o 
jogo, como um jogo da Taça onde  

quero que todos os jogadores des-
frutem desta partida e dignifiquem 
o Marítimo", concluiu. 

Sporting-Benfica é o jogo grande 
No que se refere aos restantes jo-
gos destes 'quartos' o destaque vai 
para o clássico lisboeta entre 
Sporting e Benfica. Já o campeão 
nacional ABC desloca-se aos Aço-
res para defrontar o Sporting da 
Horta, enquanto o Avanca espera 
ainda pelo adversário que sairá do 
duelo, dos 'oitavos' entre Xico An-
debol e Águas Santas, marcado 
para 1 de Março. 

De referir que esta eliminatória 
está marcada para 18 de Março. 
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ANDEBOL 

O mérito de 
liderar mesmo 
com a equipa 
nos limites 

 

Equipa feminina lidera o campeonato com 14 vitórias e dois empates. FOTO DR 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A seis jornadas do fecho da fase 
regular do campeonato nacional 
da I Divisão em seniores femini-
nos de andebol, o cenário à volta 
do plantel do Madeira Andebol 
SAD, não podia ser melhor, pelo 
menos se espreitarmos a tabela 
classificativa e todo o desempe-
nho ao longo desta temporada. 

Em 16 jogos, as madeirenses ape-
nas cederam pontos para o CS Ma-
deira na jornada de abertura da 

APESAR DE ALGUMAS 
LESÕES, 'NA BALIZA, 
O MADEIRA SAD 
FEMININO AINDA 
NÃO PERDEU 

prova e no passado fim-de-semana, 
com o empate caseiro frente a um 
outro dos candidatos ao título o Co-
légio de Gaia, mantendo assim o 
comando isolado da prova com 46  

pontos mais cinco relativamente 
ao Gaia e mais 11 de distância sobre 
o surpreendente Maia e também 
do Alavarium. 

Notas bem positivas portanto 
para as comandadas da técnica 
Sandra Fernandes que relembre-se 
abriu a temporada com urna exce-
lente vitória na Supertaça. 

Este é de facto um cenário bem 
positivo mas que em simultâneo 
`esconde' uma dura realidade no 
grupo de trabalho, a deixar mui-
tas preocupações para o que ai 
vem, obrigando a todo o plantel a  

uma atitude de grande entrega e 
de muita união. E que o candidato 
à renovação do título de campeão 
nacional debate-se neste momen-
to com um dilema de escassez de 
soluções ao dispor da equipa téc-
nica, com especial relevância 
para a baliza. 

O Madeira SAD tem estado a 
competir ao mais alto nível apenas 
apresentando uma guarda-redes, a 
russa Valleriia Gorelova, pois as 
duas outras opções estão por agora 
de fora dos planos da equipa. Ná-
dia Franco encontra-se lesionada e  

Mónica Correia continua a recupe-
rar de urna intervenção cirúrgica. 

Até ao cair do pano desta fase, as 
madeirenses actuarão fora contra 
o Maia, Santa Joana, Alavarium e 
Juventude de Lis e em casa contra 
o Juventude do Mar e Leça. Seis 
partidas onde o índice de dificul-
dade será muito até porque todos 
os adversários ainda reúnem con-
dições para atingirem lugares im-
portantes na tabela classificativa. 
Perante tantas contrariedades sem 
dúvida mérito para as madeirenses 
nesta fase da temporada. 
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ABC visita SC Horta
Depois da Madeira, nos oitavos de final, o ABC 
viaja agora até aos Açores para medir forças com 
o Sporting da Horta, em encontro dos quartos da 
Taça de Portugal em andebol sénior masculino. 
Numa ronda agendada para o dia 18 de março, o 
destaque vai para o dérbi Sporting-Benfica. Já o 
FC Porto, terá pela frente o Marítimo, do segundo 
escalão. O sorteio, hoje realizado em Lisboa, co-
locou frente a frente os dois "grandes" clubes lis-
boetas, num encontro marcado para 18 de março.

O Avanca ainda não conhece o seu adversá-
rio nos quartos de final, uma vez que o encon-
tro entre o Xico Andebol, da II Divisão, e o Águas 
Santas, disputa-se a 1 de março.
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©
 D

R

A única equipa da Madeira na
Taça de Portugal, o Club Sport
Marítimo, vai jogar no “Dragão
Caixa” nos quartos-de-final da
competição, frente ao Futebol
Clube do Porto. Foi o que o sor-
teio determinou na tarde de
ontem, na sede da Federação
Portuguesa de Andebol.
Relativamente à data prevista
para o encontro, o mesmo está
marcado para 18 de março.

ANDEBOL
marítimo enfrenta porto
nos “quartos” da taça 
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Hugo Lima e Pedro Solha vão voltar a defrontar-se 

Taça reedita já a última final 
Sporting-Benfica é o 
jogo grande dos 
quartos de final da 
Taça de Portugal, a 
jogar a 18 de março 

•••Afinal daTaça de Portu-
gal do ano passado, jogada 
em Almada e ganha pelo 
Benfica, vai reeditar-se esta 
época nos "quartos", a 18 de 
março, com um Sporting-
Benfica. Na temporada pas- 

sada, o encontro deu-se na 
partida decisiva, com as 
águias a vencerem, após pro-
longamento, por 36-35.0 FC 
Porto, que não vence a prova 
desde 2006/07, recebe a visi-
ta do Marítimo, enquanto o 
ABC, vencedor em 2014/15, 
viaja até aos Açores para de-
frontar o Sporting da Horta. 
0 adversário do Avanca sairá 
da partida entre o Xico Ande-
bol e o Águas Santas, a dispu-
tar apenas a 1 de março. O  

Sporting, com 15 troféus, é o 
clube com mais Taças de Por-
tugal, seguido de ABC (11), 
FC Porto (7), Benfica (5), Be-
lenenses (4) e Águas Santas, 
Madeira SAD e Xico Andebol 
(1). —RutoulmARAEs 

TAÇA DE PORTUGAL 

QUARTOS DE MAI. 18/03/2017 
Sporting-Benfica 
Avanca-XkoAnckbol ou Aguas Santas 
Sporting da Horta-ABC 
Maritkmo-FC Porto 

Página 18



A19

  Tiragem: 29481

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 6,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68006451 31-01-2017

SÉRGIO 
LOPB GOLEADOR 
O meia-distancia angolano 
Sérgio Lopes, que jogou no 
FC Porto e no extinto ISAVE, 
foi o segundo melhor 
marcador do campeonato do 
mundo de andebol, organiza-
do e ganho pela França. O 
atirador acabou a prova com 
47 golos em sete jogos, 
apenas atrás do macedónio 
Kiril Lazarov, jogador do 
Barcelona, que fez 50 golos 
em seis partidas. —R.a. 

Página 19



A20

  Tiragem: 72675

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 4,08 x 5,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68005733 31-01-2017

Andebol Clássico 
Sportieg-Beafica 
mas quartas da Taça 
• O Sporting e o Benfica, 
detentor do troféu, vão de-
frontar-se nos quartos de 
final da Taça de Portugal, a 
18 de março. O F. C. Porto 
recebe o Marítimo e o 
campeão ABC visita o Sp. 
da Horta. O Avanca aguar-
da pelo vencedor do Xico 
Andebol-Águas Santas. 
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Andebol

Sporting-Benfica 
nos quartos-de-final 
da Taça de Portugal
O Sporting e o Benfica, detentor 
do troféu, vão defrontar-se nos 
quartos-de-final da Taça de 
Portugal de andebol, enquanto 
o FC Porto terá pela frente o 
Marítimo, do segundo escalão.
O sorteio, realizado ontem 
em Lisboa, determinou o dia 
18 de Março como data para a 
eliminatória, que contará ainda 
com os encontros ABC-Sporting 
da Horta e Avanca-Xico Andebol 
ou Águas Santas, encontro em 
atraso marcado para 1 de Março.
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ANDEBOL 

Dragões já têm plano 
para levar André Gomes 
R André Gomes vai mesmo para o FC 
Porto na próxima época, faltando ali-
nhavar pormenores. Os dragões deverão 
ceder jogadores ao ABC por troca com o 
filho de Jorge Gomes, antigo jogador de 
futebol do Benfica e Sp. Braga. 
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Dérbi vai 'escaldar' a Taça 
com um Sporting-Benfica 
©Os quartos-de-final (18 de 
março) vão 'escaldar' a Taça de 
Portugal com uma autêntica final 
antecipada, pois °sorteio reãliza 
do ontem noAlto da Ajuda ditou o 
dérbi entre Sporting e Benfica. 

Os leões são os que ostentam 
mais troféus no palmarés (15 
contra 5 das águias), mas os en-
carnados detêm o título, tendo 
vencido os eternos rivais na final 
da época transata, em Almada, 
após prolongamento emocio-
nante: 36-35 (30-30 nos 60 mi-
nutos), com um golo de ouro de 
Elledy Semedo. 

Desta vez, °Sporting, 2' classi-
ficado na fase regular do cam-
peonato, volta a apresentar -se 
como favorito, mas o Benfica (3°) 
é uma equipa aguerrida e talhada 
para jogos aeliminar, como foi no 
caso da conquista da Supertaça, 
em que bateu no início da época o 
campeão ABC. 

A fase decisiva da prova será 
disputada numa final four, mas a 
Federação (FPA ) ainda não reve-
lou a autarquia que acolherá o 
certame. o A.R. 

Dragões à procura 
da 'dobradinha' 
O FC Portocontinua amaldiçoa-
do com a Taça de Portugal, pois 
apesar de ser o clube com mais 
campeonatos (2o), apenas con-
quistou 7 troféus. sem nunca ter 
chegado à 'dobradinha', nem 
mesmo nos anos do heptacam-
peonato em que foi quatro vezes 
finalista Mas atarefados dra-
gões na pas_gagem à final four 
está bem encaminhada, pois re-
cebem no Dragão Caixa o Maríti-
mo da 2.a Divisão. Já °campeão 
ABC desloca-se à Horta e o Avan-
ca recebe o vencedor do jogo em 
falta dos 'oitavos', Xico Andebol-
Águas Santas, a i de março. 

TAÇA DE PORTUGAL 
QUARTOS DE FINAL A IS DE MARÇO 

Sporting (Ia Divisão)-Benfica (ia) 
Sp. Horta (19)-ABC (19) 
FC Porto (i°)-Marítimo (21)  
Avanca (19)-Xico (29) ou À. Santas (ia) 

Página 23


