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ANDEBOL 

S. Bernardo e Fafe 
repetem jogo 

Aveirenses protestaram e parti-
da dos oitavos derma! da Taça rea-
liza-se de novo no dia 9 

O jogo dos 1/8 de final da Taça de Portugal 
masculina entre S. Bernardo e AC Fafe vai 
ser repetido e tem data marcada para o 
próximo dia 9, as 21 horas. O Conselho 
Técnico da Federação de Andebol de 
Portugal deu procedência ao protesto dos 
aveirenses, derrotados por 37-38 no 
segundo prolongamento, no passado dia 
30 de janeiro. Deste modo, a Madeira, SAD 
fica á espera de conhecer o rival que, no 
próximo dia 12 deste mês, enfrentará na 
partida dos 1/4 de final da Taça de Portugal. 
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ANDEBOL 
11111~.~ 

Gaienses seguram primeiro lugar 
Colégio de Gaia terá vantagem 

caseira em todo o '1)1 a y -off' onde 
há ainda duas vagas em disputa 

A vitória diante da Juve Lis (27-
-24) permitiu ao Colégio de Gaia 
garantir em definitivo o 1.Q lugar 
na primeira fase do principal cam - 
peonato nacional feminino e as-
sim usufruir de vantagem casei-
ra durante todo o play-off. Seis 
equipas estão já apuradas, e inclu-
sive quatro já sabem em que po 
sição ficarão, o que perspetiva 
desde já um Alavarium-Maias - 
tars nos 1/4 de final da competi-
ção. As aveirenses empataram 
com o Colégio João de Barros (21- 

-21) em Pombal e com isso ficam 
em 4.°, enquanto as leirienses su-
biram provisoriamente ao 2.° pos-
to com mais um ponto que a Ma-
deira SAD, com menos um jógo. 
As maiatas ficarão sempre em 5.°, 
depois de na quarta-feira terem 
ganho ao CALE por 22-19. 

Entretanto, o Santa Joana re-
lançou-se na luta pelo play-off e 
ocupa o 8." posto ao vencer o Al-
pendorada por 20 -15. CALE (34 
pontos), Santa Joana (33), Asso-
mada (32 e menos 1 jogo), Juve 
Lis (31) e ainda o Passos Manuel 
(29 pontos e menos 1 jogo) po-
dem ainda ocupar as duas últi- 
mas vagas restantes! H C 
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ANDEBOL 

Neuza substitiu 
Maria Pereira 
-b Troca de laterais na Seleção fe-
minina para a operação %vaia na 
qualificação para o Euro - 2016 

A lateral Neuza Valente foi incluida na 
convocatória da principal Seleção feminina 
que, nos proximos dias 10 e 13, defronta a 
Turquia, no apuramento para o Europeu de 
2016. A lateral do Colégio João de Barros 
entra em substituição de Maria Pereira 
(Haukar), afastada por lesão. 
Neuza Valente é atualmente a segunda 
melhor marcadora do principal campeonato 
feminino portugués e volta a ser convocada 
um ano depois de ter estado no Torneio 
Amizade, em Angola. H. C 
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Empate dá passagem aos “tigres”
Dramático Feirense sofreu a igualdade do Sporting de Espinho já fora do tempo regulamentar.
Espectáculo “electrizante” não merecia ter tido um final polémico.

FEIRENSE                                         35

Treinador: Manuel Gregório.
Rui Leite; João Cardoso (8), Nuno Reis
(3), Pedro Machado(5), Diogo Tavares
(1), Rui Azevedo (3) e Pedro Pires (8) -
sete inicial - Orlando Oliveira, José Ro -
cha, Fábio Cardoso (7), Cesar Macedo,
Miguel Borges, António Oliveira,
Pedro Ribeiro e Carlos Madureira.

SP. ESPINHO                                   35

Treinador: Pedro Lagarto
João Ribeiro; Carlos Massava, André
Machado, Bruno Antunes (2), João
Domingues (12), João Pinhal (3) e Vasco
Marques (8) - sete inicial - Hugo Costa,
Victor Pereira, Filipe Lagarto, Pedro
Almeida (3), Ricardo Soares (1), Manuel
Sousa (5), André Silva, Tiago Ferreira e
Francisco Lopes (1).

Pavilhão da Lavandeira, em Santa
Maria da Feira.
Assistência: cerca de 400 espectadores.
Árbitros: Telmo Neves e André An-
drade (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Virgílio Tavares e
Valdemar Silva.
Ao intervalo: 19-16.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

À entrada para a última jornada
da primeira fase do Campeo-
nato Nacional da 3.ª Divisão,
esta partida iria decidir o apu-
ramento do terceiro classificado,
o último a apurar-se para a fase
seguinte. E com as duas equipas
empatadas (31 pontos), ao Fei-
rense apenas a vitória interes-
sava, já que tinha desvantagem
no confronto directo, enquanto
ao Sp Espinho bastava o empate
para garantir a passagem à fase
onde se vai discutir a subida de
divisão, onde Monte e Beira-
Mar asseguraram um lugar.

Num jogo sempre muito bem
jogado, o equilíbrio foi a nota do-
minante durante o período ini-
cial, com o marcador a registar
diversas vantagens para cada
lado, mas acabou por ser a
equipa da casa, com uma exce-
lente ponta final na primeira

finais, altura em que deixou que
o Sp. Espinho passa-se para a
frente (32-33). Um momento
crucial, já que, com os minutos
a escassearem, a equipa da casa
ainda teve tempo para reagir e
passar novamente para a frente
(35-34), a 30 segundos do fim
do jogo.

Mas depois, e com posse de
bola, o Feirense não geriu bem
o tempo de ataque e ainda per-
mitiu que Sp. Espinho recupe-
rasse a bola, com sete segundos
para se jogar. O técnico Pedro
Lagarto pediu um “time-out”
para apostar tudo no último
ataque e a sua equipa acabaria
por ser feliz, ao marcar um golo
validado pela dupla de arbitra-
gem (muito contestada no fi-
nal), mas que gerou muitas dú-
vidas quanto à sua legalidade
(ver caixa) por ter sido obtido
já depois de tempo de jogo se
ter esgotado.

A incerteza quanto ao vence-
dor instalou-se no recinto e,
após alguma ansiedade em sa-
ber se havia ganho o Feirense
ou se o Sp. Espinho tinha em-
patado, o árbitro da linha de ba-
liza, André Andrade, validou do
golo do jogador, o que levou a
muitos protestos por parte dos
“fogaceiros”.|

parte, por ir para o intervalo com
três golos à maior (19-16).

Ainda com meia parte para se
jogar, e com o entusiasmo sem-
pre em crescendo nas repletas
bancadas do pavilhão da Lavan -
deira, onde o forte apoio da
massa adepta do Feirense ten-
tou, até ao ultimo fôlego, levar a

equipa à vitória, apesar de os
adeptos do Sp. Espinho também
se terem apresentado em nú-
mero razoável para apoiar a sua
equipa.

Na segunda parte, o equilíbrio
foi ainda foi maior, mas foi o Fei-
rense que comandou sempre o
marcador até aos cinco minutos

Feirense vai
apresentar
um protesto
Os dirigentes do Fei-
rense fizeram saber que
o clube vai apresentar
um protesto junto do
órgão federativo com-
petente, fundamen-
tando a ilegalidade do
golo do empate obtido
pelo Sp. Espinho através
do filme do jogo. Para os
oficiais de mesa afectos
ao clube da casa, o re-
mate de Manuel Sousa à
baliza de Rui Leite acon-
teceu já depois de ter
soado o apito automá-
tico do cronómetro. |

João Cardoso, com oito golos marcados, foi difícil de travar
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Avanca-Madeira SAD 
joga-se a 26 de Março 

A primeira mão dos jogos de 
atribuição do 5.° ao 8.° lugar do 
Nacional da I Divisão em 
andebol masculino começa-se a 
ser jogado a 26 de Março. com  o 
Madeira SAD a deslocar-se ao 
reduto do Avanca. Já a segunda 
mão será disputada no Funchal a 
16 de Abril e em caso de existir 
terceiro e decisivo jogo, será 
disputado no dia 23 de Abril. 
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Câmara Municipal de Braga

A 
Câmara Municipal 
de Braga decidiu, 
ontem, em reunião 
do executivo, atri-

buir um subsídio «em es-
pécie» para as «marcações 
de um campo de futebol 
de 7, ao Grupo Desporti-
vo de Adaúfe, para o qual 
apresenta orçamentos de-
talhados dos custos das 

referidas marcações», no 
valor de 604 euros (valor 
sem IVA).

Foi, ainda, aprovada a 
«celebração de um con-
trato-programa entre o 
Município de Braga e a 
Associação de Andebol 
de Braga, no valor de dez 
mil euros, para promoção 
e valorização dos Encon-

tros Nacionais de Ande-
bol Infantil e da cidade».

O Município de Bra-
ga, em parceria com a 
Associação de Andebol 
de Braga, acolhe, de 16 a 
19 de junho, no âmbito 
da CIAJ — Capital Ibero-
-Americana da Juventude, 
os Encontros Nacionais de 
Andebol Infantil, com 32 

equipas masculinos e 24 
femininas, tendo no total, 
1200 participantes.

Foi também aprova-
da uma proposta para 
«atribuição de apoio fi-
nanceiro à Associação de 
Ténis do Porto, no âm-
bito do contrato-progra-
ma 2015/16, no valor de 
3.353,50 euros».

GD Adaúfe e Associação de Andebol 
recebem apoio financeiro
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O 
Arsenal da Devesa 
deslocou-se ao Pa-
vilhão de Gaia onde 
venceu o FC Porto 

B por 35-32, em encon-
tro da 19.ª jornada do na-
cional de andebol da se-
gunda divisão, e manteve 
o comando da zona norte, 
com mais um ponto que 
o Ginásio de Santo Tir-
so, conjunto que também 
venceu, em S. Mamede de 
Infesta, por 27-24.

Noutros encontros da 
ronda, o S. Bernardo ven-
ceu em São Paio de Olei-
ros por 25-22, o FC Gaia 
fez o mesmo em Estarre-
ja (26-21), o Modicus tam-
bém venceu por 26-23 no 
pavilhão do Boavista, o 
Marítimo recebeu e bateu 
a Sanjoanense por 29-23
e o dérbi vimaranense en-
tre o Fermentões e o Xi-
co terminou empatado 
(25-25).

Na classificação geral, o 
Arsenal da Devesa segue 
na frente, com 53 pontos, 
mais um que o Santo Tir-
so. Seguem-se S. Mamede 
(48), Marítimo (44), S. Ber-

nardo (44), Gaia (43), Fer-
mentões (36), FC Porto 
B (34), Modicus (34), SP 
Oleiros (33), Estarreja (31), 
Xico (30), Sanjoanense 
(29) e Boavista (20).

I Divisão:
ABC-Sporting
nas meias-finais
No campeonato da pri-
meira divisão, o ABC vai 
medir forças com o Spor-
ting no play-off de apura-
mento do campeão nacio-
nal, enquanto o FC Porto 

Andebol: 2.ª divisão nacional

Arsenal da Devesa segurou
liderança frente ao Porto B

defronta o Benfica. Serão 
cinco jogos, se necessário 
for, para apurar os finalis-
tas. da prova.

Recorde-se, entretan-
to, que no próximo fim 
de semana não há jogos, 
uma vez que inicialmen-
te se destinava à realiza-
ção do terceiro confron-
to dos quartos de final 
– que não foi necessário 
fazer – e no dia 12 há Ta-
ça de Portugal, competi-
ção da qual o ABC já es-
tá afastado.

Ora, como o ABC, no 
dia 19 de março, tem com-
promissos europeus, o 
primeiro jogo com o 
Sporting realiza-se no dia 
23 de março (21h00), no 
Flávio Sá Leite. A partir 
daí, há que contar, de no-
vo com os compromissos 
europeus da equipa braca-
rense, para acertar calen-
dário. Certo é que o ABC 
realizará três jogos em ca-
sa e dois fora nesta cami-
nhada para a conquista do 
título nacional.

Equipamentos de lazer da Zona das Camélias

D
R
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Ricardo Costa e 
Gilberto Duarte vão 
ter cie esperar 19 
dias até à meia final 
com o Benfica 

Agenda do Dragão 
O FC Porto volta a jogar dia 12, para a 
Taça, com o Boa Hora, e uma semana de-
pois tem o primeiro jogo com o Benfica, 
sendo o seguinte dia z6. A 2 e 3 de abril 
poderá ir à Final Four da Taça e só volta a 
enfrentar os encarnados duas semanas 
depois. Daí para a frente não há certezas. 

ANDEBOL Ricardo Costa não está satisfeito, pois o FC Porto rotinou-se a 
jogar duas vezes por semana e agora tem interrupções de 15 dias 

"11/10 QUERIA ESTAR 
TANTO TEMPO PARADO" 
Depois de ter ultrapassado 
o Avanca, no domingo, o FC 
Porto só regressa à compe-
tição para o Nacional da I 
Divisão, contra o Retifica, 
no dia 19. Ao heptacam-
peão nacional não agrada 
este calendário 

AUGUSTOPERRO 

••• Depois de ter entrado no 
play-off do Nacional de ande-
bol, em que tenta revalidar o 
título, vencendo duas vezes o 
Avanca, em jogos sem grande 
exigência, o FC Porto terá 
como rival o Benfica, nas 
meias-finais. Mas o novo com-
promisso, numa eliminatória 
àmelhordecincojogos,sóterá 
início três semanas depois de 
ter ultrapassado a equipa de 
Carlos Martingo. "Agora é isto. 
Paramos ejogamos.... paramos 
e jogamos. Não queríamos es-
tar tanto tempo parados", la-
mentou Ricardo Costa. 

O treinador portista aponta 
apenas uma vantagem ao 
tempo de espera. "Isto só ser-
ve para recuperar alguns jo-
gadores", disse, recordando 
inconvenientes: "O tempo 
vai passando e a época torna-
se árdua". Em termos decisi-
vos, o jovem técnico só tem 
uma data na cabeça. "A equipa 
vai ter de esperar até 28 de 
maio para ser campeã". Até lá,  

lembra que há fatores adver-
sos. "Temos de esperar, com 
paragens de quase um mês. 
Mas pior do que nós está o 
Avanca", refere, sabendo que 
as equipas eliminadas não te-
rão mais jogos importantes. 

O atual modelo de campeo-
nato não lhe agrada, mas Ri-
cardo Costa lembra que "as 
pessoas assim o quiseram". 
"É o play-off, fizeram assim  

o planeamento. Por nós, jo-
gávamos na quarta e no sába-
do. Foi isso que fizemos du-
rante os primeiros meses da 
época e foi para isso que nos 
preparámos. E jogámos com 
equipas de nível europeu." 
Por fim, uma análise prag-
mática: "Pagam-me para 
treinar e eu tenho de olhar 
para este calendário e levá-lo 
em conta". 

"Por nós, 
jogávamos 
na quarta e 
no sábado. 
Foi o que 
fizemos 
durante 
meses, 
contra 
equipas de 
nível 

"Pagam-me 
para treinar 
e eu tenho 
de olhar 
para este 
calendário e 
levá-lo em 
conta" 

Ricardo 
Costa 
Treinador 
do FC Porto 

Página 8



A9

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 7,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63370190 01-03-2016

CHALLENGE  ABC 
ETHUNJOGAMDIA12 
Já está definido o calendário 
do ABC para os quartos de 
final da Taça Challenge, 
sendo que a primeira mão da 
eliminatória, frente ao 
Wacker Thun, a disputar no 
"Flávio Sá Leite", será a 12 de 
março, às 17 horas. A 
segunda mão terá lugar na 
Suíça, dia 19, o que obrigou ao 
adiamento do primeiro jogo 
das meias-finais do play-off, 
com o Sporting, para o dia 23 
de março (21 horas). —11.a 
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Martingo queria mais jogos e é contra o play-off 
Treinador do Avanca 
refere qualidade e 
ambição dos atletas 
e lamenta a longa 
paragem da equipa 

=GUIMARÃES 
•.•A cumprir uma excelen-
te temporada, na qual, vindo 
da II Divisão, se apurou para 
o play-off, o Avanca juntou-
se anteontem ao grupo de 
equipas que sofreu um rude 
golpe logo em fevereiro, ar-
riscando-se mesmo a fazer  

apenas mais cinco jogos nes-
ta época, já contando com a 
Taça de Portugal-joga o aces-
so à final-four, no pavilhão 
da Luz, frente ao Benfica. 
"Não concordo com o play-
off, sempre o disse. Para 
quem luta pelo título até ad-
mito que possa ser interes-
sante, mesmo para o público, 
pela questão do marketing, 
mas para quem fica a lutar 
pelos outros lugares não é 
bom, devia haver outra fór-
mula, nem que fosse todos 
contra todos a duas voltas",  

refere o técnico Carlos Mar-
tingo a O JOGO. 

Com uma equipa formada 
basicamente por atletas jo-
vens, que integram as sele-
ções dos escalões de forma-
ção, Martingo diz que "gosta-
va que eles tivessem um 
maior número de jogos com-
petitivos até ao final da épo-
ca", mas lembra que "o Avan-
ca nunca foi ouvido nesta 
questão, porque na altura es-
tava na II Divisão e a verdade 
é que este modelo foi aprova-
do pelos clubes". 

Após a eliminação do play-
off,frente ao FC Porto, oAvan-
ca vai jogar com o Madeira 
SAD, para o quinto lugar. "No 
último encontro com o Ma-
deira perdemos por um, em 
casa, e foi disputado até ao 
fim. O Madeira tem mais obri-
gação do que nós, mas vamos 
fazer o nosso melhor", reagiu 
o técnico, que tem na "quali-
dade e ambição dos jogado-
res" a justificação para tão bri-
lhante campeonato de uma 
equipa que está apenas pela 
terceira vez na I Divisão. 
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ANDEBOL ABC e Wacker Thun 
1.i acertaram dai as Iara (is 
quartos -,de final da l aça 
Challenge. AP mão, em Braga, 
será disputada no próximo dia 
12, às 17h00. Uma semana 
depois,2 19, os portugueses 
deslocam-se à Suiça, num 
encontro marcado para as 17h00 
locais, 16h00 em Lisboa. 
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ANDEBOL 

S. Bernardo e AC Fafe 
têm de repetir Taça 

O jogo dos oitavos-de-final da 
Taça, São Bernardo-AC Fafe, vai ser 
repetido a 9 de março. O clube avei-
rense protestou o jogo e foi-lhe dada 
razão, por alegado erro no resultado 
final favorável aos fafenses (38-37). 
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RESULTADOS DO FIM DE SEMANA 

ANDEBOL 
2' Divisão mascurina 
Zona Norte, 19.f jornada: São Paio Oleiros-São 
Bernardo, 22-25; Estarrera-FC Caia, 21-26, Boa 
vista-Modicus, 23-26, Maritimo-Sanioanense, 
29-23, FC Porto 8-Arsenal, 32-35, São Mamede 
Santo Teso, 2427, Fermentões-Xico Andebol, 
25-25 

CISSikar;30:19  Arsenal, 53 pts; 29  Santo Timo, 
52; 39  Ac S. Mamede, 48, 49  Marítimo, 44, 59  
5. Bernardo, 44; 69  Gaia, 43, 79  Fermentões, 36. 
89  FC Porto B, 34; 99  Módicus, 34,10º São Paro 
Oleiros, 33;119 Estarreja, 31;12º Xico Andebol, 
30, 139 5anjoanense, 29, 149  Boasista, 20 

Zona Sul, 19,  jornada: Manenses•Sismaria, 25-
27; Benfica B-Boa Hora, 19.24; Torrense.Almada, 
27.24; 19  Dezembro-V Setúbal, 35-28; flhavo-
louros, 28.28; Alto Moinho Beriavente, 32-24; 
Camões-Juve Lis, 20.19. 

Ckmiliração: 19  Boa Hora, 56 pts; 29  Sismana, 
49, 39 V Setúbal, 46, 49  Marienses, 45; 59  Alto 
Moinho, 42, 69  luso lis, 41; 79  Camões, 40; 89  
Benfica 8, 39; 99  Benavente, 37, 109 19  Dezem-
bro, 31; 119  Torrense, 28; 129  Almada, 26, 139  
louros, 26;14º Ilhavo, 21 

1' Divisão feminina 

2111  jornada: Santa Joana-Mara, 20-15, Colégio 
Gaia-Juve Lis, 27-24; leça.MaiaStars, 19-22, Ala-
varium-Colégio João Barros, 21-21, Passos Ma-
nuel-Madeira SAD (5 março); Assomada-CS Ma 
deira (5 março) 

ClassIllcação: 19  Colégio Gaia, 61 pts; 29  Col. 
João Barros, 56, 39  Madeira SAD, 55; 39  49  Ala-
varium, 53; 59  MaraStars, 45, 69  CS Madeira, 
40, 79  teça, 34; 89  5 Joana, 33; 99  Assomada, 
32, 109  Juve Lis, 31; 119  Passos Manuel, 29; 12-9  
Alpendorada, 27. 

BASQUETEBOL 
Proliga (21  fase) 
Cnipo A, jornada: Dragai Force-Terceira Basket, 
72-80; Vasco Gama-Illiabum, 63-90, Sangalhos-An-
graBasket, 65-54, Benfica-Atlético, 66 73 

ClassIlicaçh: 19  tllrabum, l9pts, 29  Terceira 
Basket, 18, 39  Atlético, 17; 49  Dragon Force, 16; 
59  Benfica 8,15, 69  V Gama, 14: 79  Sangalhos, 
14, 89  AngraBasket, 13. 

Grupo 8, If jornada: Belenenses-Cinasio, 51-61; 
Estonl 8C-Gurroes, 54-49, Academia-Esgueira, 
68-59, Barreirense-Sampaense, 64-58.  

Classilicaçào: 19  Esgueira. 16 pts, 29  Barreirense, 
16, 39  Belenenses, 16, 49  Ginásio, 15, 59  Guroes 
15, 69  Estoril BC, 14, 79  Sampaense, 14.89  Aca-
demia, 11 

liga feminina (2' volta) 
179bomada: vagos Boa viagem, 57 53, CAB Ma 
derraGiuinta dos tombos, 44-58, Santo Andre-Oli-
vais, 82-59; Ovarense-U SpoMva, 50-58, lousa-
da-Benfica, 65.71, Sporting Torres Novas, 70-63 

Clamilicação: 19  Santo André, 32 pts, 2° CA8 Ma-
deira, 31, 39  U Sportrva, 28; 49  Benfica, 27 59  
O lombos, 26, 69  lousada, 23, 79  Sporting, 23. 
89  Torres Novas, 22, 99  Boa Viagem, 21,10º Va-
gos, 21, 119  olivais, 20, 12° Ovarense, 17 

HÓQUEI EM PATINS 
2* Divisão masculina 

Zona Norte (18f jornada): Riba dAve Carvalha 
7.8 Jus Pacense-Valenca. 2-5, Famalicense in 
(ante Sagres, 61, Ar. Espinho 01 Bar, pli ; 
CART-Esc tivie.3.5. Cut urães lavra 4 
CD Povoa, 

Classificação: 1f Ar._ Espinho, 40 pts, 
40; 39  Riba d'Ave, 38; 49  Famalicense, 28; 59  
Esc Livre, 28, 69  Inf. Sagres, 27, 79  Carvalhos, 
26, 89  Marco, 24; 99  CD Póvoa. 24, 109  01 Bar-
celos B, 21;11º Juv. Pacense, 20;12º CART, 19, 
IP lavra, 17, 149 Cricuiães. 7 

Zona Sul (18f jornada): C. Ourique-Alenquer, 
2-3; Grândola-Benfica 8, 6-8; Marítimo-Biblio-
teca, 7-3, Jus Salesiana-Académica, 4 7. 11C" 
Sintra-Os Tigres, 4.3, AD Doiras Nafarrm, 
Sp. Tomar Sesimbra, 6 4 

Classificação: 19  Sp. Tomar, 48 pts, 29  Sintra, 
38; 39  Benfica B, 37; 49  Os Tigres, 34; 59  AD 
Doiras, 33; 69  Gral-doia, 32, 79 C Ourique, 14, 
89  Alonguei, 23, 99  Biblioteca, 21, 109  tliV 5<3 
lesiana, 18; 119  Sesimbra, 18,129  Maribnio, 18, 
139  Académica, 13, 14° Nafarros, 4 

19  Divisai] feminina . 

Fase Final (2f jornada): Vila Boa Bispo Benfica, 
0.9; Stuart 11C-Carvalhos, 1-5; Académica iltv 

Salesiana, 5.1; Turquel Sanjoanense, 3.1 

Classificação: 19  Benfica, 6 pts; 29  Carvalhos, 
6; 39  Turquel, 6, 49  Académica, 3. 59  Stuart 
HC, 3; 69  Jus Salesiana, 0; 79  Samoanense, 0, 
89  Vila Boa Bispo. O 

RÂGUEBI 
1' Divisão mascuiria 

131  jornada. Benfica-Sporbng, 4219; Caldas RC CR 
Evora, 10-10; CR Técnico- CR S Miguel, 13-10; RI 
Santarém-V. Setúbal, 25-18, Montemor-o-Novo 
Vila da Morta, 38-24. 

Classificação: 1° Montemor-o-Novo, 60 pts, 2° CR 
Évora, 48, 39  RC Santarém, 44, 49  Benfica, 37, 5° 
CR Técnico, 33, 69  V. Setúbal, 31. 79  Vila da Morta, 
18; 89  CR 5. Miguel, 16, 9° Sporting, 11, 10° Caldas 
RC, 10 

TÉNIS DE MESA 
19  Divisão masculina 
10f jornada (jogo em atraso): )u n cal- Po n ta 
do Pargo, 3.2 

Ciassicação: 19  Sporting, 57; 29 Juncal, 43, 39  To-
ledos, 33; 49  Benfica, 29, 59  Guilhabreu, 25, 69  S 
Roque, 21, 79  Juv Sanguedo, 20, 89  Novelense, 18 
99  Portado Pargo, 14, 109  V Setúbal, -6 

VOLEIBOL 
1f  Divisão  feminina 
Meia-final da Divido de Elite: Porto votei 
Belenenses, 3-1 (29  logo), Porto votei-Bele 
nenses. 3-1 (39  rogo) 

29  Divisão masculina • série dos primeiros 
If jornada: CV Oerras-VC Viana, O 3, CD Nes 
CN Ginástica, O 3, Académica-Famalicense, 30 

Classificação: 19  VC viana, 9 pts, 2° CN Crias 
tica, 9, 39 Cv peitas. 6, 42  CD Fiães, 6, 5,  
Academie& 3, 69  Famalicense, 0 
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111~111' M1~1~1 INVICTO. Ricardo Costa tem sido um líder de sucesso na caminhada do FC Porto 

ANDEBOL 

"Temos de ter muita 
cautela com o Benfica" 
Treinador do FC Porto, 
Ricardo Costa,  pede 
concentração total para 
meias-finais do playoff 

ALEXANDRE REIS 

El O heptacampeão FC Porto 
cumpriu com distinção a passa-
gem às meias-finais do playoff do 
campeonato, ao bater o Avanca 
por 2 - 0. Mas, agora, todo o cuida-
do é pouco, com o embate que se 
segue frente ao Benfica, num due-
lo à melhor de cinco jogos, que co-
meça a 19 de março no Dragão. 

0 t reinador dos azuis e brancos, 
Ricardo Costa, está atento ao ad-
versário: "Embora tenhamos a 
vantagem do fator casa, é uma eli-
minatória muito complicada con-
tra uma boa equipa, que tem cres- 

"TEMOS A VANTAGEM DO FATOR 
CASA, MAS É UMA ELIMINATÓRIA 
COMPLICADA CONTRA UMA BOA 
EQUIPA E UM GRANDE CLUBE" 
RICARDO COSTA. t rein. do FC Porto 

cicio e está muito máis forte agora 
do que no início da época. Temos 
de ter muita cautela. O Benfica re-
forçou - se e é um grande clube", 
frisou o técnico, indiferente às 24 
vitórias consecutivas na prova. 

"Não nos importamos com essa 
série de vitórias, porque o essen-
cial é voltarmos a ser campeões. 
Não queremos perder, mas não 
somos invencíveis, como aliás o 
ABC provou na Supertaça. E o re-
corde de campeonatos consecuti- 

vos também não é algo que tire o 
sono. Para mim será o primeiro 
como técnico à frente de um 
grande clube, assim como para 
jogadores como António Areia ou 
Rui Silva", acrescentou o antigo 
internacional, de 39 anos. 

Sobre o sistema da prova, Ricar-
do Costa não concorda com o 
playoff: "Não premeia a regulari-
dade. Os clubes pequenos, como o 
Avanca, que eliminámos, vão ter 
uns quatro jogos até ao final da 
época. É manifestamente pouco 
para jovens que procuram com-
petição. O andebol não saibenefi- 

Alfredo Quintana 
sai do hospital 
Operado ao baço na semana pas-
sada, o guarda-redes do FC Por-
to. Alfredo Quintana, teve on-
tem alta do hospital, mas o tem-
po de recuperação é ainda uma 
incógnita. "Vamos tentar recu-
perá-lo, mas ainda não sabemos 
quando poderá voltar a jogar", 
considerou o treinador Ricardo 
Costa. O ponta esquerda Hugo 
Santos também está 'tocado.'  

dado. Os clubes grandes não po - 
dem olhar só para o seu umbigo. " 

E por falar em Avanca, o técnico 
portista deu os parabéns aos pupi-
los de Carlos Martingo: "Foi um 
adversário que realizou dois bons 
jogos, mas conseguimos materia - 
lizar com duas vitórias as diferen - 
ças entre aS equipas, mesmo sem o 
FC Porto fazer jogos com muita 
qualidade ao longo dos 60 minu -
tos. Entrámos forte, com vanta - 
gens de 6 ou 7 golos, e depois geri -
mos", explicou Ricardo Costa, 
que ganhou quatro títulos nos 
dragões como jogador. e 
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O heptacampeão FC Porto cumpriu com distinção a passagem às meias-finais do playoff do
campeonato, ao bater o Avanca por 2-0. Mas, agora, todo o cuidado é pouco, com o embate que se
segue frente ao Benfica, num duelo à melhor de cinco jogos, que começa a 19 de março no Dragão. O
treinador dos azuis e brancos, Ricardo Costa, está atento ao adversário: "Embora tenhamos a
vantagem do fator casa, é uma eliminatória muito complicada contra uma boa equipa, que tem
crescido e está muito mais forte agora do que no início da época. Temos de ter muita cautela. O
Benfica reforçou-se e é um grande clube", frisou o técnico, indiferente às 24 vitórias consecutivas na
prova. "Não nos importamos com essa série de vitórias, porque o essencial é voltarmos a ser
campeões. Não queremos perder, mas não somos invencíveis, como aliás o ABC provou na Supertaça.
E o recorde de campeonatos consecutivos também não é algo que tire o sono. Para mim será o
primeiro como técnico à frente de um grande clube, assim como para jogadores como António Areia
ou Rui Silva", acrescentou o antigo internacional, de 39 anos. Continuar a ler Sobre o sistema da
prova, Ricardo Costa não concorda com o playoff: "Não premeia a regularidade. Os clubes pequenos,
como o Avanca, que eliminámos, vão ter uns quatro jogos até ao final da época. É manifestamente
pouco para jovens que procuram competição. O andebol não sai beneficiado. Os clubes grandes não
podem olhar só para o seu umbigo." E por falar em Avanca, o técnico portista deu os parabéns aos
pupilos de Carlos Martingo: "Foi um adversário que realizou dois bons jogos, mas conseguimos
materializar com duas vitórias as diferenças entre as equipas, mesmo sem o FC Porto fazer jogos com
muita qualidade ao longo dos 60 minutos. Entrámos forte, com vantagens de 6 ou 7 golos, e depois
gerimos", explicou Ricardo Costa, que ganhou quatro títulos nos dragões como jogador. Autor:
Alexandre Reis
 
 01h29
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01:29 . Record Por Record O heptacampeão FC Porto cumpriu com distinção a passagem às meias-
finais do playoff do campeonato, ao bater o Avanca por 2-0. Mas, agora, todo o cuidado é pouco, com
o embate que se segue frente ao Benfica, num duelo à melhor de cinco jogos, que começa a 19 de
março no Dragão.O treinador dos azuis e brancos, Ricardo Costa, está atento ao adversário: "Embora
tenhamos a vantagem do fator casa, é uma eliminatória muito complicada contra uma boa equipa,
que tem crescido e está muito mais forte agora do que no início da época. Temos de ter muita cautela.
O Benfica reforçou-se e é um grande clube", frisou o técnico, indiferente às 24 vitórias consecutivas na
prova."Não nos importamos com essa série de vitórias, porque o essencial é voltarmos a ser
campeões. Não queremos perder, mas não somos invencíveis, como aliás o ABC provou na Supertaça.
E o recorde de campeonatos consecutivos também não é algo que tire o sono. Para mim será o
primeiro como técnico à frente de um grande clube, assim como para jogadores como António Areia
ou Rui Silva", acrescentou o antigo internacional, de 39 anos.Sobre o sistema da prova, Ricardo Costa
não concorda com o playoff: "Não premeia a regularidade. Os clubes pequenos, como o Avanca, que
eliminámos, vão ter uns quatro jogos até ao final da época. É manifestamente pouco para jovens que
procuram competição. O andebol não sai beneficiado. Os clubes grandes não podem olhar só para o
seu umbigo."E por falar em Avanca, o técnico portista deu os parabéns aos pupilos de Carlos
Martingo: "Foi um adversário que realizou dois bons jogos, mas conseguimos materializar com duas
vitórias as diferenças entre as equipas, mesmo sem o FC Porto fazer jogos com muita qualidade ao
longo dos 60 minutos. Entrámos forte, com vantagens de 6 ou 7 golos, e depois gerimos", explicou
Ricardo Costa, que ganhou quatro títulos nos dragões como jogador.
 
 01:29 . Record
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O Pavilhão Multiusos de Vieira
do Minho é palco, esta noite, de
mais uma edição dos Troféus
Desportivos ‘O Minhoto’, que
visam homenagear atletas, clu-
bes, dirigentes, árbitros que mais

se destacaram ao longo do últi-
mo ano desportivo.

A cerimónia está marcada para
Vieira do Minho, numa gala que
se realiza a partir das 20 horas
no Pavilhão Multiusos de Vieira

do Minho.
A gala vai reunir os melhores

atletas do desporto, em 2015,
dos distritos de Braga e Viana do
Castelo. No total serão concedi-
dos 29 troféus, desde treina-

dores, atletas, dirigentes, clubes
e árbitros que se tenham desta-
cados nas diferentes modali-
dades e ainda uma homenagem
aos atletas portugueses cam-
peões da Europa e do Mundo, na

categoria individual.
Em baixo apresentamos a

listagem das diversas categorias
e os respectivos nomeados para
o Troféu Desportivo O Minhoto
de 2016.

ANDEBOL
Fábio Vidrago - ABC de Braga - Braga
Nuno Silva - Madeira SAD - Guimarães
Rui Silva - FC Porto - Guimarães
ARTES MARCIAIS
Ana Rita Rego - Jing-She AD de Wushu Kung Fu (Health Qigong) - Barcelos
António Costa - Vianense SC (Judo) - Viana do Castelo
Nuno Costa - Vitória SC (Taekwondo) - Fafe
ATLETISMO
Ana Monjane - SC Braga - Braga
Filomena Costa - ACD Jardim da Serra - Braga
Solange Pereira - CA Valencia Terra i Mar (Espanha) - Valença
BASQUETEBOL
Bártolo Dias - Basquete Clube de Barcelos - Barcelos
Filipe Lima - Vitória Sport Clube - Guimarães
Nanci Barbosa - Vitória Sport Clube - Guimarães
CANOAGEM
Marta Noval - Clube de Canoagem de Amora - Fafe
Miguel Rodrigues - GCDR Gemeses - Esposende
Nuno Silva - CN Prado - Vila Verde
CICLISMO
Domingos Gonçalves -(Ciclismo de Estrada) - Barcelos
Joana Monteiro - ASC / Bike Zone - VN Famalicão
João Sousa - Trialportugal.net (Trial) - Vila Verde
DESPORTO ADAPTADO
José Azevedo - Atlético da Póvoa - VN Famalicão
José Luís Cavalheiro - Clube de Vela de Viana do Castelo
Nelson Silva - CERCIGUI - Guimarães
DESPORTOS MOTORIZADOS
Bruno Borlido - Paulo Pita Racing Team - Viana do Castelo
Diogo Ribeiro - Dragone (Freestyle Motocross) - Braga
Tiago Sousa – Clube Naval do Funchal (Jet Ski) - Barcelos
FUTEBOL AMADOR
“Canetas” - Nuno Teixeira - Merelinense FC - Braga
“Litos” - Carlos Ferreira - AD “Os Limianos” - Braga
Paulo Amaral - Atlético dos Arcos - Arcos de Valdevez
FUTEBOL PROFISSIONAL
Alan - SC Braga - Braga
Nelson Oliveira - Nottingham Forest - Barcelos
Paulo Oliveira - Sporting CP - VN Famalicão

FUTSAL
Amílcar - SC Braga - Braga
Elsa Dias - FC Vermoim - Guimarães
Miguel Almeida - SC Braga - Braga 
HÓQUEI EM PATINS
Gustavo Lima - Juventude de Viana - Viana do Castelo
Jorge Correia - Juventude de Viana - Barcelos
Luís Querido - Óquei Clube de Barcelos - Barcelos
NATAÇÃO
Alexandre Ribas - Sporting C P - Caminha
Beatriz Martins - GD Natação de VN Famalicão - VN Famalicão
Tamila Holub - SC Braga - Braga
RÂGUEBI
Joana Borlido - Agrária de Coimbra - Ponte de Lima
Jorge Peixoto - Clube de Rugby de Arcos de Valdevez - Braga
José Lago Gonçalves - Académica de Coimbra - Viana do Castelo
REMO
Ana Lúcia Gomes - Sporting Clube Caminhense - V N Cerveira
Carlos Cruz - Viana Remadores do Lima - Viana do Castelo
Tiago Covinha - Sporting Clube Caminhense - Caminha
VOLEIBOL
Carlos Fidalgo - Vitória Sport Clube - Guimarães
João Oliveira - SL Benfica - Guimarães
Mariana Falcão - SC Braga - Braga
MODALIDADES DIVERSAS
Luís Silva - CX-A2D Didáxis (Xadrez) - VN Famalicão
Manuel Gama - SC Braga e BV Brotdorf - Viana do Castelo
Sónia Gonçalves - FAC(Badminton) - VN Famalicão
ÁRBITRO
Hugo Antunes (Basquetebol) - Ponte de Lima
João Pinheiro (Futebol) - Barcelos
Manuel Mota (Futebol) – Vila Verde
DIRIGENTE DESPORTIVO
Albino Antunes - CGDCP Santa Marta de Portuzelo - Viana do Castelo
Augusto Silva - Federação de Andebol de Portugal - Guimarães
Pedro Sousa Ribeiro - Federação Portuguesa de Rugby - Braga
TREINADOR
Alberto Costa - Selecionador Nacional de Kickboxing - Guimarães
Jorge Braz - Selecionador Nacional de Futsal (Futsal) - Braga
Nuno Espírito Santo - (Futebol) - Valença

REVELAÇÃO
Bruno Cunha - Vitória Sport Clube (Voleibol) - Viana do Castelo
João Amorim - CN Ponte de Lima (Canoagem) - Ponte de Lima
José Sá - Futebol Clube do Porto (Futebol) - Braga
CONSAGRAÇÃO
Adriano Paço - Vitória SC (Voleibol) - Viana do Castelo
Henrique Correia -SL Benfica (Bilhar Pool) - Viana do Castelo
José Carlos Macedo - SC Braga (Desporto Adaptado - Boccia) - Braga
ASSOCIAÇÃO DE CLUBES
Associação de Bilhar do Minho - Braga
Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo  
Associação de Natação do Norte de Portugal - Porto
CLUBE DESPORTO ESCOLAR
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco - VN Famalicão
EB 2/3 S Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez
Escola Secundária de Maximinos - Braga
CLUBE LIGAÇÃO DESPORTO/CULTURA
ACD  Santa Marta de Portuzelo - Viana do Castelo
CAVA - Clube de Amigos de Vieira - Vieira do Minho
Grupo Cultural e Recreativo Lavradores Paço de Lima - Ponte da Barca
CLUBE FOMENTO DESPORTO JOVEM
CART - Centro de Atividades Recreativas Taipense - Guimarães
Darque Kayak Clube - Viana do Castelo
Sporting Clube Courense - Paredes de Coura
EVENTO DESPORTIVO
Encontro Luso-galaico de BTT - Esposende
Grande Trail Serra d`Arga - Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo
Rampa da Penha - Guimarães
GRANDE PRÉMIO JÚRI (INDIVIDUAL)
João Ribeiro – SL Benfica (Canoagem) - Esposende
João Sousa - Clube de Ténis de Guimarães (Ténis) - Guimarães
Rui Bragança - Vitória S C (Taekwondo) - Guimarães
Tiago - Atlético de Madrid - Espanha (Futebol) - Viana do Castelo
GRANDE PRÉMIO JÚRI (COLECTIVO)
Andebol Clube de Fafe - Fafe
Clube de Rugby de Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez
Escola Desportiva de Viana - Viana do Castelo
Futebol Clube Vermoim - VN Famalicão

Troféus Desportivos “O Minhoto”

Noite de Gala em Vieira do Minho numa homenagem ao desporto
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Reforços da SAD chegaram 
O plantel do Madeira Andebol 
SAD de seniores femininos conta 
a partir de hoje com os dois refor-
ços cubanos que ontem ao fim do 
dia chegaram à Madeira, e já hoje 
ao final da tarde, realizarão o pri-
meiro treino sob as ordens da téc-
nica Sandra Fernandes. 

Trata-se de Naddezza Valera 
Abreu e Lorena Tellez Delgado, 
duas atletas que actuam na pri-
meira linha, e que vem reforçar  

um sector onde as madeirenses 
tem sentido algumas dificuldades 
e opções ao dispor da equipa téc-
nica. Já inscritas da Federação de 
Andebol de Portugal, há muito 
que as duas jogadoras cubanas es-
tavam referenciadas pela 'socie-
dade' do andebol feminino ma-
deirense mas só agora puderam 
rumar para Portugal e vestir a ca-
misola da turma insular, nesta 
fase crucial da temporada. H.D.P 

a 

Cubanas Naddezza Abreu e Lorena Delgado chegaram ontem à Região. 
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Madeira Andebol SAD defronta Avanca 
O conjunto do Avanca será o pró-
ximo adversário da formação 
masculina do Madeira Andebol 
SAD, passado que está a primeira 
ronda do `play-off' do campeona-
to nacional da 1 Divisão. 

Os madeirenses perderam re-
lembre-se com o Benfica no Fun-
chal por 26-25, e na Luz, no passa-
do sábado por 40-30. Já o Avanca 
saiu derrotado igualmente nas  

duas partidas que disputou com o 
FC Porto. Em casa perderam por 
30-24 e fora igualmente pelos mes-
mos números, 30-24. O adversá-
rios dos madeirenses neste reali-
nhamento classificativo entre o 
quinto e oitavo lugar foi uma das 
surpresas no final da fase regular 
ao terminar na oitava posição. Os 
madeirenses foram quintos classi-
ficados obtendo dois anos depois  

nova presença na fase mais impor-
tante da prova. 

Entre madeirenses e o Avanca 
para já a vantagem é toda do Ma-
deira Andebol SAD. Na fase regu-
lar, o conjunto comandado pelo 
técnico Paulo Fidalgo venceu no 
Funchal por 29-24 e foi ao reduto 
do Avanca ganhar por 32-31. As 
datas para a disputa destes encon-
tros serão a 23 e 30 de abril. HDP 
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AO CS Madeira recebeu e venceu
ontem a formação do CA Leça,
por 33-29, em partida referente à
1.ª jornada dos quartos de final
da Taça de Andebol em femini-
nos, disputada no Pavilhão do
Funchal. As madeirenses foram
para o intervalo a perder por 14-
15, mas no segundo tempo não
permitiram mais veleidades às
adversárias, vindo a vencer o par-
cial por 19-14. O grosso dos jogos
desta ronda encontram-se age-
nados para 16 de março, faltando
contudo realizar jogos dos oitavos
de final. 

ANDEBOL
CS MADEIRA VENCE CA LEÇA
PARA A TAÇA DE PORTUGAL
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho garantiu a  pre-
sença nas meias-finais do play-
off do campeonato nacional An-
debol 1, ao vencer ontem, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o Pas-
sos Manuel por 32-28. Há uma
semana, no primeiro jogo da
ronda disputada a melhor de
três, os minhotos haviam ganho
em Lisboa, por 28-36.

Ontem, após um início em que
os pupilos de Resende pare-
ciam ter resolvido a questão,
com vantagens de seis golos
(9-3) aos 9 minutos e de cinco
(13-8) aos 15, os lisboetas reagi-
ram, colocando uma diferença
tangencial  (15-14) aos 23 minu-
tos que seguraram ao intervalo
(17-16). 

Ao oitavo minuto da segunda
parte, a equipa orientada por
João Comédias, que impunha no
ataque um turbilhão de jogado-

res da primeira e da segunda li-
nha, passou à frente (20-21),
mantendo a vantagem tangencial
até à entrada no derradeiro quar-

to de hora (25-26).
Nos minutos finais, o ABC

acertou a acção defensiva e, no
ataque, veio ao de cima a expe-

riência, com eficácia na concre-
tização  de Nuno Grilo e Hugo
Rocha — este com 12 golos na
sua conta.

ABC/UMinho confirma 
entrada nas meias-finais
PASSOS MANUEL chegou na segunda parte, com vantagens sucessivas de um golo,  a ameaçar terceiro
jogo para desempate da eliminatória. Mas no último quarto de hora o clube bracarense afinou processos
defensivos e acertou mais no ataque.

GERALDO DIAS  

Nuno Grilo, um dos melhores a concretizar nos minutos finais

ABC/UMINHO 32
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (1), Hugo
Rocha (12), Diogo Branquinho (1), Pedro
Seabra (1) Miguel Sarmento,  Pedro
Spínola (3), João Gonçalves (1 ), Carlos
Martins (4), Nuno Grilo (8 ), Oleksander
Nekrushets  e André Gomes (1). 
Treinador: Carlos Resende.

PASSOS MANUEL, 28
Alexandre Moura e Miguel Moreira (GR);
Pedro Sequeira (6), João Ligeiro, 
Hugo Fernandes (1), Gilson Correia, João
Casal, David Piedade (4), Gonçalo Valério
(2), Ricardo Queirós, Ricardo Barrão (5),
Ricardo Correia, João Ferreira e Gonçalo
Ribeiro (10).
Treinador: João Comédias.

Pavilhão Flávio Sá Leite.
Árbitros Nuno Marques e João Correia.
Intervalo 17 - 16.

“O Passos Manuel fez um
jogo interessante do ponto
de vista ofensivo, ainda por
cima sem o pivot principal,
que nos tinha  causado
dificuldades no primeiro
jogo.  Nós fomos muito
permissivos na defesa e
tivemos a pressão de ir ao
ataque marcar golos ,
porque não fomos
resolvendo na defesa”

Carlos Resende
(treinador do ABC/UMinho)
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FEIRENSE                                         21

Treinador: Saul Alves.
David Macedo; Guilherme Correia (1),
José Castro (2), Rui Oliveira (4),
Alexandr Podoski (5), Miguel Costa (2) e
Gonçalo Leite (2) – sete inicial – Tomás
Gomes, Tiago Tavares, Tiago Antunes,
Alexandre Dias, Ricardo Silva (1), Bruno
Nogueira (4), Francisco Prijs e Américo
Silva.

BENFICA                                           25

Treinador: Manuel Pereira.
Nuno Torrinha; Vasco Lampreia (4),
João Loureiro (6), Simão Santos, José
Palma (3), Francisco Pereira (2) e João
Marques (3) – sete inicial – Diogo Mor-
eira, João Ourives (1), Pedro Santana
(5), Eduardo Ferreira, Tiago Costa,
André Luzia e Luca Suman (1).

Pavilhão da Lavandeira, em Santa
Maria da Feira.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá (A.A.
Porto).
Oficiais de mesa: Nuno Coutinho e
Vítor Oliveira.
Ao intervalo: 11-13

Avelino Conceição

Na abertura da 2.ª Fase do
Campeonato Nacional de Ju-
venis, o Feirense recebeu on-
tem um dos principais candi-
datos ao título nacional, mas
no final acabou por sair do jogo
com um “amargo de boca”, já

que podia ter causado surpresa
diante de uma equipas mais
forte da Zona 2 do Grupo A.

Perante um conjunto fisica-
mente muito poderoso, a for-
mação “fogaceira” soube sem-
pre reagir bem às investidas
dos lisboetas, nunca deixando
que a sua desvantagem fosse
mais do que dois golos. E a ver-
dade é que o marcador chegou
a registar algumas igualdades
durante a primeira parte, dan -
do a atender que o Feirense se

tinha soltado do nervosismo
que parecia apresentar no iní-
cio do jogo. É certo que acabou
por ir para o intervalo a a per-
der por dois golos, mais isso
deveu-se a uma melhor eficá-
cia defensiva dos “encarnados”.

Entrando para a segunda
metade convicta de que po-
diam ser feliz neste primeiro
jogo, o Feirense “soltou amar-
ras” e partiu para uma grande
exibição, não só tendo empa-
tado o jogo, como passando

para a frente do marcador. Pai-
rou, então, no pavilhão da La-
vandeira, que afinal era possí-
vel derrotar um adversário
mais forte. Mas quando a equi -
pa reagia da melhor maneira
ao poderio benfiquistas, exclu-
sões quase seguidas levaram a
que a equipa da capital fizesse
uma parcial de 4-0 (15-19).

As aspirações dos locais
como que foram um pouco
abaixo, contudo a equipa de
Saul Alves teve uma boa reac-
ção nos últimos dez minutos,
“entrando” novamente na par-
tida. A seis minutos do fim, o
Feirense colocou o resultado
em 19-20, pairando novamente
no ar a discussão pela vitória
até final. Só que, uma vez mais,
duas exclusões na equipa da
casa levaram a que o Benfica
fizesse dois golos sem reposta
e controlasse um jogo em que
teve um adversário à altura e
que, apesar de limitada no con-
cerne a jogadores, deu uma res-
posta cabal de pode ser um in-
truso neste apuramento.

A arbitragem das internacio-
nais deixou um  pouco a dese-
jar, pois não teve o mesmo cri-
térios nas exclusões, benefi-
ciando a equipa do Benfica. |

RICARDO CARVALHAL

“Fogaceiros” estiveram
à beira de surpreender
Derrota Resultado não espelha com clareza a excelente réplica que o Feirense
deu ao Benfica, mostrando que terá uma palavra a dizer no apuramento

Andebol
Nacional de Juvenis

O “pivot” Gonçalo Leite foge à marcação dos benfiquistas
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Juvenis do Feirense
perdem, mas fazem
frente ao Benfica

A equipa orientada por Saul Alves prome-
teu e cumpriu. Ontem, “bateu o pé” à forte
equipa benfiquista e esteve à beira de sur-
preender, perante os seus adeptos, um ad-
versário que se apresenta como sério
candidato à conquista do título nacional
da categoria.  Página 24

Página 23



A24

  Tiragem: 10811

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,75 x 7,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63346124 28-02-2016

Marítimo derrota Sanjoanense 
Em partida a contar para a 21.a 
jornada da fase regular do cam-
peonato nacional da II Divisão em 
andebol, zona Norte, a formação 
do Marítimo bateu ontem em 
Santo António o conjunto do San-
joanense por 29-23, com os co-
mandados do técnico Paulo Vieira 
em desvantagem no final da pri-
meira parte por 14-12. 

Uma vitória e três pontos que ti-
veram de importância para a con-
tabilidade verde-rubra que desta 
forma consolidam a quarta posi- 

ção na tabela classificativa agora 
com 44 pontos, enquanto que o 
Sanjoanense mantém-se lá por 
baixo no 12.° lugar com 29 pontos. 

Ontem uma partida melhor dis-
putada nos segundo trinta minu-
tos por parte da equipa madeiren-
se. 

O primeiro período foi equili-
brado muito por culpa das desa-
tenções verde-rubras, mas diga-se 
com mérito também do adversá-
rio dos madeirenses. 

O intervalo aliás foi bom para a  

formação comandada pelo técni-
co Paulo Vieira que passou a do-
minar o jogo fruto de mais aten-
ção e com isso uma melhor eficá-
cia em todos os processos de jogo. 

O Marítimo alinhou com, Ro-
drigo Sousa, Francisco Silva, Pe-
dro Rodrigues, Guilherme Nasci-
mento (6), Tiago, Márcio Abreu 
(6), Hugo Freitas, André Correia, 
Paulo Moura (4), Nelson Silva (5), 
António Barros(2), José Santos, 
José Castro, Fábio, Xavier (5) e 
António Franco (1). H. D. P. 
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Madeirenses regressam à final-four da Taça. 

CS Madeira apurado para 

a 'final-four'da Taça 
Excelente a vitória do CS Madeira 
sobre o Leça ontem à noite no Pa-
vilhão do Funchal. As madeirenses 
venceram por 33-29 a formação do 
Leça e com este resultado o con-
junto comando pelo técnico Marco 
Freitas está apurado para a final a 
quatro da Taça de Portugal, um fei-
to que já não acontecia para as co-
res do clube centenário desde o 
ano de 2007. 

Um jogo feito de muita emoção, 
com algum equilíbrio, mas com as 
madeirenses a conseguirem supe-
rar-se perante um adversário tam-
bém empenhado em chegar a esta 
fase determinante da segunda 
competição mais importante do 
calendário nacional do andebol fe-
minino. 

Na primeira parte que terminou 
com o Leça em vantagem 15-14, o 
Sports esteve menos eficaz muito 
por culpa de alguma desatenção 
em termos de finalização. 

O segundo tempo o Leça esteve 
na frente até à reviravolta encetada 
pelas madeirenses. Mais fortes a 
defender, mais determinadas em 
termos ofensivos o CS Madeira 
não quis perder esta oportunidade 
de voltar aos principais palcos des-
ta competição. 

Relembre-se que a 26 de março 
o Madeira Andebol SAD jogará 
com o vencedor do encontro João 
Barros Cister de Alcobaça e caso 
vença a Região volta a contar com 
duas equipas na final a quatro da 
Taça de Portugal. 
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Madeira SAD vendeu 
caro a eliminatória 

Madeirenses perderam ontem na Luz e vão agora jogar para o 5.° e 8.° lugares da 1 Divisão. 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A derrota de ontem do Madeira 
Andebol SAD no reduto do Benfi-
ca por 40-30, confirmou a presen-
ça do Benfica nas meias-finais do-
Campeonato nacional da I Divi-
são, resultado que se junta a vitó-
ria acontecida no Funchal por 26-
25. Ao intervalo a formação da 
Luz vencia por 17-16. 

Ontem um desfecho final enga-
nador, com um parcial demasiado 
penalizador para o que os madei-
renses fizeram durante esta elimi-
natória, vendendo caro a passa-
gem do Benfica para a fase se-
guinte do campeonato. 

O êxito do conjunto da casa aca-
ba por ser conseguido muito por 
culpa da consistência do andebol 
praticado, sobretudo durante a se-
gunda parte, onde demonstrando 

RESULTADO FINAL É 
ENGANADOR PARA O 
QUE SE PASSOU 
NESTA PARTIDA 
FRENTE AO BENFICA 

mais regularidade no andebol exi-
bido e sobretudo mais eficácia, 
conseguiram se distanciar dos 
madeirenses alcançando uma 
margem mais alargada e com isso 
fazendo uma gestão mais equili-
brada do plantel actuando com 
mais tranquilidade. Por outro lado 
as individualidades do Benfica foi 
também um dos factores que pe-
sou na forma como conseguiram 
superar até ai um jogo extrema-
mente equilibrado. 

O Madeira Andebol SAD co- 

mandado pelo técnico Paulo Fi-
dalgo volta a deixar em campo 
uma imagem muito positiva. 

Uma equipa que consegue rea-
lizar em casa do Benfica, com os 
recursos que todos conhecemos 
uma excelente primeira parte, 
conseguindo por várias ocasiões 
estar na frente do marcador é de 
facto bastante meritório. 

Na segunda metade de facto o 
Madeira Andebol SAD acaba por 
acusar em demasia toda a postura 
de entrega revelada com algumas 
das suas principais unidades e 
perderem alguma frescura física e 
com isso mais concentração na 
partida. Ainda assim registe-se as 
boa prestação defensiva do Ma-
deira Andebol, uma imagem de 
marca do conjunto comandado 
pelo técnico Paulo Fidalgo. O Ma-
deira SAD vai agora jogar entre o 
quinto e oitavo lugar. 

Página 26



A27

  Tiragem: 10811

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 9,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63345669 28-02-2016 | Mais

A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL 
DA MADEIRA comemorou 
o 28.0  aniversário num jantar 
convívio, com a presença dos 
responsáveis máximos dos 
clubes madeirenses. 
treinadores, dirigentes e 
figuras públicas da Região. 
FOTOS HÉLDER 
SANTOS/ASPRESS 
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ABC/UMinho carimbou a passagem às meias-finais do Nacional da I Divisão

nacional de andebol da i divisão

Academistas nas meias-finais

O 
ABC/UMinho ca-
rimbou, ontem, no 
Pavilhão Flávio Sá 
Leite, a passagem às 

meias-finais do Campeo-
nato Fidelidade Andebol 1.

A turma bracarense ba-
teu o Passos Manuel por 
32-28, em Braga, depois 
de já ter vencido, fora, por 
36-28.

Ao intervalo, a forma-
ção academista já vencia 

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE,
EM BRAGA

Árbitros: Nuno Marques e João Correia

ABC/UMinho 32
Humberto Gomes e Emanuel Silva; Fábio 
Vidrago (1), Hugo Rocha (12), Pedro Sea-
bra (1), Diogo Braquinho (1), Miguel Sar-
mento, Pedro Spínola (3), João Gonçal-
ves (1), Carlos Martins (4), Nuno Grilo (8), 
Oleksander e André Gomes (1)

Treinador: Carlos Resende

Passos Manuel 28
Alexandre Moura e Miguel Moreira; João 
Costa, Pedro Sequeira (6), João Ligeiro, 
Hugo Fernandes (1), Gil Correia, Diogo 
Godinho, João Casal, David Piedade (4), 
Gonçalo Valério (2), Ricardo Queirós, Ri-
cardo Barrão (4), João Ferreira e Gonça-
lo Ribeiro (11) 

Treinador: João Henriques

A
ve

lin
o

 L
im

a

por 17-16, destacando-se, 
no conjunto academis-
ta, Hugo Rocha, autor de 
doze golos, e ainda Nuno 
Grilo, com oito.

Outros resultados: 
Sporting-Águas Santas 
(32-24) e Benfica-Madei-
ra SAD (40-30).

AD Fafe perde
em casa com ISMAI
No grupo B do Nacional 
da I Divisão, o Andebol 
Clube de Fafe recebeu o 
Maia ISMAI, tendo per-
dido por 28-29.

O jogo disputou-se no 
Pavilhão de Fafe.
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ANDEBOL
“SONHO” DO MADEIRA SAD
MORREU NA LUZ 

A equipa de andebol mascu-
lina do Madeira SAD falhou
ontem o acesso às meias-fi-
nais do Campeonato Fideli-
dade Andebol ao perder, por
40-30, frente ao Benfica no
Pavilhão da Luz. O jogo de-
correu de uma forma muito-
mais equilibrada do que o re-
sultado final deixa transpa-
recer. No primeiro tempo, o
jogo foi dividido com o Benfi-
ca construir uma vantagem
de três golos. Mas 22 minu-
tos, o Madeira SAD chegou
mesmo a estar na frente, por
13-14. O intervalo chegou
com as ambas as equipas a
disputar o resultado, que
marcava 17-16. 
No segundo tempo, o equilí-
brio manteve-se até aos 41
minutos, momento em que o
Benfica conseguiu a segunda
vantagem de três golos: 27-
24. O Madeira SAD reagiu,
conseguindo equilibrar para
28-27, mas depois de ser ob-
rigado a jogar e arriscar o
“tudo por tudo”, abriu espa-
ços para que o Benfica am-
pliasse a vantagem para dez
golos, que perdurou até ao fi-
nal.
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho, que venceu há
uma semana em Lisboa por oito
golos (28-36) recebe hoje às 17
horas o Passos Manuel, em jogo
que, face à diferença entre as
duas equipas, deve confirmar a
presença do clube bracarense na
meia-final do campeonato na-
cional Andebol 1.

O adversário do clube apurado
define-se em Lisboa, no con-
fronto entre Sporting e Águas

Santas, para o qual os ‘leões’ en-
tram em vantagem de três golos
(24-27) que alcançaram há uma
semana na Maia. Também o FC
Porto, que na ronda anterior foi
vencer em Avanca por seis (24-
30) está em condições de confir-
mar hoje, no Dragão Caixa, a
sua presença nas meias-finais. O
apurado vai, na próxima elimi-
natória, medir forças com o apu-
rado entre Benfica e Madeira
SAD, no qual os benfiquistas en-
tram com avanço de um golo
(25-26) na primeira ronda.

ABC/UMinho recebe Passos Manuel 
a confirmar entrada na meia-final
HOJE ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho inicia com avanço de oito golos o
segundo jogo dos quartos-de-final do play-off do campeonato nacional Andebol 1. 

DR

Polivalente, Hugo Rocha na posição de pivot
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§grupo B

Às 18h00
AC Fafe recebe ISMAI
hoje na luta 
pela manutenção
Arranca hoje, às 18 horas, o
grupo B, do campeonato na-
cional Andebol 1, com ISMAI
na frente (17 pontos), seguido
de Fafe, Sp. Horta e Belenenses
com 15 pontos.
Nesta primeira ronda,o  AC Fafe
recebe o Maia ISMAI  hoje às 
18 horas, enquanto Belenenses e
Sporting da Horta se encontram
no Restelo (20.30 horas). 
Este grupo disputa a permanên-
cia em sistema de todos contra
todos, a duas voltas. 
Os dois primeiros ficam no es-
calão maior.
Na segunda jornada, sexta-feira
à noite o ISMAI visita o SC Horta
e sábado, às18 horas, o AC Fafe
visita o Belenenses. 
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Madeira SAD na Luz 
sem nada a perder 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD cumpre 
esta noite, a partir das 20h30, no Pa-
vilhão da Luz, frente ao Benfica, o 
segundo encontro do `play-off' do 
Campeonato Nacional da I Divisão 
em masculinos, uma partida que os 
adeptos madeirenses poderão se-
guir através da BenficaTV ou no An-
debolTV, canal da Federação de An-
debol de Portugal. 

Depois da tangencial derrota 
acontecida no Funchal, no encontro 
que abriu a fase final desta competi-
ção - Benfica bateu os madeirenses 
por 26-25 - a formação da Região 
apresenta-se no reduto do Benfica 
sem nada a perder. 

E, se é verdade que o factor casa 
poderá ser determinante para o 

EQUIPA MADEIRENSE 
VAI TENTAR ADIAR 
DECISÃO DA 
ELIMINATÓRIA PARA 
UM TERCEIRO JOGO 

Benfica carimbar o passaporte para 
as meias-finais da prova, não deixa 
de ser relevante o facto deste duelo 
dos quartos-de-final, estar a ser o 
mais equilibrado, facto que abre 
uma janela de esperança para a tur-
ma orientada por Paulo Fidalgo, que 
caso consiga contrariar a maior cota 
de favoritismo do Benfica, adiará a 
decisão da eliminatória para um ter-
ceiro jogo, a disputar a 5 de Março. 

Em caso de eliminação, relem- 

bre-se, a época não irá terminar. 
Para além dos posteriores jogos de 
apuramento classificativo, que até 
podem levar o Madeira SAD ao 
quinto lugar e com isso ao apura-
mento europeu, os madeirenses têm 
a 12 de Março um dos encontros 
mais importantes da temporada, 
frente ao Fafe, no Funchal, que caso 
vençam garante apuramento para fi-
nal a quatro da Taça de Portugal. 

Femininos jogam em casa 
Ainda hoje e igualmente às 20h30, 
mas no Pavilhão do Funchal, o CS 
Madeira recebe o CA Leça, partida 
referente aos quartos-de-final da 
Taça de Portugal. 

Já para a II Divisão, em masculi-
nos, fase regular, zona Norte, o Ma-
rítimo recebe esta tarde às 15 horas a 
Sanjoanense. 

Madeira SAD vai tentar inverter a eliminatória com o Benfica no Pavilhão da Luz. 
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Recebe hoje o Passos manuel no flávio sá leite, às 17h00

ABC/UMinho procura selar 
hoje passagem à meia-final

O 
ABC/UMinho pro-
cura hoje selar o 
apuramento para 
as meias-finais do 

play-off do campeonato 
nacional de andebol.

A equipa de Carlos Re-
sende recebe hoje o Pas-
sos Manuel, às 17h00, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite e 
a passagem está à distân-
cia de um triunfo, depois 
da vitória em Lisboa, por 
36-28, no primeiro jogo.

Em caso de triunfo ho-
je, os academistas seguem 
para as meias-finais, caso 
contrário terão que dispu-
tar o terceiro jogo.

As partidas agenda-
das para hoje referentes 
ao segundo jogo do play-
-off: ABC/UMinho-Pas-
sos Manuel (17h00), Spor-
ting-Águas Santas (20h30) 

e Benifca-Madeira SAD 
(20h30).

Amanhã, a partir das 
16h00, joga-se o FC Por-
to-Avanca, no jogo que 
encerra a ronda.

AC Fafe recebe 
Maia/ISMAI
Na fase da manutenção, 
o Andebol Clube de Fa-
fe recebe hoje o Maia/IS-
MAI, às 18h30, num jogo 

deveras importante para  
as suas aspirações.

No outro jogo, o Bele-
nenses recebe o Sporting 
da Horta, às 20h30, no pa-
vilhão Acácio Rosa.

ABC procura ultrapassar hoje o Passos Manuel

D
R
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FC Gaia visita
o Estarreja

ANDEBOL. Depois da
vitória sobre o Boavista na
última jornada (24-23), o
FC Gaia, sexto classificado,
desloca-se hoje ao pavilhão
do Estarreja. O jogo começa
às 18h.
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Andebol

HOJE. O  Colégio de Gaia recebe, a partir
das 18h, o Juve Lis, décimo classificado, na
penúltima jornada da Fase Regular da 1ª
Divisão Nacional. Apesar de somarem mais
três pontos que o Madeira SAD, adversário
direto na luta pela liderança, se as colegiais
vencerem, asseguram imediatamente o
primeiro posto. Recorde-se que o Colégio
de Gaia venceu os dois jogos com o Madeira
SAD e, caso terminem com os mesmos
pontos, são as atletas gaienses a ficar na
frente do campeonato.

Colégio de Gaia
recebe o Juve Lis
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Modicus enfrenta 
o Boavista

ANDEBOL. O Modicus joga
hoje na Escola Fontes Pereira
de Melo, às 18h, com o Boa-
vista. Os sandinenses, que
estão em décimo, perderam,
no passado sábado, com o
Fermentões (20-36).
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FUTEBOL
Liga: Boavista-Rio Ave
(16:00); Arouca-Braga
(18:30); Estoril-Setúbal
(20:45). Liga Espanho-
la: Real Madrid-Atlético
Madrid, às 15:00
(SportTV1). Treino Ma-
rítimo, às 09:30 em
Santo António.
Treino Nacional, às
10:00 na Choupana.
Treino União, às 10:30
no Vale Paraíso. Via-
gem à tarde para Lis-
boa. Campeonato de
PRIO: Marítimo B-Argo-
zelo, às 16:00 em Santo
António. Juniores, I Di-
visão: Casa Pia-Nacio-
nal, às 15:00 em Pina
Manique. Juniores, II
Divisão: Setúbal-Maríti-
mo, às 15:00 em Setú-
bal.
BASQUETEBOL
Liga masc.: CAB Madei-
ra-Maia Basket, às
18:00 no pavilhão da
Nazaré. I Divisão fem.:
Marítimo-Guifões, às
14:30 no pavilhão da
Nazaré.

ANDEBOL
I Divisão masc.: Benfi-
ca-Madeira SAD, às
20:30 no Pavilhão da
Luz. II Divisão masc.:
Marítimo-Sanjoanense,
às 15:00 no pavilhão de
Santo António.
VOLEIBOL
II Divisão fem.: Sports
Madeira-CV Lisboa, às
17:30 no pavilhão da
Levada. II Divisão
masc.: Geuifães-Maríti-
mo, às 19:00 em Guei-
fães.
ESGRIMA
2.ª prova do circuito in-
fantil, a partir das
10:00, na Sala do ex-Li-
ceu.
JUDO
Madeirenses participa
no Campeonato nacio-
nal de Juniores, em
Alto Moinho, em Cor-
roios.
ATLETISMO
Triatlo Jovem – Lança-
mentos, a partir das
09:00, no RG3; Pista do
Complexo da Ribeira
Brava, às 09:00.

Agenda desportiva
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Andebol: ACV em 
preparação na Batalha 

A equipa sénior feminina de andebol da Associação Cultural de 
Vermoim deslocou-se a Leiria no passado sábado para de-
frontar o Batalha Andebol Clube (BAC). 

As duas equipas aproveitaram a paragem das competições 
oficiais e aprofundaram os laços de amizade entre as institui-
ções e as respetivas estruturas técnicas e plantéis. Em nota à 
imprensa, a direção do clube famalicense agradeceu "a dis-
ponibilidade e simpatia" demonstradas pelos responsáveis 
do BAC. 
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Andebol: AA Didáxis inicia disputa 
das fases nacionais 

As Iniciadas, Juvenis e Juniores da Associação Aca-
démica (AA) da Didáxis deram o pontapé da saída 
nos campeonatos nacionais no último fim de se-
mana. As equipas da coletividade famalicense ga-
rantiram a presença nesta competição depois dos 
bons resultados alcançados na primeira fase da tem-
porada mas o arranque acabou por não ser total-
mente positivo. 

Presença habitual nesta fase ao longo de todo o 
seu processo de formação, as Juniores foram a única 
equipa a vencer na ronda inaugural. A experiência 
acumulada noutras temporadas permitiu contrariar 
o natural nervosismo pelo facto de disputar a pri-
meira jornada e a equipa famalicense venceu con-
fortavelmente o CJ Almeida Garrett. O início afirma-
tivo indiciou a superior qualidade da AA Didáxis, 
que acabaria por triunfar por 32-22. 

Já as Juvenis iniciaram igualmente o campeo-
nato com uma receção ao CJ Almeida Garrett. Após 
uma entrada prometedora, as jogadoras da equipa 
famalicense baixaram o rendimento e perderam por 
27-21. 

Desfecho negativo conheceu igualmente o con-
junto de Iniciadas. Na receção à Juventude do Mar, 
a AA Didáxis não contrariou o poderio do adversário 
e não evitou um desaire por 36-19. 

Refira-se ainda que a equipa de Infantis confir-
mou o favoritismo na visita a Caminha e golearam a 
equipa local por esclarecedores 51-4. O resultado 
espelha a diferença qualitativa dos dois conjuntos, 
permitindo que esta equipa se mantenha invicta no 
Campeonato Regional. Para este desfecho folgado 
da turma famalicense contribuíram os 20 golos ob-
tidos por Vitória Ferreira. 
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Andebol: CD Marienses recebe o Sporting CP nos 1/4 de Final da Taça de Portugal
Foi com muita euforia que terminou

o jogo de andebol entre o Clube
Desportivo "Os Marienses" e o
Andebol Clube Sismaria que contava
para os 1/8 de final da Taça de
Portugal. Um momento e um
desfecho indescritível duma partida
nem sempre bem jogada é verdade
mas que ficou pautada por um
equilíbrio constante. A formação
leiriense, fruto do azar inicial do
marienses que mandou quatro bolas
ao poste, chegou a conseguir uma
vantagem de quatro golos (1-5). Com
o decorrer do jogo, graças à
dedicação e raça que desde há muito
caracterizam os jogadores insulares,
foi possível uma aproximação
gradual no marcador. A pouco mais
de sete minutos para o términos do
encontro, o marienses chega ao
empate deixando um pavilhão ao
rubro. Dai até final, o jogo, impróprio
para cardíacos refira-se, terminou
com o golo do Pivot Nelson Vertentes
no último segundo de jogo e que

carimbou a passagem aos 1/4 de
final da competição.

O Clube Desportivo "Os
Marienses" da Ilha de Santa Maria
escreve assim mais um capítulo na
história do clube e da modalidade na
Região Autónoma dos Açores.

O sorteio para os 1/4 de final
realizou-se no dia 11 de Fevereiro na
Sede da Federação de Andebol de

Portugal e coloca os Marienses
frente ao Sporting Clube de Portugal.
A formação insular, pela primeira vez
numa fase tão avançada da
competição, irá receber o conjunto
leonino no dia 12 de Março em Santa
Maria.

onte: Desporto Mariense
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