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Marítimo vence 1.9  Torneio 
de Natal de andebol da AASM 
O Marítimo sagrou-se vencedor 
do I.º Torneio de Natal promo-
vido pela Associação de Andebol 
de São Miguel, prova que decor-
reu no último fim de semana na 
cidade de Ponta Delgada. 

Com jogos no Pavilhão Uni-
versitário da Universidade dos 
Açores, Escola Básica Integrada 
dos Arrifes e Colégio do Casta-
nheiro, as equipas disputaram 
a competição de sexta a domin-
go, envolvendo quatro equipas 
nos escalões de iniciados/juve-
nis masculinos: Marítimo,  

GDCP Arrifes, ADE Castanhei-
ro e a Seleção da AASM do esca-
lão de iniciados. 

Os azuis da Calheta venceram 
os três jogos realizados e, desta 
forma, foram os vencedores da 
prova, seguidos pelo GDCP Ar-
rifes na segunda posição. 

Por ter ganho a ADE Casta-
nheiro, a Seleção daAASM clas-
sificou-se na terceira posição des-
te torneio que serviu para manter 
as equipas de iniciados e juvenis 
em competição nesta altura da 
temporada. • AM 
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Jogo grande 
em Aveiro 
-, Detentor da Taça de Portugal 
feminina vai a Aveiro nos quar-
tos de final 

0 Colégio de Gaia, detentor da Taça de 
Portugal feminina, fará a viagem até a 
Aveiro para defrontar o Alavarium nos 
quartos de final da prova, agendados para 
25 de abril, conforme ditou o sorteio ontem 
igualmente realizado. Já o finalista da 
época passada, o Madeira SAD, irá a Lisboa 
medir forças com a Assomada, enquanto o 
Maiastars recebe o Sports Madeira —
vencedor do troféu em 2016 — e há dérbi 
leiriense entre Juve Lis e SIR/CJB. H. C. 

Colégio de Gaia defende título em Aveiro 

TAÇA DE PORTUGAL FEMININA 
9  Quartos de final  9  25 de abril 2018 

ASS Assomada - Madeira, SAD 
Alavarium - Colégio de Gaia 

Maiastars - CS Madeira 
Juve Lis - ADA Cl Barros 
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Grandes com 
sorteio de luxo 
-  Vão defrontar equipas da 2.-g 
divisão nos oitavos de final da 
Taça de Portugal masculina 

Sporting, FC Porto e Benfica vão jogar 
contra adversários da 2,' divisão nacional, 
assim ditou o sorteio dos oitavos de final 
da Taça de Portugal masculina, que estão 
marcados para 27 de janeiro. Os leões, 
finalistas vencidos em 2017, vão a Santo 
Tirso defrontar o Ginásio local, que afastou 
o Águas Santas, enquanto o Benfica vai a 
Benavente e o FC Porto tem fator casa 
diante da Académica de São Mamede, Já a 
Sanjoanense, que eliminou o detentor da  

TAÇA DE PORTUGAL MASCULI 
4 Oitavos de final 9 27 de janeiro 

AD Sanjoanense - AA Avanca 
ADC Benavente - Benfica 

ADA Maia/Isma — Madeira, SAD 
GC Santo Tirso - Sporting 

CA Póvoa Varzim - Belenenses 
CD São Bernardo - CDC Santana 

FC Porto - AC São Mamede 
FC Gaia - AC Fafe 

Taça, o ABC, recebe o Avanca, enquanto as 
equipas da 2.' divisão - FC Gaia e Póvoa 
Varzim - recebem equipas do Andebol 1, 
AC Fafe e Belenenses, respetivamente. O 
Santana, único representante da 3.' 
divisão, vai a Aveiro jogar com o São 
Bernardo. Por fim, o único jogo entre 
equipas do Andebol 1 será na Mala, com o 
ISMAI a receber a Madeira SAD! H. C. 
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Mais desporto 

ANDEBOL 

YOED COHEN/ISRAEL ASSOCIATION 

SELEÇAO NACIONAL / 410, 
Quarta-feira 

20 de dezembro de 2017 

A BOLA 34 

Selecionador 
Paulo Jorge 
Pereira 
gostaria de 
ver Portugal 
apurado já 

HELENA vmLtiN It /.‘F 

DATA JOGO 

 

HORA COMPETIÇAO 

  

5 janeiro Tunísia-Portugal 16.45 1/2 final do Troféu dos Cárpatos 
6 janeiro Portugal-Roménia/Bahrain Final ou 3.°/4.° do Troféu dos Cárpatos 
9 janeiro Portugal-Argentina 17.45 h Particular em Avanca 
12 janeiro Portugal-Chipre 19.30 1.a jornada Grupo 4, na Póvoa de Varzim 
13 janeiro Kosovo-Portugal 18.00 2.a  jornada Grupo 4, na Póvoa de Varzim 
14 janeiro Portugal-Polónia 18.00 ta jornada Grupo 4, na Póvoa de Varzim 

CALENDÁRIO 
4 Andebol 17.' Jornada3 Hoje 

João Ferraz 
de regresso 
Lateral-direito está recuperado da lesão 
o Nos 21 selecionados estreia de Sérgio Barros 

Lateral-direito, 
João Ferraz 

renovou pelo 
Wetzlar até 2021 

patos, a 5 contra 
a Tunísia e no 
dia seguinte 
com Roménia 
ou Bahrain, 
dependendo 
do resultado 
das meias fi- 

nais. 
A 9 de janeiro há 

jogo particular com a Argen-
tina em Avanca (17.45 horas) e de 

seguida viagem para a Póvoa de 
Varzim onde, de 12 a 14, jogará o 
torneio de qualificação para o play-
-off de acesso ao Mundial 2019, 
defrontando consecutivamente 
Chipre, Kosovo e Polónia, onde só 
o vencedor deste grupo garante o 
apuramento. 

«Para mim, como treinador, e 
acho que os atletas também pen-
sam da mesma maneira, uma vi-
tória clara do andebol português 
é nós conseguirmos o apuramen-
to agora, e não quando vier o 

alargamento em 2020, quando o 
Europeu for alargado a 24 equi-
pas. E aí vamos ter muito mais pos-
sibilidades, de uma forma natu-
ral, de nos apurarmos», considerou 
Paulo Jorge Pereira, reforçan-
do: «Essa grande vitória e o reco- 

OS CONVOCADOS 

NOME POSIÇÃO CLUBE 
Ricardo Candeias GR Pontault (França) 
Hugo Figueira GR Benfica 
Humberto Gomes GR ABC 
Fábio Vidrago PE Benfica 
Diogo Branquinho PE FC Porto 
Sérgio Barros PE Nilufer (Turquia) 
Pedro Portela PD Sporting 
Carlos Martins PD ABC 
António Areia PD FC Porto 
Gilberto Duarte LE Wisla Plock (Polónia) 
Alexandre Cavalcanti LE  Benfica 
Edmilson Araújo LE Sporting 
Fábio Magalhães LE Chartres (França) 
João Ferraz LD Wetzlar (Alemanha) 
Miguel Baptista LD Chartres (França) 
Jorge Silva LD Granollers (Espanha) 
Rui Silva CT FC Porto 
Miguel Marfins CT FC Porto 
Tiago Rocha  PV Sporting 
Daymaro Salina PV FC Porto 
Alexis Borges PV Barcelona (Espanha)  

Por 

HUGO COSTA 

selecionador nacio-
nal, Paulo Jorge 
Pereira deu on-
tem a conhecer a 
lista de 21 con-

vocados para o torneio de 
apuramento para o play-
-off de acesso ao Cam-
peonato do Mundo de 
2019, bem como para o 
Troféu dos Cárpatos, na 
Roménia, e ainda para o 
particular com a Argentina, em 
Avanca. 

E se, por um lado, se realça a es-
treia absoluta do extremo-esquer-
do Sérgio Barros (Nilufer) na prin-
cipal equipa nacional, o destaque 
maior tem de ir para o regresso de 
João Ferraz, após lesão, e ainda de 
Humberto Gomes, face à lesão de 
Alfredo Quintana! Refira-se ainda 
que Ferraz prolongou recentemen-
te o contrato com os alemães do 
Wetzlar até 2021! 

Portugal começa por se con-
centrar amanhã no Luso, logo após 
a 17.a jornada do Andebol 1, onde 
ficará até dia 23 para a interrupção 
natalícia, regressando a comitiva ao 
mesmo local para ficar de 26 a 30. 
Após a passagem de ano, a Seleção 
Nacional viaja dia 2 para a Romé-
nia, onde jogará o Troféu dos Cár- 

Sporting (1.°)- Madeira, SAD (7.°) 18.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  
S. Bernardo (14.°) - FC Porto (2.°) 2L00 h 
Centro D. S. Bernardo, em Aveiro 
Boa Hora (9.°)- ABC (5.°) 21.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  
Á. Santas(8.1-Belenenses(6.°) 21.00 h 
Pavilhão do Águas Santas, na Maia  
A. Devesa (12.°)- AC Fafe (11.°) Z1.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Maia/ISMAI (10.°)- X.Andebol (13.°)2L00 h 
Pavilhão Municipal, na Maia 
Benfica (3.°) - AA Avanca (4.°) 21.15 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 

Última ronda 
antes das festas 

Jornada 17 joga-se hoje na ín-
tegra e com jogos à altura da qua-
dra em competitividade 

A última ronda antes da paragem para os 
compromissos da Seleção Nacional e das 
festas natalícias cumpre-se hoje na 
totalidade e quase em simultâneo, com 
exceção da visita do Madeira, SAD ao líder 
Sporting (18 horas) «última partida de 2017 
e gostaríamos de fechar o ano da melhor 
forma possível», deseja Hugo Canela, o 
treinador leonino, enquanto o ponta 
esquerda Tiago Ferro, voz dos madeirenses, 
promete «dificultar ao máximo a tarefa do 
Sporting, dignificar o espetáculo e equilibrar 
dentro do possível o jogo». Mais adiante na 
hora (21.15 h) e na 2.2  Circular, também o 
Benfica tem «jogo bastante importante 
para acabar o ano de 2017 com uma 
vitória», diz o central João Silva, com o 
treinador do Avanca, Carlos Martingo, a a 
lembrar as «vitórias muito importantes 
destas semanas» e a acreditar «que 
podemos continuar esta senda». 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

nhecimento interna-
cional que o andebol 
precisa, é nos conse-

guirmos apurar baten-
do equipas realmente 

fortes. Uma equipa real-
mente forte de que esta-

mos a falar, para além do 
Kosovo e do Chipre, sobre 

os quais não há muita infor-
mação, é a Polónia.» 
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ANDEBOL - MUNDIAL 2019 

-NADA É IMPOSSIVEL" 
"2 urna tarefa muito difícil, mas 
não impossível" disse ontem 
Paulo Pereira, selecionador na-
cional de andebol. Polónia, Chi-
pre e Kosovo são os adversários 
no torneio de qualificação. 
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ANDEBOL 1 
| Rui Serapicos | 

Foi mesmo sobre o apito final
que o ABC/UMinho  garantiu
uma vitória sobre o Boa Hora
por 25-24, num livre de 7 metros
convertido por Hugo Rocha, no
jogo da 4.ª jornada, em Braga. É
o adversário que academistas
vão defrontar, hoje para 17.ª jor-
nada do Andebol 1, em recinto
alheio, na partida que se segue à
surpreendente eliminação, em
casa da Sanjoanense,  da Taça de
Portugal.

No Pavilhão Flávio Sá Leite,
Luís Santana, o técnico do Boa
Hora, recorreu a uma  defesa de
duas linhas, um 3:3,  tendo por

consequência directa o recuo da
meia distância dos minhotos,
formada por Nuno Silva ao cen-

tro,  Belmiro Alves à direita e
Hugo Rosário à esquerda, pon-
tualmente alternando com entra-

das de Tomás Albuquerque. 
Este dispositivo de duas linhas,

e vigiados os movimentos dos
pontas e do pivot,  imobilizou
por um período significativo do
segundo tempo a acção do ABC,
cujo técnico, Jorge Rito, no fim
do jogo de Braga, confessou ter
sido surpreendido. Não se sabe
se Luís Santana hoje recupera
este esquema ou outro. 

Em som enviado ontem para as
redacções, após a eliminação da
Taça de Portugal em casa de um
adversário da II Divisão nacio-
nal, que pode ter acrescentado à
fadiga física alguma inseguran-
ça, o treinador  academista Jorge
Rito reconhece o desafio de
“reagir a uma adversidade”.

ABC/UMinho visita Boa Hora 
na ressaca da saída da Taça
AFASTADO DA TAÇA DE PORTUGAL pela Sanjoanense, o ABC/UMinho regressa ao campeonato
nacional Andebol 1 diante de um adversário que em Braga criou problemas até ao último segundo.

DR

Em Braga, Boa Hora quase travou ABC 

lll
“Este jogo com o Boa Hora
vai pôr-nos à prova,
principalmente na
capacidade de reagir a uma
adversidade como a que
aconteceu no jogo da Taça
de Portugal e uma
oportunidade para
mostrarmos que esta equioa
tem valor ”

Jorge Rito
treinador do ABC/UMinho
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Hoje às 21 horas
Arsenal da Devesa
recebe AC Fafe em
dérbi minhoto 
pela manutenção
No Pavilhão Flávio Sá Leite, hoje
às 21 horas o Arsenal da Devesa
recebe o AC Fafe, em jogo da 17.ª
jornada do Andebol 1. Frente a
frente vão estar dois clubes mi-
nhotos que lutam pela manu-
tenção na I Divisão nacional, tal
como o  Xico, que   visita o ISMAI.
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17.ª jornada
Benfica, FC Porto 
e Sporting também
jogam hoje
Eis os jogos da 17.ª jornada, 
que se disputa toda hoje:
Benfica-Avanca
Águas Santas - Belenenses
Arsenal da Devesa - AC Fafe
Boa Hora - ABC/UMinho
Sporting - Madeira Sad
S. Bernardo - FC Porto
ISMAI - Xico Andebol
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ESTA NOITE, disputa-se a
14.ª ronda do Campeonato
Nacional 1 de Andebol, que irá
proporcionar dois jogos de
ele vado grau de dificuldade
aos dois conjuntos de Aveiro
em prova. O São Bernardo re-
cebe, às 21 horas, o FC Porto,
ao passo que a Ar tís tica de
Avanca desloca-se a Lisboa
para defrontar o Benfica. O
jogo começa às 21.15 horas.
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Sanjoanense recebe
Artística de Avanca

JOGOS Teve lugar, ontem, o
sorteio dos oitavos-de-final da
Taça de Portugal de seniores
masculinos. A sorte ditou que
a Sanjoanense (da 2.ª Divisão),
que causou furor na ronda an-
terior ao eliminar o ABC, volte
a jogar em casa frente a uma
formação do Campeonato Na-
cional 1, no caso a “vizinha” Ar-
tística de Avanca. Por sua vez,
o São Bernardo tem boas hi-
póteses de seguir em frente na
prova, uma vez que recebe o
Santana, que é de um escalão
inferior.

Benavente-Benfica, ISMAI-
Madeira SAD, Santo Tirso-
Spor ting, Póvoa Varzim-Bele-

nenses,FC Porto-São Mamede
e FC Gaia-Fafe são os restantes
jogos desta eliminatória,que
estão agendados para o dia 27
de Janeiro.

Alavarium joga em casa
Também durante a tarde de

ontem decorreu o sorteio dos
quartos-de-final da Taça de
Portugal de andebol feminino.
O Alavarium, a única equipa
do distrito em prova, irá rece-
ber, a 25 de Abril de 2018, o Co-
légio de Gaia, que, recorde-se,
é o campeão nacional em título 

Maia stars-CS Madeira, Asso-
mada-Madeira SAD e Juve Lis-
SIR 1.º Maio/ ADA CJ Barros são
os outros três encontros desta
eliminatória.|

Andebol
Taça de Porugal
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Equipas madeirenses jogam os quartos-de-final da Taça de Portugal. 

Madeira SAD e Sports' 
jogam fora, para a Taça 
As equipas madeirenses conhece-
ram ontem os adversários para os 
quartos-de-final da Taça de Portu-
gal em andebol feminino, com 
Madeira Andebol SAD e Club 
Sports Madeira a jogaram nova-
mente fora de portas, tal como 
aconteceu na eliminatória ante-
rior. 

Com o apuramento para a final 
four a estar agendado apenas para 
25 de Abril, a SAD madeirense 
terá que jogar no reduto do Asso-
mada, equipa que milita igual-
mente no Nacional da I Divisão. 

Uma partida teoricamente favo-
rável para o conjunto orientado  

por Sandra Fernandes, mas há que 
ter atenção ao jogo já realizado, 
esta época, a contar para o cam-
peonato onde as insulares vence-
ram apenas por duas bolas 18-20. 

Quanto ao Sports Madeira irá ter 
pela frente outra equipa do escalão 
principal do andebol feminino na-
cional, o Maiastars, equipa que 
está num excelente terceiro lugar 
do campeonato. De referir que na 
primeira volta do Nacional da I Di-
visão assistiu-se a um duelo equili-
brado entre ambas a formações 
mas com o conjunto do nortenho a 
ser feliz e a somar uma vitória com 
um resultado de 35-31. P. V. L. 
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Madeirense chamado para disputar o play-off para o Mundial'2019. FOTO DP 

João Ferraz regressa 
à selecção nacional 
O madeirense João Ferraz está de 
regresso à selecção A portuguesa 
de andebol masculino, depois de 
algum tempo de ausência. 

O jogador que joga na Bundes-
liga, no HSG Wetzlar é assim um 
dos 21 eleitos pelo seleccionador 
Paulo Pereira para a fase decisiva 
da equipa lusa rumo ao apura-
mento para o Mundial de 2019. 

Antes da qualificação para o 
play-off rumo ao Mundial, a se-
lecção tem agendado um estágio  

entre 21 a 23, 26 a 30 de Dezem-
bro e 2 a 4 de Janeiro de 2018), 
para depois participar no Carpati 
Trophy, na Roménia entre 4 a 6 
de Janeiro) e finalizar com um 
jogo amigável com a Argentina 
(dia 9). 

Quanto à qualificação para o 
Play-Off do Mundial, que será joga-
do entre 12 a 14 de Janeiro na Póvoa 
de Varzim, a selecção lusa terá 
como adversários as selecções do 
Kosovo, Chipre e Polónia. P. V. L. 
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HANDEBOL 

SAD com 
missão difícil 
na casa do líder 

uma vitória na Taça de Portugal 
frente ao São Paío de Oleiros. 

Hoje, frente ao Sporting que lidera 
a competição com 45 pontos, (16 jo-
gos real i7ados, 14 vitórias, um empa-
te e uma derrota), os madeirenses 
irão de novo certamente sentir 
imensas dificuldades face ao natural 
favoritismo dos leões que, relembre-
se, veio ao Funchal na primeira volta 
vencer por 36-27. Os madeirenses 
perseguem agora um lugar para a 
fase final objectivo complicado face 
a um conjunto de resultados e difi-
culdades sobretudo lesões, mas toda 
a equipa acredita ser capaz de lá che-
gar. União não falta no plantel que 
logo à tarde pode muito bem como é 
seu hábito obrigar o seu adversário a 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD termina o 
difícil mês de Dezembro, e o ano de 
2017, em casa do líder do campeona-
to nacional da I Divisão masculina, o 
Sporting, actuando hoje pelas 18 ho-
ras no Pavilhão João Rocha. 

Este encontro fecha um ciclo 
de quatro partidas para o cam-
peonato e onde o conjunto co-
mandado pelo técnico Paulo Fi-
dalgo registou um empate em 
casa frente ao São Bernardo (26-
26) e três derrotas contra os prin-
cipais candidatos ao título nacio-
nal, ABC (32-22), Benfica (32-28), 
e FC Porto (32-21). Pelo meio 

MADEIRA ANDEBOL 
SAD JÁ NÃO GANHA 
PARA O CAMPEONATO 
HÁ QUATRO JOGOS 
CONSECUTIVOS 

Ismai é o adversário da Taça 
Já no dia de ontem o Madeira An-
debol SAD ficou a conhecer o ad-
versário dos oitavos-de-final da 
Taça de Portugal. 

Tal como aconteceu na ronda 
anterior a formação madeirense 
volta a jogar fora de portas, desta 
feita com uma deslocação ao redu-
to do Ismai, equipa que também 
milita na I Divisão Nacional. 

Esta época as duas formações já 
se defrontaram em jogo da pri-
meira volta do campeonato com 
os insulares a vencerem em casa 
por 38-29. 

Na primeira volta os leões vieram ao Funchal vencer por 36-27. 

dar tudo pela conquista dos três pon-
tos. O Madeira Andebol SAD soma 
31 pontos em 16 partidas realizadas e 
seguem na sétima posição. (sete vitó-
rias, um empate e seis derrotas). 
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Andebol

Arsenal no Sá Leite,
ABC na Boa Hora
A 17.ª jornada do campeonato de andebol da pri-
meira divisão disputa-se hoje, com o Arsenal da 
Devesa a jogar no Pavilhão Flávio Sá Leite, a par-
tir das 21h00, hora a que o ABC joga no pavilhão 
do Boa Hora. A jornada arranca às 18h00, com 
o Sporting-Madeira, prossegue às 21h00, com o 
Águas Santas-Belenenses, Arsenal da Devesa-Fafe, 
Boa Hora-ABC, S. Bernardo-FC Porto e Maia-Xi-
co Andebol. Às 21h15 inicia-se o Benfica-Avanca.
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ANDEBOL
Os atletas Humberto Gomes 
e Carlos Martins, do ABC, 
foram chamados para os 
próximos compromissos 
da seleção nacional 
de andebol.
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andebol: Taça de Portugal 

Sporting viaja até Santo Tirso

O 
Sporting, campeão 
nacional de andebol, 
vai jogar em casa do 
Santo Tirso, nos oi-

tavos de final da Taça de 
Portugal, ditou o sorteio 
ontem realizado.

A Sanjoanense, que 
causou a grande surpre-
sa da ronda anterior, ao 
afastar o ABC, detentor 
do título, recebe o Avan-
ca, o FC Porto recebe o 
São Mamede e o Benfica 
visita o Benavente.

O dia 27 de janeiro é a 
data prevista para a rea-
lização de sete dos oito 
encontros desta fase da 

competição. O Santo Tir-
so-Sporting está agenda-
do para 21 de fevereiro. 
O programa dos oitavos 
de final:
FC Porto - São Mamede
Santo Tirso - Sporting
ISMAI - Madeira SAD
Sanjoanense - Avanca
Benavente - Benfica
Póvoa Varzim - Belenenses
São Bernardo - Santana
Gaia - Fafe

ABC:
Humberto Gomes
e Carlos Martins
na seleção nacional
Os atletas do ABC, Hum-

berto Gomes e Carlos 
Martins, são dois dos con-
vocados para a seleção na-
cional de andebol, tendo 
em vista os seus próximos 
compromissos.

A seleção vai estagiar 
no Luso (21 a 23, 26 a 30 
de dezembro e 2 a 4 de ja-
neiro), vai à Roménia par-
ticipar no Carpati Trophy 
(4 a 6 de janeiro), disputa 
um jogo amigável com a 
Argentina (dia 9) e disputa 
a qualificação para o play-
-off do mundial na Póvoa 
de Varzim, de 12 a 14 de ja-
neiro de 2018.

A conferência de im-

prensa, que decorreu no 
nos Paços do Concelho da 
Câmara da Póvoa de Var-
zim, autarquia que acolhe 
a competição, contou com 
a presença do presidente 
da Câmara, Aires Perei-
ra, do vice-presidente da 
Federação de Andebol de 
Portugal, Augusto Silva, 
do selecionador nacional 
Paulo Pereira e do presi-
dente do Clube Andebol 
da Póvoa de Varzim, José 
Oliveira Pereira.

Na ocasião, foi, tam-
bém, assinado o protoco-
lo de organização do tor-
neio de qualificação para 

o play-off do mundial se-
niores masculinos Alema-
nha/Dinamarca 2019, en-

tre a autarquia da Póvoa 
de Varzim e a Federação 
de Andebol de Portugal. 

Guarda-redes Humberto Gomes chamado à seleção

D
R
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Madeira SAD nunca desiste

Formação madeirense
atravessa um momento
menos bom, fruto de
muitas lesões, mas vai
tentar honrar a camisola
em casa do líder.

O
Madeira SAD visita hoje o
Sporting, campeão em título
e atual líder do campeonato
nacional de andebol, numa
partida em que a formação

insular deverá enfrentar grandes di-
ficuldades quanto à discussão do re-
sultado final. Contudo, os pupilos
de Paulo Fidalgo vão entrar em cam-
po com a missão de “dignificar o es-
petáculo e equilibrar dentro do pos-

sível o jogo”.
“Antevemos um jogo de extrema

dificuldade diante do campeão na-
cional, que a jogar no seu novo pavi-
lhão quererá certamente dar um
motivo para sorrir aos seus adeptos”,
perspetiva o ponta esquerda Tiago
Ferro, lembrando que a turma de
Alvalade “vem de uma vitória muito
boa, por oito golos de diferença, em
Braga”, retudo do ABC local que ocu-

pa presentemente o 5.º posto da ta-
bela. 
O jogador observou que ao Madeira

SAD cabe “lutar com os seus argu-
mentos disponíveis, independente-
mente”, recordou, “de todas as lesões
que têm assombrado a equipa, pro-
vocando falta de ritmo, confiança e
forma física”. 
“Vamos procurar dificultar ao má-

ximo a tarefa do Sporting, dignificar

o espetáculo e equilibrar dentro do
possível o jogo”, assegurou, recor-
dando que no jogo da primeira volta,
o Madeira SAD conseguiu, durante a
segunda parte, “ter períodos de tempo
equilibrados”.
Esta partida, que conta para a 17.ª

jornada da fase regular do campeo-
nato nacional de andebol, poderá ser
acompanhada em direto através da
Sporting TV, a partir das 18h00. JM

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-amdeira.pt
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As lesões têm dificultado 
a vida a Paulo Fidalgo 
e seus pupilos, que acreditam 
sempre num resultado 
positivo. A tarefa desta
tarde, todavia, é bem 
complicada, no palco 
do líder e atual campeão 
nacional, Sporting. 
pág. 33

Madeira SAD
visita líder

Página 18



A19

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,51 x 10,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72754920 20-12-2017

~Já é conhecido o alinha-
mento dos oitavos de final da 
Taça de Portugal, tendo saído 
aos três grandes, Benfica, FC 
Porto e Sporting, adversários 
dali Divisão. Aságuiasvisitam 
o Benavente, enquanto os 
leões se deslocam ao reduto do 
SantoTirso. Já o FC Porto rece-
be a Académica de São Mame-
de. ISMAI e Madeira SAD vão 
protagoniz.aroúnico duelo en-
tre equipas do primeiro esca-
lão. Sanjoanense-Avanca, Pó-
voa-Belenenses, São Bernar-
do-Santana e FC Gaia-AC Fafe 
são os restantesencontros des-
ta fase, cujos jogos estão agen-
dados para 27 de janeiro. 
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ANDEBOL 
DOIS NOMES 
EM DESTAQUE 
aso A estreia de Sérgio Barros 
na seleção principal e o regres-
so de João Ferraz após longa 
lesão são os principais desta-
ques da convocatória com vis-
ta ao torneio de qualificação 
para o play-off do Mundial de 
2019. O selecionador Paulo 
Jorge Pereira chamou 21 no-
mes, que vão estagiar no Luso 
(de 21a 23,de 26 a 30 ede 2a4 
de janeiro). Depois, segue-se 
um torneio em Bucareste (5 e 
6 de janeiro) e um particular 
com aArgentina a 9 de janeiro, 
em Avanca. Na competição a 
doer, na Póvoa deVarzim, Por-
tugal defronta Chipre (12 de 
janeiro),Kosovo (13) e Polónia 
(14), precisando de ser primei-
ro do grupo para continuar na 
luta pelo apuramento. "Não 
será uma fase fácil, mas que 
também não é impossível", 
defendeu o técnico. 

CONVOCADOS 

NOM CLUBE POS. 
Ricardoc.debs chames (Fra I GR 
Hugo Figueira Benfica GR 
Humberto Gomes ABC GR 
Fábio Vidrago Benfica PE 
Diogo Branquinho FC Porto PE 
Sérgio Barros Nlitzfer Bursa (Tu') PE 
Pedro Portela Sporting PD 
Carlos Martins ABC PD 
Antbuto Areia FC Porto PD 
Tiago Rocha Sporting 
Paymaro Salina FC Porto 
Aleids Borges Barcelona (Est)) P 
Gilberto Duarte 1Artsla Plock (Pol) LE 
Alexandre Cavalcantl Benfica LE 
Edmilson Araújo Sporting LE 
;aio Ferraz Wetztar (Ale) 1D 
Miguel Baptista Chartres (Fra) 1D 
Jorge Silva Granollers (Esp) LD 
Fábio Magalhães Chartres (Fra) 1 b 
Rui Silva FC Porto C 
WIFouel Martins F C Porto C 
Sekcionaclor: Pauto Jorge Pereira 

Legenda: GR - Guarda-redes; PE Ponta 
Esquerda, PD Ponta Direita; P Pivô: LE: Lateral 
Esquerdo; LD • Lateral Direito:C Centrai. 
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GRANDES CLUBES  No 
quarto lugar do  Aia_ 
campeonato de andebol, o 
Avanca continua a 

.
1. caminhada ascensional 

iniciada por José Costa 

5 

1411111INGO 
ASSUMIU 
MIGO 
Tinha apenas 35 anos 
quando deixou a estrutura 
técnica do FC Porto para 
passar a comandar os 
destinos do Avanca 

***Quando chegou aoAvan-
ca, em janeiro de 2014, Carlos 
Martingo assumiu pela pri-
meira vez uma equipa sénior 
na I Divisão. "Não me assus-
tou muito porque tinha bas-
tante experiência como joga-
dor na I Divisão, tive excelen-
tes treinadores e estive na 
equipa técnica de Obradovic", 
lembra Martingo, recuando 
até esses primeiros tempos. 
"Oprimeiro meioano foi com-
plicado, já tínhamos o destino 
praticamente traçado. Trouxe 
comigo alguns jovens do FC 
Porto Be houve uma mudança 
na politica do clube, passámos 
a apostar em jovens com valor 
e, mais importante do que 
tudo, mudou-se a mentalida-
de e hábitos de treino. Agora, 
todos os escalões treinam 
muito mais do que quando eu 
cheguei aqui; assim temos a 
equipa estabilizada e anteci-
padamente acautelamos as 
saídasquesabemosquevamos 
ter, explica. 

FIEL 
SEGUIDOR DE 

ia• O treinador do Avanca, 
de 38 anos, faz também parte 
da equipa técnica da Seleção 
Nacional, liderada por Paulo 
Jorge Pereira. "Tem sido um 
período de grande aprendiza-
gem este trabalho junto do 
Paulo Jorge Pereira", diz Car-
los Martingo, que segue, no 
entanto, uma escola bem de-
finida: "A minha grande refe-
rência como treinador é o 
Obradovic. Embora não possa 
negar que também aprendi 
algumas coisas com o Carlos 
[Resende] e o Rolando [Frei-
tas], o Obradovic é mesmo a 
minha a principal referência, 
até a nível do modelo de 
jogo." 

Essencialmente formador, mas... 
"Somos uma equipa formadora, daí acolhermos jovens 
com potencial, que tanto podem vir de Tavira, do 
Redondo, de Lamego ou de Setúbal", diz José Costa. 
"Arrendámos dois andares para viverem, têm tutores 
para os acompanhar nos estudos, vão a casa dos dirigen-
tes e têm uma ligação muito forte ao clube", revela 
ainda, sem, no entanto, deixar de continuar a sonhar: "O 
Avanca está a dar outro salto qualitativo, fundamental 
para podermos pensar em outros objetivos. Não quere-
mos ser sempre apenas um clube de formação." 

1111ANCILASSUMIU SENO 
Em 2012, foi campeão dali 
Divisão, esteve duas 
épocas entre os grandes, 
mas voltou a descer. 
Regressou à elite pela mão 
de Carlos Martingo em 
zots e desde então tem 
sido sempre a crescer 

RINGUOILLIIÃES 
••• Tem 61 anos, fundado a 
23 de setembro de 1956, mas 
só neste século, soba presidên-
cia de José Costa, é que oAvan-
ca teve a ousadia de sonhar 
comum futuro mais auspicio-
so. Mais do que isso, uma vez 
que o foi tomando realidade, 
subindo patamares e, depois 
de longas temporadas a jogar 
nas divisões inferiores, luta 
hoje pela entrada do Grupo A 
do andebol 1, ou seja, por fazer 
parte das seis melhores equi-
pas portuguesas, isto natercei- 

ra época consecutiva da I Divi-
são. "Nós partimos em 2001, 
nos regionais, com um ande-
bol completamente diferente, 
e na primeira vez que eu falei 
na Direção que tínhamos de 
pensar em ir para a primeira 
divisão devem ter pensado 
que eu estava a exagerar. Foi 
em 2007/08, quando subimos 

Divisão", recorda José Cos- 

Vamos gerinclo 
com parcimónia 
os poucos recurc-;()Ç 
que temos" 
3oséCosta 
Presidente do Avanca 

ta. "Nessa altura, havia a Liga 
Portuguesa de Andebol, o pro-
fessor José Magalhães queria 
que fôssemos para a Liga, mas 
eu disse que não, que ainda 
não era a altura, que o nosso 
projeto era consolidar o traba-
lho, e assim tem sido", conta o 
líder do clube do distrito de 
Aveiro, que facilmente justifi-
ca esta evolução: "Isto deu-se 
com o apoio das empresas da 
região, dos sócios e com algum 
da Câmara Municipal, não à 
medida de outros, mas à medi-
da das possibilidades da câma-
ra, e tudo com uma gestão 
muito rigorosa. Vamos gerin-
do com muita parcimónia os 
poucos recursos que temos", 
explica José Costa, revelando 
"um orçamento de 150/160 
mil euros". 

Fundamental, diz o lider dos 
avancanenses,um engenheiro  

mecãnico, de 67 anos, é a par-
ceria com o FC Porto. "Come-
çou em 2013/14, com a vinda 
do Carlos Martingo. Na verda-
de, essa ligação já existia antes, 
mas aprofundou-se e é muito 
importante. Temos jogadores 
do FC Porto, eles também têm  

nossos e isto para bem comum. 
Só assim entendo estas parce-
rias", adianta José Costa, reve-
lando que do plantei às ordens 
de Martingo três jogadores fa-
zem parte dos azuis e brancos: 
Rúben Ribeiro, Diogo Silva e o 
cubano Magnol Suarez. 
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ORGULHO José Costa é um 
presidente com ligação à terra 

Ardsdca e a 
comunidade 
Um clube que não pôde ser 
Académica, por isso se 
chama Artística, com uma 
forte ligação à comunida-
de, seja a que está próxima, 
seja a que se encontra 
longe, através da tv online 

s São várias as histórias 
que se podem contar da Asso-
ciação Artística de Avanca. 
Comecemos pelo nome. Por-
quê Artística? "O clube ia cha-
mar-se AssociaçãoAcadémica 
de Avanca, mas essa designa-
ção, na altura, soera permitida 
a Coimbra. Como já havia 
muita coisa feita com o AAA, 
houve que arranjar um nome 
começado por A e surgiu Artís-
tica, ficando assim", contaJosé 
Costa, orgulhoso de duas ini-
ciativas do clube. Primeiro, a 
abertura do departamento 
médico à comunidade: "Os 
mais idosos que precisem de 

cuidado ao nível da fisiotera-
pia podem vir aqui fazer trata-
mentos a preços muito baixos 
e, nalguns casos, até grátis." A 
segunda tem a ver com as tec-
nologias. "A Artística TV co-
meçou como uma brincadeira 
e agora temos pessoas no Bra-
sil, África do Sul e Angola que 
veem os jogos", garante Costa. 
"Fico contente, são avanca-
nenses que estão longe..." 

ii 

"Tem os pessoas no 
Brasil, Abica do 
Sul e Angola que 
vem os jogos" 
José Costa 
Presidente do Avanca 

José Costa, presidente do Avanca, com o filho Gonçalo 

Uma história 
com algo de familiar 
Gonçalo, filho de 
José Costa, foi o 
responsável por o 
pai se ter tornado 
presidente do clube 

o** José Costa é presidente 
do Avanca desde 2001 e o cul-
pado é Gonçalo Costa, o mais 
novo dos dois filhos, ambos 
ex-jogadoresdeandebol.Hoje, 
médico do clube, na altura, 
com cerca de 14anos, Gonçalo 
tinha ido treinar ao FC Porto e 
chegou a casa entusiasmado 
com o facto de os dragões te-
rem um ginásio. "Nesse mo- 

mentopensei porque razão os 
clubes da província não pode-
riam ter as mesmas condições 
dos clubes das cidades e isso 
levou-me a entrar no andebol 
e a tornar-me presidente do 
Avanca", recua o líder dos 
avancanenses. "A minha pri-
meira decisão foi comprar um 
ginásio e dar essas condições 
de trabalho aos atletas do 
Avanca", conta. Hoje, o giná-
sio está também aberto à po-
pulação. "As pessoas só têm de 
se tornar sócias do clube e de-
pois pagam 20 euros por mês 
e podem usar o ginásio à von-
tade", explica José Costa. 

A71.ETAS 

São cerca de 
150 os atletas 
que o Avanca 
movimenta, 
com 
masculinos em 
todos os 
escalões e 
estando a 
iniciar os 
femininos, 
ainda que não 
competindo 

TIFINAJDOftf_S 

Carlos 
Martingo. 
Marco Sousa e 
Tiago Sousa 
(seniores); 
Tiago Cunha 
(juniores e 
juvenis); José 
Diaz (Iniciados 
e infantis); Ema 
Bastos e André 
Silva (minis 
masculinos e 
femininos) 
João Vigário e 
João Novo 
(bambis 
masculinos e 
femininos); e 
Diogo 
Andrade 
(treinador de 
guarda-redes 
da formação) 

NOVO SÉCULO 

Future Duarte é o mais novo kiresente  Quatro mundialistas 
Tem apenas quatro anos, chama-se Duarte, e é o Pedro Pires, Rúben Ribeiro, Jenilson Monteiro e 
mais novo dos cerca de rso atletas do Avanca. Faz Diogo Silva são as "pérolas" do conjunto de 
parte da equipa de bambis, sendo uma das Martingo. Os quatro atletas estiveram no 
muitas crianças que ali praticam andebol Mundial de sub-I 9 da Geórgia jogado neste ano 
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Ag e mia 
ArsMd -1' Olvisk, Nacional (L' fase) - Sponing-Modera SAD (181 Aguas Saneas-Beienenses AP- 
sen11 tievesd-Faie (21) Boa Fiou (21) S Bernardo-C C Paio (21), Male/194A143co Andebol Ben- 

fica-Avarica (211.5) 
MIM - Taça do liga (3.,  fase - ;amada 2) - Grupo A - Benka-Portenonense(19.15) Grupo B Spar-
Ony-U Madeira (21.1.5) 
Anotes A Oldsio (1.• Ia») - Zum Mole P Ferrera-F C Porto (15) 2.* Modo (L. fade) - Sorte C - 
(ondeia-5p Conto (15) Arvores C (2.. hm) Ap C.7[71p~ - Desedas - Sele E- Esmoi,  CIF (15) 
A. F. Pons - Ohleis da Elhe - Barens-laa (20) 
Medd= Pildo - 1* Deásáo %danei - Oineeense-Benfca 0215) 
Tido do Nom - llea dos Campeão.; - [Aipo A • Spating-TIC Fakel (19) 
Vddlod - laça Chalenge (16 ~1 de finei - m40- Fonte Bastardo-loktmote. &eu (21301 
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F. C. Porto 
recebe S. Mamede 
nos oitavos da Taça 
• O sorteio dos oitavos da 
Taça ditou que um F. C. 
Porto-São Mamede. Spor-
ting (Santo Tirso) e Benfica 
(Benavente) jogam fora. 
Sorteio oitavos de final 
F C Porto-5 Marnede. Santa firso .Seaning 
M. ASMA!-Madeira SAD:Sanpanertse-AvarEa. 
Benavente-Bentra. Pema Ve•ern•Beenenses, 
San Bernardo-Santana. Ga a-Fale 
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A25FC Porto, Sporting e Benfica já conhecem adversários na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9aab54fc

 
Wed, 20 Dec 2017 07:49:37 +0100
 
Os jogos irão realizar-se na sua maioria no dia 27 de fevereiro.
 
Esta terça-feira realizou-se o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de Andebol, onde leões,
dragões e águias ficaram a conhecer os seus rivais.
 
O Sporting irá encontrar pelo caminho o Santo Tirso, duelo que tem data marcada para o próximo dia
21 de fevereiro.
 
Quanto ao Benfica também jogará fora mas diante do Benavente, no dia 27 de fevereiro. Já o FC Porto
recebe em casa o São Mamede no mesmo dia que as águias.
 
sorteio final dos oitavos de final:
 
FC Porto - São Mamede
 
Santo Tirso - Sporting
 
Maia/ISMAI - Madeira SAD
 
Sanjoanense - Avanca
 
Benavente - Benfica
 
Póvoa Varzim - Belenenses
 
São Bernardo - CDC Santana
 
Gaia - Fafe
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Andebol

Acesso de Portugal 
ao Mundial “é difícil, 
mas não impossível”
O seleccionador de andebol, 
Paulo Pereira, considera que 
Portugal tem “uma tarefa muito 
difícil, mas não impossível”, no 
torneio de qualificação para 
o Mundial de 2019. Nesta fase 
de apuramento, a selecção 
vai enfrentar, entre 12 e 14 de 
Janeiro, na Póvoa de Varzim, a 
Polónia, Chipre e o Kosovo.

Página 26



A27

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 3,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72755463 20-12-2017

ANDEBOL O internacional 
Wilson Davyes, lateral-
esquerdo do Dunkerque 
(Starligue de França), foi 
operado a um metacarpo da 
mão esquerda, prevendo-se o 
seu regresso apenas em 
fevereiro de 2018. 
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mANDEBOL 

Sporting e Benfica 
contra boas equipas 
e/ Os candidatos Sporting e 
Benfica vão tentar evitar hoje 
surpresas na 17a jornada da fase 
regular do campeonato, mas de - 
frontam adversários de respeito. 
O Líder isolado recebe (18h00) o 
Madeira SAD e as águias o Avan -
ca na Luz (21h15), visitantes que 
querem chegar ao Grupo A da 
fase final (seisprimeiros). 

Hugo Canela, treinador dos 
campeões, analisou a turma do 
Funchal e lançou o repto para os 
adeptos do futebol darem um 
salto ao Pavilhão João Rocha an 
tes do Sporting-U. Madeira 
(21h15) da Taça CTT: "O Madeira 
SAD joga muito bem, cria sem - 
pre imensas dificuldades às 
equipas grandes. Adivinho uma 
partida complicada, mas esta 
mos a trabalhar para que não haja 
surpresas. É um jogo importante, 
a última partida de 2017 e gosta 
ríamos de fechar o ano da melhor 
forma possível." 

Jáos encarnados, 3°s da tabela, 
agendaram a receção ao Avanca 
(4°) para depois do Benfica- Por 
timonense (19h15), sendo as en - 
tradas livres ainda antes do in 
terregno da competição, que só 
regressará a 20 de janeiro devido 
aos trabalhos da Seleção. 

João Silva, primeira linha das 
águias, reconhece que o adver -
safio passa por uma boa fase no 
campeonato: "No primeiro jogo  

ANDEBOL 1 
17.,  jornada 

SPORT1NC 18h00 MADEIRA SAD 

SÀO BERNARDO 21h00 1C PORTO 

BOA HORA zihoo ABC 

AGUAS SANTA', 21h00 MENENSES 

MALA ISMAI 21h00 XICO ANDEBOL 
ARSENAL aihoo AC FAFE 

BENFICA 21h3 AVANCA 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E 0 cm•cs 

02  SPORTING 45 16 14 1 1 543-388 
& FC PORTO 43 16 13 1 2 491-364 
• BENFICA 43 16 13 1 2 479-380 
09  AVANCA 39 16 11 1 4 454-441 

09  ABC 49 16 10 471391 
O BELENENSES 33 15 9 O r. 400-407 
09 MAO. SAD 31 16 7 1 8 453-449 

09  A. SANTAS 30 16 7 O 9 431.418 

09  BOA HORA 29 16 f, 1 433.467 
EIDQ MAIA ISMAI 25 16 4 I 11 391-435 • 
& AC FAFE 23 16 3 1 12 403-464 
& ARSENAL 22 15 3  1 11 352.462 

(199  XICO AND. 22 16 12 398-514 

CO S. BERNARDO 20 16 1 2 13 364-483 

contra o Avanca tivemos muitas 
dificuldades. É uma boa equipa 
tem feito grandes jogos e creio 
que a confiança do adversário 
está forte, mas só ternos de fazer 
o nosso papel, que é lutar pela vi-
tória. Será importante para aca-
barmos o ano com urna vitória." 

Às 21h00, o FC Porto visita o 
lanterna-vermelha São Bernar-
do e o ABC viaja até Lisboa desa-
fiar o Boa Hora. o /LR. 
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111111111111111111111111111~~. 

Sporting visita 
Santo Tirso 

Os maiores candidatos à 
conquista da Taça não vão de-
1 ro t ar-se nos 'oitavos'. O 
Sporting visita (21 fev.) Santo 
Tirso, enquantooBenficavai(27 
jan.) a Benavente e o FC Porto  "'a--
recebe o S. Mamede. A Sanjoa 
nense, que eliminou o ABC (de-
tentor do troféu), joga com o 
Avanca. Outros jogos: Mala IS - 
MAI - Madeira SAI), Póvoa Var - 
zim-Belenenses, S. Bernardo- 1 
Santana e FC Gaia-AC Fafe. o 
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QUALIFICAÇAO PARA MUNDIAL 

Sérgio Barros chamado 
para a Seleção Nacional 
El O selecionador Paulo Perei-
ra convocou ontem 21 jogadores 
para o ataque ao Grupo 4 de 
acesso ao playoff de qualificação 
para o Mundial de 2019, que de -
corre nos dias 12 de janeiro (jogo 
com Kosovo), 13 (Chipre) e 14 
(Polónia), na Póvoa de Varzim. 
Destaque para a chamada inédi-
ta de Sérgio Barros, ponta - es-
querda do Nilufa Bursa (Tur-
quia), assim como o regresso de 
Humberto Gomes, guarda- re- 

des do ABC, que vem colmatar a 
lesão de Alfredo Quintana. João 
Ferraz, lateral-direito do Wet - 
zlar (Alemanha), também volta 
a ser opção, depois de paragem 
prolongada devido a lesão. 

O estágio inicia -se amanhã no 
Luso, sendo que entre 2 e 4 de ja - 
neiro Portugal joga o Carpati 
Trophy, na Roménia. o  A.R. 

~Ni 

CONVOCATÓRIA 
Ricardo Candeias(GR) Chartres (FRA) 
Hugo Figueira (GR) Bentica 
Humberto Gomes (GR) ABC 
Miguel Martins (C) FC Porto 
Rui Silva (C) FC Porto 
Gilberto Duarte (LE) Plock (P01) 

Fábio Magalhães (LE) Chartres (FRA) 
Alexandre  Cavakanti (LE) Bentica 
Edmilson Araújo (LE) Sporting .111ar 

João Ferraz (LD) Wetzlar (ALE) 
Jorge Silva (LD) Granollers (ESP) 
Miguel Baptista (LD) Chartres (FRA) 
Fábio Antunes (PE) Bentica 
Diogo Branquinho (PE) FC Porto  
Sérgio Barros (PE) Nilufa Bursa(TUR) 

Pedro Portela (PD) Sporting 
António Areia (PD) FC Porto 
Carlos Martins (PD) ABC 
Tiago Rocha (P) Sporting 
Alexis Borges (P) Barcelona (ESP) 
Daymaro Salina (P) FC Porto 
Selecionador: Paulo Pereira 
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