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re MARY da Dinamarca diverte-se 
com os mais novos em dia especial 

A princesa MARY quer aca-
bar com o bullying. A 
fundação da herdeira da 

coroa dinamarquesa, The Mary 
Foundation, lançou uma cam-
panha para combater o flagelo 
junto das crianças. Este projeto 
nasce em associação com a 
MH24, uma organização anti-
-bullying de MIKKEL HANSEN, um 
andebolista dinamarquês. O 
objetivo passa por utilizar o 
desporto para combater o pro- 

blema. No dia em que a cam-
panha foi lançada, Mary vestiu 
roupa mais confortável e prati-
cou desporto junto dos mais 
novos. "Anti Bulli destino-se o 
jogadores de andebol com ida-
des entre os seis e 12 anos e con-
siste num aconselhamento con-
creto e realização de exercícios 
de andebol poro criar uma mai-
or tolerância e respeito entre as 
crianças", explicou a fundação 
da princesa. L'Ilà 

Mary mostrou os seus 
dotes de andebolista 

A fundação da princesa quer acabar 
com o bullying junto das crianças 
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ANDEBOL 

Dinamarca e Alemanha eliminadas 
Campeãs olímpica e europeia 

estão fora do Mundial de França. 
Falharam passagem aos 'quartos' 

A Dinamarca, campeã olímpica, 
e a Alemanha, campeã europeia, es-
tão fora do Mundial 2017 em Fran-
ça! Hungria e Catar, respetivamen-
te por 27-25 e 21-20, cometeram a 
proeza de afastar dois dos principais 
favoritos à conquista do título nos 
oitavos. Os húngaros limpam a face 
após serem 12."s no Europeu e os ca- 

taris voltam a surpreender à ima-
gem cio que fizeram em casa, em 
2015, quando chegaram à final. Sué -
cia e Croácia superiorizaram -se a 
Bielorrússia (41-22) e Egito (21-19), 
respetivamente. Amanhã, nos quar-
tos, França joga com Suécia, E.'slové 
nia com Catar, Espanha com Croá 
cia e Noruega com Hungria. A Taça 
Presidente conclui - se hoje com Po-
lónia - Argentina, Tunísia -A. Saudi -
ta, Japão -Chile e Angola- Bahrain, 
para os lugares entre 17.' e 24.". H. C. 
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rir tOl:.P. SAN r 

ABC deixa escapar êxito no ultimo segundo 

CLASSIFICAÇÃO 

Andebol 1 20 ' Jornada 

Avanca-Benfica 
Boa Hora Belenenses 
Sporting-Arsenal Devesa 
AA 5 Marlene- Sp Horta 
AC Fate-FC Porto 
ABC -Madeffa SAD 
Aguas Santas-ISMAI 

27-25 
21-31 

35-28 
22-22 
27-28 
26-26 

8  de fevereiro 

Campeão empata na Madeira 
-3 ABC teve a vitória ao alcance 
mas na derradeira jogada viu o 
adversário chegar à igualdade 

ANDEBOL — ANDEBOL 1— 20' 10R. 

Pavilhão do Funchal. 
no Funchal 

ABC • MADEIRA, SAD 

41Milir] 26 
14  eirELLo  14  

Humberto Gomes (GR) Yusnier Gonzalez (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) Luis Carvalho (GR) 
Hugo Podia (3) Bruno Moreira (1) 
Pedro Marques (6) 
Diogo Branquinho (2) 
Ricardo Pesqueira 
Pedro Spinola (4) 
Dario Andrade (1) 
Carlos Martins (2) 
Nuno Pereira (7) 
João Goncalves 
Andre Gomes (1) 
José Costa 
Tomás Albuquerque 
Cláudio Silva 

CARLOS RESEKE 

'unirmos 
Ruben Mala e Andre Nunes. de Aveiro 

João Martins 
Diogo Bento 
João Freitas 
Daniel Santos (3) 
Nuno Silva (7) 
Pedro Rodrigues 
Diogo Gomes 
João Miranda 
Hugo Rosario (2) 
Dlogo Alves 
João Gomes (4) 
Nelson Pina (1) 
Fabio Magalhães (8) 

PAULO FIDALGO 

Um jogo de muita emoção, ontem 
à tarde, no Pavilhão no Funchal, en-
tre ABC e Madeira SAD — apesar de 
jogar no Pavilhão do Funchal, a equi-
pa minhota jogou na condição de 
visitada devido ao acordo entre os 
clubes para alterarem a ordem dos jo-
gos — com a incerteza quanto ao 
vencedor a durar até ao derradeiro 
segundo. O ABC liderou quase sem - 
pre o marcador. Contudo, o Madei-
ra, SAI) nunca deixou de acreditar. 
A 24 segundos do fim, a equipa mi 
nhota, na frente do marcador (26-
-25), teve possibilidade de aumen-
tar a vantagem para dois golos, mas 
Luís Carvalho defendeu o remate de 
Nuno Pereira. No contra-ataque, 
João Gomes não falhou e estabele-
ceu o empate antes do apito final. 
Para o técnico da equipa insular, 
Paulo Fidalgo, o resultado foi um 
prémio para todos. «Há muito que 
procurávamos ter um jogo positivo 
contra os grandes clubes portugue - 
ses, por isso este empate com o cam-
peão é um prémio para toda a estru-
tura do Madeira, SAI). Conseguimos 
dois preciosos pontos na luta que es 

JIIED 6 P 
1 FC PORTO 20 20 O O 617-453 60 

2  Sporting 20 18 O 2 667-486 56 
3 Benfica 20 15 O 5 597-49750 
4 ABC 18 14 1 3 601-481  47 
5 Madeira SAD  20 11 1 8 593-54343 

Avanca 20 9 2 9 506-52840 
7 Aguas Santas  17 9 O 8 430-44035 
5  AC Fafe 20 7 O 13 506-58534 
9  Boa Hora 20 6 2 12 514-62034 

10  Belenenses 19 6 1 12 522-555 32 
11 ISMAI 18 6  2  10 489-525 32 
12  Arsenal Devesa 20 2 4 14 531-626 28 

13  Sp. Horta 18 2 4 12 445-541 26 
14 AA S. Mamede iô  O 3 17 439-577 23 

21: /amada. 4 fev.: Sp. Horta-Avanca. Benhca-Aguas San 
tas. ISMAJ-Boa Hora. FC Porto-ABC Madelra SAD-Sporong. 
Arsenal Devesa-AA São Mamede.Belenenses-AC Fade 

tamos a travar pelo grupo A, que é o 
nosso grande objetivo.» 

Já o treinador do ABC, Carlos Re - 
sende, estava desiludido por a vitó-
ria ter escapado no último segundo. 
«Fizemos um jogo muito interes-
sante mas na parte final não tive 
mos arte nem engenho para segurar 
aquilo que foi unia constante ao lon 
go do jogo, que foi estarmos na fren-
te do marcador. 'Tivemos tudo para 
vencer e não conseguimos por cul 
pa própria». ORI_ ANDO VIEIRA 
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Andebol
ABC/UMinho empata
na Madeira (26-26)
A equipa do ABC/UMinho empa-
tou ontem, a 26 golos, no fecho
da 20.ª jornada do campeonato
nacional de andebol. O melhor
marcador da partida foi Nuno Sil-
va, para a equipa de Paulo Fidal-
go, com sete golos e Pedro Sea-
bra, com seis para o ABC.
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GALA DESPORTIVA 
DO MUNICÍPIO DA MEALHADA
A Gala Desportiva do Município da Mealhada, que se realiza
dia 30 de janeiro, pretende reconhecer o trabalho realizado no
concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao
longo da sua vida e, sobretudo, em cada ano, contribuíram
para o seu desenvolvimento.

ATLETA DO ANO
Ricardo Ferreira ‐  Sport Lisboa e Benfica (andebol)
Eduardo Fernandes ‐ Hóquei Clube da Mealhada (natação) 
Vasco Bica ‐ atleta de downhill. 

RICARDO FERREIRA 
SPORT LISBOA E BENFICA
(ANDEBOL)
Ricardo Miguel Rodrigues
Ferreira, natural do Logras‐
sol e ex‐atleta da Casa do
Povo da Vacariça, é hoje
atleta do Sport Lisboa e
Benfica. Ainda em idade de
júnior, em 2016 represen‐
tou a equipa profissional de
andebol do Sport Lisboa e
Benfica no escalão máximo,
quer em competições na‐
cionais, quer em competi‐
ções europeias. Com a
equipa, conseguiu alcançar
a Taça de Portugal, num
jogo muito duro frente ao
grande rival Sporting, de‐
pois dizer que também ter
sido campeão nacional.  

EDUARDO FERNANDES
HÓQUEI CLUBE DA 
MEALHADA (NATAÇÃO)
Eduardo Gomes Fernandes
sagrou‐se campeão nacional
no Torneio de Fundo, que de‐
correu nas Piscinas Munici‐
pais da Mealhada, na
categoria de juvenis B, quer
na prova regional, quer na
prova nacional. Conseguiu
ainda a melhor marca nacio‐
nal do ano, na categoria, nos
400 metros de estilos. O
atleta fez uma época estron‐
dosa, conquistando 71 pó‐
dios, 2 recordes nacionais, 8
recordes regionais. Bateu as
20 melhores marcas nacionais
e obteve a 11ª melhor perfor‐
mance por pontos, de acordo
com a tabela FINA.

VASCO BICA
ATLETA DE DOWNHILL
Vasco Bica, natural do Luso,
sagrou‐se bicampeão nacio‐
nal de “Downhill”, em junho
de 2006, repetindo o feito de
2015. Participou em diversas
provas mundiais.  As primei‐
ras provas deste campeão
nacional começaram quando
tinha 12 anos e é frequente
vê‐lo treinar no Luso e no Bu‐
çaco. 

MEDIA PARTNER
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Madeirenses empataram com o campeão em título. FOTO ASPRESS 

Luís Carvalho 'gigante' 
no empate contra ABC 
ABC VOLTA AO 
FUNCHAL PRÓXIMO 
FIM-DE-SEMANA 
PARA DEFRONTAR 
A SAD PARA A TAÇA 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Fez-se justiça no segundo final da 
partida entre Madeira SAI) e 
ABC, com o golo de Luís Gomes, 
que assim permitiu aos madeiren-
ses empatar frente ao campeão 
nacional a 26-26, depois de ao in-
tervalo igualmente se registar 
uma igualdade a 14 golos. 

Mas ontem, faça-se igualmente 
justiça, o dia foi quase todo do 
guarda-redes e capitão do Madei-
ra Andebol SAD Luís Carvalho. 
Uma das melhores apresentações 
desde que veste a camisola dos 
madeirenses. 

Num sector onde a equipa co-
mandada pelo técnico Paulo Fi-
dalgo tem evidenciado muita irre-
gularidade ontem, no entanto, e 
perante uma excelente equipa, o 
ABC, os madeirenses souberam  

construir um jogo sobretudo feito 
de entrega mas também de muita 
qualidade, mesmo tendo em aten-
ção que em relação ao seu adver-
sário continuam a faltar 'metros' 
para poder igualar o nível de com-
petências colectivas. Se num lado 
existem soluções para todos os 
sectores, no Madeira SAD ao téc-
nico Paulo Fidalgo resta-lhe um 
`sete' muito curto obrigando os 
seus principais protagonistas a 
um esforço redobrado. E foi neste  

quadro de maior ascendente dos 
nortenhos que o muito público 
presente no Pavilhão do Funchal 
assistiu a um bom espectáculo. 
Um ABC incapaz de assumir de 
uma forma clara o seu domínio. 
Do outro lado, os madeirenses, 
sempre determinados demostran-
do que o trabalho de casa foi mui-
to bem feito e quando assim é este 
empate acaba por saber a muito 
mais e logo contra o campeão em 
título. 
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Ana Andrade volta, para 
reforçar o CS Madeira 
Está de regresso à competição a 
melhor andebolista portuguesa 
eleita em 2015/2016. A interna-
cional Ana Andrade vai vestir a 
camisola do CS Madeira até final 
da temporada, colocando um 
ponto final na paragem de oito 
meses, isto depois de ter saído do 
Madeira Andebol SAD no final da 
temporada passada. Enfermeira 
de profissão, Ana Andrade ini-
ciou a prática do andebol ainda 
com iniciada na Sanjoanense, 
até ingressar no Gaia em 
2005. Em 2009, passa a ves-
tir as cores do Madeira 
SAD. Para o andebol femi-
nino uma excelente noti-
cia e um grande reforço 
nesta crucial fase da 
temporada. Entretanto, 
ontem, o Sports foi ao 
reduto do Passos ven- 
cer por 25-20. Já o Ma-
deira SAD venceu o 1.° 
de Maio por 20-15. Na II 
Divisão o Marítimo perdeu em 
Gaia por 27-24. 
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O 
ABC cedeu, ontem, 
uma igualdade a 26 
golos frente ao Ma-
deira SAD, em en-

contro da 20.ª jornada 
do campeonato de ande-
bol disputado no Funchal.

Num encontro que ao 
intervalo também estava 
empatado (14-14), o ABC 
esteve quase sempe na 
frente do marcador, mas 
acabou por ceder a igual-

dade na parte final.
Nuno Grilo, com se-

te golos, foi o seu melhor 
marcador, seguido de Pe-
dro Seabra, com seis.

Com este empate, o 
conjunto bracarense segue 
na quarta posição, com 47 
pontos, menos três que o 
Benfica (3.º), mas ainda 
com menos dois jogos dis-
putados. O FC Porto lide-
ra, com 60 pontos.

Ontem, na Madeira, o 
ABC alinhou e marcou: 

Humberto Gomes e 
Emanuel Ribeiro; Hugo 
Rocha (3), Pedro Seabra 
(6), Diogo Branquinho (2), 
Ricardo Pesqueira, Pe-
dro Spínola (4), Dario An-
drade (1), Carlos Martins 
(2), Nuno Grilo (7), João 
Gonçalves, André Go-
mes (1), José Costa e To-
más Albuquerque.

andebol 

ABC empatou na Madeira
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Madeira SAD “empata”
campeões nacionais
Atletas orientados por Paulo Fidalgo empataram ontem frente ao atual campeão
nacional ABC (26-26), num encontro marcado pelo equilíbrio.

O
Madeira SAD empatou on-
tem com os campeões na-
cionais, o ABC, por 26-26.
Os atletas comandados por
Paulo Fidalgo jogaram “taco

a taco” com um adversário de gran-
de nível, conseguindo literalmente
“empatar” a formação do minho. 
Um encontro onde o equilíbrio

foi sempre uma constante, termi-
nando o primeiro tempo com uma

Madeirenses realizaram boa exibição frente ao favorito ABC e acabaram por empatar.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

R

igualdade (12-12) e o segundo tempo
terminou igualmente empatada
(14-14), finalizando o encontro a
26-26, reflexo de um jogo extre-
mamente equilibrado, com um
ponto importante para o Madeira
SAD, que continua firme nos seus
objetivos.
Sempre bem organizados defen-

sivamente e compactos no terreno
de jogo, os madeirenses estiveram
bem na pressão, mostrando-se com-
petentes, conseguindo impor-se pe-
rante os atuais campeões nacio-
nais.
A nível individual, de destacar

os oito golos apontados pelo inter-
nacional português dos madeiren-

ses, Fábio Magalhães, que se cotou
como a principal figura do encon-
tro. De recordar que Fábio Maga-
lhães é neste momento o segundo
melhor marcador do campeonato,
com 127 golos marcados em 20 jo-
gos até ao momento, apresentando
uma média de 6.5 golos por jogo.
Com melhor registo, só mesmo o
melhor marcador da competição,
Angel Zulueta, com 129 golos em
17 jogos.
Com este empate registado na

20ª jornada, o Madeira SAD está
agora no 5º lugar com 43 pontos,
enquanto o ABC é quarto, com 47
pontos somados até ao momento.
JM
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A FIGURA 

L.511.4::221Madeirenses tiverem o mérito de conseguir evitar a derrota, com 
dois golos no último minuto e meio de um jogo muito equilibrado 

Grilo despediu-se 
com ABC a empatar 

ling° Rosário procura travar Pedro Spínola, com Nelson Pina na expectativa 

ABC 
MADEIRA SAD 
Pavilhão do Funchal (Jornada Invertida) 
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes 
(AA Aveiro) 

ABC 
HumbertoGames Gr 
Diogo Branquinho 2 
Nano Greo 7 
Pedro Seabra 6 
Rogo Rocha 3 
Pedro Sphola 4 
Carlos Martins 2 
Tomás Albuquerque - 
André Gomes 1 
Ricardo Pesqueira - 
Dario Andrade 1 
João Gonçalves - 
José Costa 
Emanuel Ribeiro Grinj 

Cláudio Silva Crínj 

Treinador: 
Carlos Resende 

Ao Intenralo14-14. 
Marcha.05' 4r2,10' 6.3,15' 9-7, 2011-11, 
25'1344,301444, 35'17-16, 40' 21-19, 
45'21-20, 50'24-2Z 55'24-24, 60" 26-26 

AUGUSTO FERRO 

••• Após a derrota do Benfir- 
c a em Avanca, anteontem, a 
20.a jornada do Nacional de 
andebol viu, ontem, outro 
candidato ao título perder 
pontos, pois o ABC não conse-
guiu mais do que um empate  

a 26 golos, no pavilhão do Ma-
deira SAD. 

Naquele que era o jogo de 
despedida de Nuno Grilo do 
ABC, poiso lateral-esquerdo 
vai já hoje para Paris, para jo-
gar o resto da época e mais 
dois anos no Créteil, forma-
ção da principal divisão fran-
cesa, os minhotos entraram 
melhor - chegaram a ter qua-
tro golos de vantagem (8-4) 
-, mas a partir daí o equilíbrio 
fez-se sentir até ao fim. 

O Madeira teve um guarda-
redes que fez a diferença -
Luís Carvalho somou 16 de-
fesas (39% de eficácia) - e 
contou com a veia goleadora 
de Fábio Magalhães e Nuno 
Silva para estar sempre na 
luta. Foi assim que, a perder 
por dois golos, conseguiu re-
duzir quando faltavam 70 se-
gundos para jogar. A partir daí 
o pavilhão, que estava cheio, 
foi ao rubro. Após uma para-
gem, Grilo permitiu a defesa 
de Carvalho ao remate que 
daria o triunfo ao ABC, Nuno 
Silva fez um passe de meio-
campo até ao isolado João 
Correia e este igualou, com o 
apito final a soar de imediato. 

Carlos Resende lamentou o  

desfecho final: "Foi um pon-
to perdido, dada a maneira 
como decorreu o jogo. Uma 
equipa com valores indivi-
duais como os nossos não 
pode perder um jogo que, a 

CAMPEONATONACIONAL 

20.» JORNADA 
Avanca-Bentka 27-25 
Boa Hora-Befenenses 21-31 
Sporting-Arsenal 39-28 
Ac-5. Mamede-Sp. Horta 22-Z2 
AC Faf e-F C Porto 27-28 
ABC-Madeira SAD 26-26 
Aguas Santas-15~ 21t,il); 

C,,d5StFKAÇ 

J VED M-S P 
1. FC Porto 20 20 0 0 617-453 60 
2. Sporting 20 18 O 2 667-486 56 
3. Eteeffica 20 15 0 5 597.497 50 
4. ABC 18 14 1 3 601.481 47 
5. Madeira5A0 20 11 1 8 593.543 43 
6. 'moca 20 9 2 9 506528 40 
7 ÁguasSantas 17 9 O 8 430.440 35 
8. ACFafe 20 7 0 13 506-585 34 
9. Boa Hora 20 6 2 12 514,620 34 
10. Beteninases 19 6 1 12 522-555 32 
11. ISMAI 18 6 2 10 489-325 32 
12.. Arsenal 20 2 4 14 531-626 28 
13. Spl-lorta 18 2 4 12 445-541 26 
14. Ac.S.Mamede 20 O 3 17 439-577 23 

JORNADA 21 
Horta-Avanca (04/02, 21h00) 

Bentica-Aguas Santas (04/02.20h00) 
ISMAI-Boa Hora (04/02.19h00) 
FCPorto-ABC (04/02.18h0() 
Madeira SAD-Sporting (04/02.17h00) 
Arsenal-At. 5. Mamede (04/02.21600) 
Belenenses-ACFafe (04/02.15630) 

24 segundos do fim, está a ga-
nhar". Os bracarenses, na de-
fesa do título nacional, fa-
zem o próximo encontro em 
casa do FC Porto, que lidera 
invicto e já bem distanciado. 

.00•1 

Sete golos cri] dez 
remates - só Fábio 
Magalhães marcou mais  -
e uma assistência 
tremenda para João 
Correia. que permitiu a 
este empatar em cima da 
hora, fazem do central 
vimarallense de 26 anos a 
estrela de um jogo em 
que vários brilharam. 

81140INRASAD 
luktstplq  : Gr 
Trieniediaran• Gr 

8 
Bnino Moreira 1 
Mino SilVa 7 
Hugo Rosário 2 
Daniei Santos 
DiageGomes , 
JoSo Gomes " 4 
ido adires • 

João Freitas - 
João Miranda 
DlogoA)ves 
Pedro Rodrigues 

Treinador. 
Paulo Fidalgo 
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••• Escândalo nos oitavos 
de final do Mundial de ande-
bol, que se disputa em França: 
os dois países que tinham ga-
nho os grandes títulos do ano 
passado, a Dinamarca cam-
peã olímpica e a Alemanha 
campeã europeia, foram eli-
minados por adversários que 
ainda não se tinham mostra-
do. Os alemães perderam por 
um golo como Catar - foi a 
primeira indicação positiva 
dos vice-campeões mundiais, 
pois na poule tinham perdido 
com Dinamarca, Egito e Sué-
cia - e os nórdicos por dois 
com os imprevisíveis húnga-
ros, que também sofreram 
três desaires na fase de gru-
pos. A Suécia despachou a 
Macedónia e terá uma final 
antecipada com a França já 
amanhã. A Croácia não teve 
dificuldades. 

MUNDIAL 2017 

RESULTADOS OITAVOS DE FINAL 
Nori4.414aRkinia 34-24 
Frama-Windla 31-23 
grad-Espanha 27-28 
Rússla-Eskivinia 21,32 
Bkiarrdeda-Suéda 22-41 
Hunorla-Olnanwea 71-25 
Aleararda-Catar 2021 
Croãda-Eglto 2V19 

PROmmn QUARTOS DEFINA 
TerçateIra,24 d!janeiro 
França-Suéda (17h00) 
E1109911a-Catar 

 
(18h45) 

11~4~ (15h00) 
Espadia-doida (18h45) 
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C ") 

I LIGA 

ÓBITO CLUBE 101PRIIU PESAR BEI 
/Eli= DE ALBERTO DA PONTE 
O Sporting e o seu presidente, Bruno de 
Carvalho, manifestaram pesar pela morte de 
Alberto da Ponte (na foto), ex-presidente da 
administração da RTP e era dirigente máximo 
da mesa da assembleia geral da Sociedade 
Central de Cervejas. O gestor tinha uma 
assumida paixão pelo emblema de Alvaiade e 
faleceu ontem, em Lisboa, aos 64 anos, 
vítima de doença prolongada. 

ELEIÇ 1 ES Engenheiro 
está decidido a concorrer 
à presidência e o anúncio 
deve ser feito nas 
próximas horas. Apoios 
garantem peso necessário 

tlilmopfuRklo viu 
Antigo diretor executivo 
das modalidades leoninas 
intensificou contactos 
durante o dia de ontem e já 
começa a montar a 
estrutura que o irá 
acompanhar na corrida à 
cadeira presidencial 

MIPS ALMANDRE DIAS 
R0111001:111L GOMES 
1~ Está por horas: Mário Pa-
trício, antigo diretor executi-
vo para as modalidades do 
Sporting, deve anunciar mui-
to em breve asua candidatura 
às eleições que se realizam no 
emblema de Alvaiade no pró-
ximo dia 4 de março, encabe-
çando uma terceira lista pro-
ponente. O JOGO sabe que o 
ex-dirigente leonino marcou 
presença em várias reuniões 
ao longo do dia de ontem e, até 
à hora do fecho desta edição, a 
sua intenção passava clara-
mente por avançar. 

Tal como o nosso jornal in-
formou durante a passada se-
mana, o engenheiro civil de 
46 anos, que mantém uma li-
gaçãopróximae de sempre aos 
verdes e brancos, desenvolveu 
contactos no sentido de perce-
ber o número, o peso e a subs-
tância dos seus apoios, sendo 
que o dia de ontem se revelou 
especialmente proficuo nesse 
particular, reforçando o dese-
jo de avançar com uma lista ao 
sufrágio mencionado, juntan-
do a sua candidatura à do atual 
presidente Bruno de Carvalho 
e também à do gestor Pedro 
Madeira Rodrigues. Após vá-
rias semanas de reflexão, deve 
tornar pública a sua decisão, 
no limite, até ao dia de ama-
nhã, podendo, porém, tal ato 
ter lugar antes do prazo máxi-
mo estabelecido. 

Até ao momento, o único 
apoio de relevo que é do domí-
nio público e foi noticiado por  

este jornal prende-se com afa-
=lia Rocha, cujo patriarca era 
João Rocha, o histórico presi-
dente do Sportingque liderou 
os destinos do clube lisboeta 
de 1973 a 1986. João Rocha, fi-
lho do antigo presidente leo-
nino - falecido em 2013 -, é 
um dos apoiantes de maior re-
levo de Mário Patrício, que 
tem entretanto endereçado 
vários convites a inúmeras 
personalidades afetas ao uni-
verso leonino nos seus mais 
diversos quadrantes. 

A tiansversalidade é um tra-
ço no qual o homem que du-
rante sete anos deu rosto às 
modalidades dos verdes e 
brancos mais aposta. Conhe-
cedorprofiindo dos meandros 
do clube desde tenra idade, 
Mário Patrício teve uma liga-
ção próxima com a Juventude 
Leonina, sobretudo nos anos 
1980 - a claque mais antiga do 
país foi fundada justamente 

:UEVEICA\ -J AT 
Da Juve Leo à secção de andebol 
Desde criança envolvido nas atividades da 
Juventude Leonina, como membro da 
claque, Mário Patrício iniciou o trajeto dentro 
do clube na secção de andebol. 

Soares Franco puxou por ele 
Mário Patrício teve o primeiro cargo 
relevante como dirigente com Soares Franco, 
em 2006, então como vogal da Direção com a 
pasta das modalidades e relação com claques. 

Diretor-geral das modalidades 
No mandato de José Eduardo Bettencourt, 
surgiu como diretor-geral das modalidades, 
cargo que ocupou também com Godinho 
Lopes, excluindo-se dos órgãos sociais. 

Assessor de vereador da MEL 
Mário Patrício desempenha hoje funções de 
assessor do vereador do Desporto da Câmara 
Municipal de Lisboa, Jorge Máximo. 
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hilác~: nova lista pode granjear apoios 
por ora afetos à de Madeira Rodrigues 

MADEIRA RODRIGUES Candidato acusou o treinador de 
denotar "falta de ambição" e diz já ter perfil da alternativa 

"Já Pagamosr  
11111111 

• - , 
Gestor classificou de 
"indigno" o convite aceite 
pelutécnico para figurar na 
Coihissão de Honra de 
Bruno de Carvalho e 
disparou:, "Não ficamos 
contentes comuma 
farinha.  aqui ou acolá" 

••• O regresso de Pedro Ma-
deira Rodrigues a Lisboa, após 
terestadono Funchal, onde se-
guiu o empate como Maríti-
mo, ficou marcado por duras 
críticas do candidato à presi-
dência do Sporting a Jorge Je-
sus. O gestor colocou °técnico 
na mira e voltou a condenar a 
integração deste na Comissão 
de Honra de Bruno de Carva-
lho, afirmando mesmo que 
"além de o Sporting já ter gasto 
multo dinheiro com Jesus", 
está em contactos com o possí-
vel sucessor, caso vença o ato 
eleitoral de 4 de março. "Tive 
vários contactos e o perfil está 
identificado. Os adeptos po-
dem contar com uma boa sur-
presa", atirou. 

PedroMadeiraRodrigues não 
teve contemplações. "O nosso 
treinador devia estar compe-
netrado em motivar jogadores 
e dar-lhes confiança. É indigno 
da parte de quem o convidou, 
indigno por ter aceite [integrar 
a Comissão de Honra]. Não há 
qualquer dúvida de que se vai 
demitir no momento em que 
eu ganhar as eleições. Não vou 
gastar 20 milhões de euros -
ele vai sair. Já pagámos muito 
dinheiro para o estarmos a ou-
vir com um discurso sem am- 

"Quero treinador 
com currículo e 
vitórias. A aposta 
será na formação" 
PedroMaddraRodrispies 
Candidato a presidente do Sporting 

bição, afalar do segundo lugar. 
Já beneficiou muito por ter 
passado pelo Sporting, não vai 
beneficiar mais. Comigo, não 
vai ter qualquer possibilidade 
de trabalhar", frisou, acrescen-
tando: "Quero um treinador 
ganhador, que tenha currículo 
evitórias.Nãoficamosconten-
tes com uma tacinha aqui e 
acolá. A nossa aposta será na 
formação." 

Dl 

Madeira Rodrigues voltou ontem da Madeira 

"Ganho com outro candidato" 
Pedro Madeira 
Rodrigues vê o 
aparecimento de 
outra lista como 
"oportunismo" 

***A possibilidade de surgir 
uma terceira candidatura à 
presidência do Sporting le-
vanta reservas a Pedro Madei-
ra Rodrigues, que a vê como 
alvo fácil para acusações de 
"oportunista". "O Sporting é 
um clube democrático. Uma 
eventual terceira candidatura 

só serve para beneficiar a atual 
Direção. Acho que vou ganhar 
mesmo comuma terceira can-
didatura. Aparecer alguém 
com o Sporting a dez pontos 
do líder e a seis do segundo, é 
óbvio que pode ser apelidado 
de oportunista", destacou. 

O gestor defendeu ainda que 
a época não pode ser dada 
como perdida, explicando: 
"Peço aos jogadores que não 
desistam. Temos16 jogos para 
disputar e queremos ganhar 
todos. O Sporting nunca desis-
te. Quero dar uma mensagem 

de força à equipa, pois vê-se 
que há um problema grande 
de confiança." Pedro Madeira 
Rodrigues confessou que não 
"reparou na tentativa de inva-
são" do campo no final do en-
contro e comentou a reunião 
mantida com um investidor, 
anteontem, no Funchal. "Es-
tou a falar com vários investi-
dores. O sentimento que te-
nho é ode uma completa per-
da de confiança por parte dos 
investidores atuais e poten-
ciais na atual Direção", con-
cretizou. 

pela família Rocha, em 1976 
(ler mais informação na caixa 
em anexo). Este foi o início de 
um longo e reconhecido pas-
sado de militãncia clubística 
de Mário Patrício, bem antes 
de assumir cargos dentro da 
estrutura verde e branca. No 
seio da equipa em formação do 
engenheiro reside aconfiança 
na recolha de apoios - leia-se 
angariação de votos -, desde os 
adeptos de basfr,  até aos círcu-
los mais influentes e podero-
sos. Em resumo, o objetivo 
passa por absorver e unir as 
franjas associativas adversas 
ao estilo de liderança de Bruno 
de Carvalho, podendo até ab-
sorver alguns sócios que já se 
encontram do lado de Madei-
ra Rodrigu e s, o outro candida-
to de rutura. 

O sufrágio de 4 de março ga-
nhará, deste modo; um novo 
concorrente, relançando os 
dados do jogo eleitoral. 

Pavilhão Caminho aberto 
Engenheiro civil de formação, Mário 
Patrício desempenhou um papel prepon-
derante na resolução das questões legais 
em torno da construção do Pavilhão João 
Rocha, prestes a ficar concluída. Encarre-
gou-se das questões do licenciamento da 
obra e do direito de edificabilidade nos 
terrenos onde se localiza. 
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Terceira candidatura 
às eleições está por horas 
Mário Patrício 
vai avançar 
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MADEIRA SAD 
IMPERIAL NO 
FEMININO 
••• Nos dois jogos de acerto 
de calendário da 13.a jornada 
doNacionalfeminino,asequi-
pas insulares, Madeira SAD e 
Sports Madeira, triunfaram 
no continente, tal como o ha-
viam feito na véspera, baten-
do Colégio João de Barros e 
Passos Manuel. O Madé ira 
SAD, com 13 triunfos e um 
empate em 14 jogos, lidera e o 
Colégio de Gaia é segundo. 

NACIONAL FEMININO 

RESULTADOS 14. JORNA 0A 

Malaitars4uve Mar 2443 
Passos Manue4-Ma4efra SAD 1944 
CA Leça-Santa Joana 2545 
!tive Lis-Colégio Gaia 16-23 
Colégio Sarros-CS Madeira 32-22 
Acadihnko4Uavariurn 1429 

Passos Manuel-CS Madeira 20-25 
Colégio!. Barros-Madeira SAD 15-20 
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Andebol Campeonato 

Lateral esquerdo do ABC vai representar o Crétell, de França 

Nuno Grilo com 
despedida amarga 

O campeão em titulo 
ABC não foi além de um 
empate (26-26) na casa do 
Madeira SAD, ontem, no fe-
cho da 20.' jornada. O late-
ral esquerdo Nuno Grilo, 
que vai rumar ao Créteil, de 
França, teve uma despedi-
da amarga, já que. perto do 
fim, falhou o remate que 
podia ter sentenciado o 
triunfo. Na resposta. Nuno 
Silva fez um passe longo 
para João Correia, que igua-
lou a partida mesmo em 
cima do apito final. 

Na primeira parte, o ABC 
chegou a ter uma liderança 
confortável (8-4) mas, ao 
intervalo, já se registava 
uma igualdade -14-14. 

No segundo tempo, o 
ABC ainda voltou a desco-
lar, mas a formação madei-
rense nunca atirou a toalha 
ao chão, contando com a 
eficácia do guarda-redes 
Luis Carvalho, que somou 
16 defesas, e a mira afinada 
de Fábio Magalhães e Nuno 
Silva para se manter na luta 
e ser premiada na última 
jogada do encontro. A.M. 

Kaddra SAD 26  
ABC 26. 
locai Payahao do Funchal, na Modera 
Árbitros Rubor Mala e Aná* Nunes 
ABC Humberto Gome; Rogo Rocha (3) Pado 
Marques (8). Diow Brancainho (2) Emanuel 
Ribeiro, Ruído Pesaidra, Pedro Spaala (41 Bano 
Andrade (11 Carlos Marfins (21 Nuno Grilo (7). lorlo 
Gonçarres, Arde Gomes (111ose Costa. Tomas 
Abuquerque e cudo Sera 
Reinador Gaios Resende 
~lb% SM 'Amã« Ga" Bruno Moreira (1), 
lodo Martins, Olow Bano lodo Freitas. paliei 

Se - 
~Drop Gomes. lolo alrarda Hug° 
Rosado (2). fka.es., lobo Gemm(4114elsen 
Pra 01 Mio l (8) Treinador Paulo 
Fidalgo Ao Insonoia 1414 

NESULTADOS/aASSIRCAÇÃO 
Kadera SA9 rell - tf ABC  
Ac. S etamede *2 - 22 S2 Horta 
Ayanca L7-15 8,..nr.ra 
Boa Hora *1- 31 eerenenses 
Fate 37-21 É C Porto 

34 - *1 Arsenal Devesas 
as (011/02 - 2114 nau- ISRAi 

ISCIar3 
e 13E8 
III 20 20 O O 

K 
611453 

2 Sareine Si 20 18 O 2 651-485 
3 lila Si 20 15 O 5 591-497 
IAK 41 18 14 1 360181 
SIONorotii 43 20 II 1 6 5%533 
6 88031 411 20 9 2 9 506-521 
1 buo Sarar IS 1/ 9 4 8 40440 
8 kir 34 20 / O 13 512.585 
9 imigra 34 20 6 2 12 5140 
10 liereet º 18 6 I 12 522- 
11 ~I 2 18 6 2 10 493-525 

Aorail Doem ?A 20 2 4 14 531-626 
13 Se. lota 211 18 2 1 12 46511 

k ilha* 21 20 O 3 11 433-51/ 

PRCOONAJOANADA 04-02-2017 
AL s Mamede 

Fale 
Muar Santas 

ABC 

Arma 

Arsenal Devesas 
Beknenses  
porfia 
tcRxmo

Ap 
 

Madeira  

3p Nona
tStlAl 

Página 16



A17

  Tiragem: 35048

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 7,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67882706 23-01-2017

Andebol

ABC empata em casa 
com o Madeira SAD 
no campeonato
O campeão em título, o ABC, 
cedeu ontem um empate 
frente ao Madeira SAD (26-26), 
em Braga, no encerramento 
da jornada 20 da Liga de 
andebol, que se completa a 8 de 
Fevereiro, com o Águas Santas-
Maia/Ismai. Os minhotos 
mantêm o quarto lugar, a seis 
pontos do terceiro (44 contra 
50), o Benfica, mas com menos 
três jogos que as “águias”. O 
FC Porto lidera com 60 pontos.
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Madeira SAD aciona 
travão para o ABC 

Naquele que pode ter sido o 
último jogo de Nuno Grilo esta 
época pelo ABC, pois vai para o 
Cretéil de França, o Madeira SAD 
conseguiu impor um empate (26 - 
26) ao campeã em partida dis-
putada no Funchal. Em mais um 
jogo da 201  ronda, mais uma sur-
presa, com emoção até ao último 
segundo e o pivô João Gomes a 
marcar. Importante nesta igual-
dade foi a atuação do guarda - re - 
des Luis Carvalho, efetuando de-
fesas de grande nível e que galva-
nizaram os seus colegas de equipa. 

Com Grilo (7 golos) a fazer a di-
ferença, a segunda parte foi con-
trolada pelos minhotos, que esti-
veram na liderança até aos derra - 
deiros segundos. A 24 do fim ti-
nham posse de bola e remataram a 
10 do termo, mas Carvalho fechou 
a baliza e a SAD saiu em contra-
ataque com eficácia. Nos locais 
destaque ainda para a dupla Nuno 
Silva e Fábio Magalhães, assim 
como Pedro Seabra pelo ABC. 

O treinador do Madeira SAD, 
Paulo Fidalgo, era tun homem fe -
fiz: "Esteempate éum prémio para 
toda a estrutura da SAD. Procurá -
vamos há muito tempo ter um jogo 
positivo contra um dos grandes 
em Portugal, que são quatro." 

Carlos Resende, técnico do ABC, 
analisou: "Na parte final não tive-
mos a arte e engenho para segurar. 
Não estivemos bem nas situações 
de superioridade numérica. A 24 
segundos tínhamos tudo para 
vencer e não o conseguimos por 
culpa própria." o 5.14.P. 

ABC 26 26  NADEIRA sAD 
Carlos Resende 4Pauko fidalgo 

(ÁS EXC (IS IXC 

H GOMES. O O YUSNIER GIRON. O O 
HUGO ROCHA 3 1 BRUNO MOREIRA t o 
PEDRO SEABRA 6 O JOÃO MARTINS O O 
D. BRANQUINHO 2 O DIOGO BENTO O () 
R PESQUEIRA O O JOÃO FREITAS O O 
PEDRO SPINOIA 4 O DANIEL SANTOS 3 O 
DARIO ANDRADE 1 1 NUNO SELVA 7 O 

E RIBEIRO 11, O O L CARVALHOS 0 O 
CARLOS MARTINS 2 O PEDRO RODRIGUES O O 
NUNO GRILO 7 O DIOGO GOMES O 2 
JOÃO GONÇALVES O O 10A0 MIRANDA O O 
ANDRE GOMES 1 O HUGO ROSÁRIO 2 1 
JOSÉ COSTA O O MOCO ALVES O O 
T. ALBUQUERQUE O 2 10A0 GOMES 4 O 
GÁUDIO SILVA O O NELSON PINA 1 O 

FABIO MAGALHÃES 8 O 

AO INTERVALO:14-14; LOCAL: Pavilhão do 
Funchal, na Madeira, ÁRBITROS:Ruben Mala 

e André Nunes 

ANDEBOL 
20.' jornada 

ABC 28-28 MADEIRA SAD 

SAO MAMEDE 22-22 SP. HORTA 

SPORTING 39-28 ARSENAL 

AVANCA 27-25 BENFICA 

BOA HORA 21-31 BELENENSES 

AC FAFE 27-28 FC PORTO 

ÁGUAS SANTAS 8 fev. MAIA ISMAI 

cukssnqc.AçAo 
P J V E D cAs-r,s 

09FC PORTO 60 1010 O O 617-453 
09  SPORTING 56 20 18 O 2 667-486 
09BENFICA 50 20 15 O 5 597.497 
<>ABC 47 18 14 1 3 601481 
e9MAD. SAI) 43 20 11 1 8 593-543 

AVANCA 40 20 9 2 9 506-528 

• A. SANTAS 35 17 9 O 8 430.440 
AC FAFE 34 20 7 O 13 506595 

091301110RA 34 20 6 2 12 514620 
(109 BELENENSES 32 19 6 1 12 522-555 
e9MAIAISMAI 32 18 6 2 10 489-525 
®° ARSENAL 28 20 2 4 14 531426 
<D9SP. HORTA 26 18 2 4 12 445-541 
ifOR 5. MAMEM 23 20 O 3 17 439-577 
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ANDE BOL 

Alemanha 
cai no Mundial 
1511 A poderosa campeã do Ve-
lho Continente e adversária de 
Portugal no Grupo 5 de qualifi - 
cação para o Europeu de 2018, a 
Alemanha, não resistiu (20-21) 
frente ao Qatar (vice-campeão 
mundial), sendo ontem elimi-
nada nos oitavos-de-final do 
Mundial de França. Mas tam-
bém a Dinamarca (campeã 
olímpica) foi afastada das me-
dalhas, ao perder (25-27) coma 
Hungria. Já a Suécia superou 
(41-22) a BielOrrússia e a Croá-
cia bateu (21-19)0 Egito. 

Os quartos-de-final dispu-
tam-se amanhã, com o Fran-
ça-Suécia, Eslovénia -Qatar, 
Nonwa- Hungria e Espanha-
Croátia. Já Angola defronta 
hoje o Bahráin para fugir ao 24° 
e últiino lugar. o 
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