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ANDEBOL 

Contas em aberto 
no Grupo A 

Avanca desloca-se ao Funchal 
e vence Madeira, SAD, adiando 
decisões para a última jornada 

O Pavilhão do Funchal foi palco, ontem, do 
jogo em atraso da 22.a jornada que foi 
adiado por duas vezes, devido às condições 
climatéricas adversas que se fizeram sentir 
na Madeira, A perder ao intervalo por 11-8, a 
Artística Avanca não deixou de acreditar e 
chegou à igualdade a 15 golos, antes de 
colocar-se na liderança (17-19), altura em 
que Paulo Fidalgo, timoneiro da equipa 
madeirense, pediu time-out, conseguindo 
posteriormente o empate, a 19 golos. Mas o 
adversário continuou a lutar, vindo a 
ganhar por 20-23. Com  este resultado, o 
Madeira, SAD deixa para a última jornada a  

CLASSIFICAÇÃO 
4 Liga 4 22' jornada 

Madeira, SAD-Avanca 

JV ED G P 
25 23 1 1 852-607 72 
25 21 1 3 779-572 68 
25 21 1 3 771-609 68 
25 17 3 5 720-607 62 
25 15 2 8 715-684 57 
25 13 2 10 661-672 53 
25 13 2 10 694-654 53 
25 12 1 12 697-657 50 
25 8 1 16 693-757 42 
25 7 2 16 607-673 41 
25 4 3 18 595-778 36 
25 4 2 19 608-728 35 
25 3 2 20 610-796 33 
25 1 3 21 551-759 30 

decisão sobre a última vaga no Grupo A, 
sendo que vai enfrentar o ABC, enquanto o 
Belenenses joga com o Sporting. 

1111V   
20-23 

1  SPORTING 
2  FC Porto 
3  Benfica 
4  ABC 
5  Avanca 
6  Belenenses 
7  Madeira SAD 
8  Águas Santas 
9  Boa Hora 
10  ISMAI 
11  Arsenal Devesa 
12  Ac Fafe 
13   Xico Andebol 
14  São Bernardo  

Próxima jornada (26.',10 mar): Madeira SAD-ABC; FC Por- 
to-Xico Andebol; São Bernardo-Fafe; Boa Hora-Avanca; IS-
MAI-Águas Santas; Benfica-Arsenal; Sporting-Belenenses 
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111  A Académica re-
gistou três vitórias e 
duas derrotas na jornada 
do último fim-de-sema-
na, com boas prestações 
e registos positivos para 
os escalões de formação. 
Nos três jogos em casa, 
pleno de vitórias para a 
Briosa: os minis bateram 
o Alavarium por 29-21; 
enquanto os infantis 
ganharam ao Águeda 
por 27-26; e os inicia-
dos levaram de vencida 
o Alavarium B por 32-
17. Os juvenis foram ao 
terreno do Águeda per-
der 25-24, enquanto os 
seniores terminaram a 
primeira fase com mais 
uma derrota no terreno 
do Benavente (31-22).

Os mais jovens tive-
ram um fim-de-semana 
muito positivo, demons-
trando que o trabalho 
levado a cabo continua 
a dar bons frutos, com 
equipas técnicas com-
petentes a garantir que 
o futuro do clube está 
no bom caminho. Des-
taque para a equipa dos 
infantis que decidiram 
jogar apenas com seis 
jogadores, para ficarem 
em igual número que 
o adversário (Águeda), 
compreendendo as li-
mitações adversárias e a 
mostrar que o espírito da 
Briosa pugna por um são 
convívio desportivo com 
valores éticos elevados (e 
não apenas o resultado). 

Os juvenis, num jogo 
marcado por algumas 
incidências relacionadas 
com a “prestação” menos 
positiva dos membros 
da mesa, com impacto 
direto no resultado, dei-
xaram escapar a vitória 
nos momentos finais, 
claudicando um pouco 
devido ao número redu-
zido de jogadores com 
que foi possível efetuar 
a deslocação a Águeda.

A equipa sénior da Aca-
démica foi jogar a casa 
do Benavente, que neces-
sitava de ganhar para as-
segurar um dos dois lu-
gares do grupo que dava 
acesso à fase final que irá 
disputar a subida à 1.ª 
divisão. Num jogo mar-
cado por algumas ausên-
cias da Briosa, registou-
se uma boa prestação da 
equipa, com a conseguir 
a meio da segunda parte 
assustar o adversário ao 
se aproximar bastante 
da disputa do resultado 
final. 

Em jeito de balanço da 
1.ª fase do campeonato 
da 2.ª divisão, a Briosa 
é a equipa mais jovem 
do campeonato, tendo 
vindo a adquirir a ex-
periência e traquejo ne-
cessários para enfrentar 
uma segunda fase mais 
disputada e equilibra-
da, onde se vai lutar pela 
permanência, disputan-
do todos os jogos como 
autênticas finais. 

No próximo fim-de-semana jo-
gam apenas os escalões de for-
mação. Os seniores regressam 
a 24 de março 

Andebol Pleno 
de vitórias 
em casa 

Os iniciados saíram vencedores 

DR
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Andebol // Formação vence jogos em
casa  > pág. 18
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LISTAA Secção de Andebol da
Académica entregou uma re-
clamação no Conselho Fiscal da
AAC com o intuito de anular as
eleições para o Conselho Des-
portivo que se realizaram a 1 de
Março e, consequentemente, a
marcação de um novo acto elei-
toral «democrático e publicitado
junto das Secções Desportivas».
Em causa está, segundo o do -
cumen to a que tivemos acesso,
sobretudo, o facto de na lista A
– a única que se apresentou a
votos – estarem três elementos
que, de acordo com a Secção de
Andebol, estão em «manifesta
incompatibilidade estatutária,
pelo que o Conselho Fiscal não
devia, nem podia, validá-la»,
pode ler-se.

Em dois dos casos, a secção
alude ao artigo 21.º, n.º 1 e 6 dos
Estatutos da Associação Aca-
démica de Coimbra que deter-
minam que «nenhum dirigente
da AAC pode ser simultanea -
men te seu funcionário» e que
«para os efeitos dos presentes
estatutos, considera-se funcio-
nário da AAC qualquer pessoa
que exerça de forma remune -
ra da actividade laboral ou de

mera prestação de serviços
com carácter duradouro ou rei-
terado». Na outra situação, a
Secção de Andebol da AAC
considera que o facto de o as-
sociado ter funções no OAF
pode colocar em causa «a isen-
ção necessária ao exercício das
concretas funções a desempe-
nhar no Conselho Desportivo
da AAC, independentemente
das boas ou más relações de
cooperação mantidas entre a
AAC e a AAC/OAF, mas com
relações comerciais e financei-
ras entre as duas entidades».

Conselho Fiscal
garante transparência
Contactado pelo Diário de Co -
imbra, o presidente do Conse-
lho Fiscal da AAC deixou uma
garantia: «O processo foi con-
duzido sempre de forma trans-
parente, todos os prazos e todas
as situações foram cumpridas
e verificámos que nenhum dos
candidatos apresentava indí-
cios de irregularidade». De qual-
quer forma, Eric Silva explicou
que a reclamação foi analisada
e que em breve será conhecida
a deliberação. |

Andebol da AAC pediu
anulação das eleições
do Conselho Desportivo
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Juve Lis e 
AC Sismaria
‘morrem 
na praia’
O pavilhão do Centro Despor-
tivo Juve Lis recebeu, no pas-
sado sábado, o grande jogo da
jornada da 2.ª divisão nacional
de andebol masculino, em que
estava em discussão o acesso
à fase de subida da competição. 

O jogo de carácter decisivo
colocou frente-a-frente a Juve
Lis e a AC Sismaria, bastando à
equipa da casa um empate, en-
quanto à Sismaria até a vitória
podia não ser suficiente, como
acabou por acontecer.  Os visi-
tantes venceram por 20-21, não
sendo suficiente para ultrapas-
sar o Benavente na classifica-
ção, enquanto para a Juve Lis
as hipóteses de apuramento fi-
caram por terra com a derrota
caseira.

Em relação ao jogo, a Juve
Lis ainda foi para o intervalo a
vencer por 10-9, mas a AC Sis-
maria, com um parcial de 10-
12 no segundo tempo, conse-
guiu dar a volta à situação.

Em termos individuais, des-
taque para Francisco Santos
(oito golos) e António cabaça
(sete golos) por parte da Juve
Lis, e de Simão Santos (cinco
golos) do lado da AC Sismaria.|
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Ivan Caçador e Eurico Nicolau nomeados para a Qatar League
A Federação Internacional de Andebol voltou a colocar a arbitragem portuguesa em
grande plano, ao nomear a dupla leiriense Ivan Caçador/ Eurico Nicolau na Qatar Lea-
gue, repetindo a presença de 2016. A dupla já se encontra em Doha, no Qatar, onde
permanecerá até ao próximo dia 13. 
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Avanca, adia festa, 
do Madeira Andebol 
MADEIRENSES 
PRECISAVAM 
DE UM EMPATE PARA 
GARANTIR O GRUPO 
A, MAS PERDERAM 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Avanca veio ontem ao Pavilhão 
do Funchal bater o Madeira Ande-
bol SAD por 23-20, um resultado 
que estragou a festa dos madeiren-
ses que apenas precisavam de um 
empate para garantirem a entrada 
no grupo A da I Divisão masculina 
de andebol. 

Festa adiada, assim se espera, até 
ao próximo sábado quando os co-
mandados do técnico Paulo Fidal-
go receberem o ABC, num jogo que 
se revela decisivo. 

Ontem, numa partida equilibra-
da, o Avanca demostrou o porquê 
de já estar apurado, uma vez que 
dispõe de um plantel com muita 
qualidade e onde pontificam mui-
tos andebolistas emprestados pelo 
FC Porto. 

O Madeira Andebol SAD revelou 

O Madeira Andebol foi batido por três 

momentos de grande lucidez, mas 
também foram notórios alguma 
falta de frescura física, ou não esti-
vesse a equipa, nos últimos tempos, 
sido submetida uma carga forte de 
jogos, todos eles importantes. Mas 
nada está perdido e sábado temos 
um grande jogo, a não perder, no 

bolas pelo Avanca. FOTO ASPRESS 

Pavilhão do Funchal. O Madeira 
Andebol SAD alinhou neste jogo 
com Hugo (5), Bruno (2), Marfins, 
Diogo, Daniel (3), Bernardo, Luís 
Carvalho, João Fernandes, João 
Miranda, Elledy Semedo (6), João 
Gomes (1), Gustavo, João Pinto (3) 
e Oleksandr. 
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mir`A 
João Miguel Ferraz, a cumprir a terceira temporada no Wetzlar, já renovou por mais três 

'‘ 1! João Ferraz apurou-se com o Wetzlar para a final-four da 
Taça da Alemanha e está encantado na Bundesliga 

"Temos a 
sempre esgotada" 

Apenas pela segunda vez, o 
Wetzlar vaijogar a final-
four da Taça daAlemanha, 
tendo-se apurado frente ao 
Stuttgart. Ferraz, que 
renovou em dezembro, vai 
chegar às seis épocas no 
clube germânico 

RUIGUIMARAES 
***Pela segunda vez na his-
tória, o Wetzlar apurou-se 
para a final-four da Taça da 
Alemanha de andebol, após 
bater o Stuttgart, por 25-21. 
Depois da presença em 2001, 
a equipa onde atua o lateral-
direito João Miguel Ferraz 
volta a uma decisão, um mo-
mento histórico para um clu-
be de uma pequena cidade 
alemã, com cerca de 55 mil 
habitantes. "Comecei a titu-
lar, estava a jogar basicamen-
te para a equipa, porque havia 
muita pressão do meu lado, 
na segunda parte entrou o 
meu colega, que marcou um 
golo, e eu saí", contou Ferraz 
a O JOGO. 

O lateral está de novo ajogar 
em pleno, depois de uma 
temporada muito complica-
da, em que fez uma fissura da 
cartilagem do ombro esquer-
do: "Claro que logo a seguir à 
lesão foi um bocadinho difí-
cil, estive oito a nove meses 
parado e aqui na Alemanha,  

como os jogos são difíceis e 
muito duros, temos de estar 
cem por cento confiantes e 
ter a perfeita noção de que 
podemos mesmo ajudar no 
máximo das capacidades". 

Há três anos no HSG Wet-
zlar, o antigo jogador do FC 
Porto - fez três temporadas, 
ganhando o mesmo número 
de campeonatos - irá chegar 
aos seis, depois de ter renova-
do contrato em dezembro. 
"Este é o melhor campeonato 
do mundo, só tenho a ganhar 
em estar aqui. Qualquer joga-
dor que tenha esta possibilida-
de só tem mesmo de a aprovei-
tar, isto é uma experiência 
única", diz o canhoto, natural 
da Madeira. 

"Aqui pode dizer-se que é 
mesmo uma liga profissional. 
Desde os pavilhões cheios, à 
cultura, ao facto de todas as 
equipas terem dinheiro, tudo 
é diferente", explica o inter-
nacional A, dando exemplos: 
"O nosso pavilhão leva quase 
cinco mil pessoas e, mesmo 
tendo o bilhete mais barato a 
custar 18 euros - e é de pé e 
atrás da baliza... - temos a lota-
ção sempre esgotada, incluin-
do a zona VIP, para a qual as 
pessoas pagam 100 euros por 
jogo, embora possam comer e 
beber." Na Taça da Alemanha, 
os preços ainda serão mais ele-
vados. "O passe para todos os 
jogos da final-four custa cerca 
200 euros", revela Ferraz.  

11 

"Aos 
domingos 
está tudo 
fechado, 
mesmo os 
centros 
comerciais, 
e essa pode 
ser uma 
razão para 
os pavilhões 
estarem 
cheios, Se 
isso 
aconteces-
se em 
Portugal, as 
pessoas 
ficavam 
revoltadas" 

"Aqui é 
futebol, é 
andebol, é 
basquete-
bol, é 
hóquei no 
gelo e está 
tudo cheio" 

João Porras 
Jogador do 
Wetzlar 

Divisão também é boa aposta 
Para além de João Ferraz, também Nuno Carvalhais e 
Mário Lourenço jogam na Alemanha, embora na III 
Divisão. "É também uma boa aposta. Há equipas muito 
fortes na III Divisão, especialmente as que lutam para 
subir. Além disso, na III Divisão há equipas que têm mais 
de zoo espectadores no pavilhão", assegura João 
Ferraz. "Em Portugal, temos FC Porto, Benfica e Spor-
ting. Depois ABC, Madeira e Águas Santas, a seguir, com 
todo o respeito...", recorda o lateral-direito, dando um 
exemplo: "Eu vi os dois jogos com o Fuchse Berlim e o 
FC Porto jogou muito, muito bem, mas uma coisa é fazer 
dois jogos e outra é aguentar a época toda." 
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DECISOES 
FICAM PARA 
SÁBADO 

MADEIRA SAD 20 
AVANCH 23 
PavNhãodo Funchal 

Árbttros:André Gameiro e Renato 
Marques 

MADEIRA SAD Luís Carvalho e Gustavo 
Capcieville (Gr), Hugo Lima (5), Bruno 
Moreira (2), Daniel Santos (3), João 
Miranda, Elledy Semedo (6), João 
Gomes (1), João Pinto (3) e Oleksandr 
Nekrushets. 
Trelnador:Paub Fidalgo 

AVANCA Luís Silva e Magnol Fis (Gr), 
Nuno Carvalho (3), Babo (1), Reinier 
Taboada (6), Diogo Oliveira (3), Diogo 
Silva (2), Jenilson Monteiro (5), João 
Carvalho (1), Ruben Ribeiro e Hugo 
Santos (2). 
Thilihdor:Cados Martingo 

AOINTERVALO1I4 

Os* A vitória do Avanca, no 
Funchal, por 23-20, adiou para 
sábado a decisão relativamen-
te ao último apurado para o 
grupo A do Andebol 1. É certo 
que mesmo vencendo o Ma-
deira SAD não garantia a vaga, 
mas daria um passo enorme, 
uma vez que ficaria com dois 
pontos à maior sobre o Bele-
nenses e, na próxima e última 
jornada, bastaria empatar, em 
casa, frente ao ABC, indepen-
dentemente do resultado dos 
azuis. De qualquer forma, a 
missão continua a estar mais 
favorável aos insulares, que 
recebem os minhotos, en-
quanto os do Restelo vão a 
Mafra defrontar o Sporting. 

No encontro de ontem, um 
parcial de 7-0 (de 4-7 para 11-7) 
levou o Madeira SAD para a 
frente, mas as falhas na hora 
de rematar à baliza - exceção 
para Hugo Líma, que marcou 
cinco golos em cinco remates 
- e uma boa exibição do Avan-
ca voltaram a inverter o resul-
tado. —R.a. 

CAMPEONATO NACIONAL 

Ontem 
Madeira SAD-Avanca 

MICAÇrA  
JVED 

22.' Jornada 

20-23 

M-5 P 
1.° Sporting 25 23 1 1 852-607 72 
2." re Porto 25 21 1 3 779.572 68 
3° Bentica 25 21 1 3 771-60968 
4.° ABC 25 17 3 5 720-60762 
5.° Avanca 25 15 2 8 715-684 Si 
6.° ikiienenses - 25 13 2 10 661-672 53 
7.° IllidellraSAD 25 13 2 10 694-654 53 

Illoisestentas 25 12 1 12 697-657 50 
9.°88861818 25 8 1 16 693-757 42 
10.9SAIIÁI 25 7 2 16 607-673 41 
11.°A/zonal 25 4 3 18 .595-778 36 
12.° AC File 25 4 2 19 608-728 35 
13.°)OcoAndombol 25 3 2 20 610-796 33 
14.°Sãoiernardlo 25 1 3 21 551.759 30 

Sábado. d ia 10 de março 
liddhclaira SAD-ABC (18h00) 
FC Porto-Xlco Andebol (18h00) 
Sio Bernardo-AC Faie (18h00) 
BoaHora-Avanca (18h00) 
ISMAI-Aguas Saltas (18h001 
BenfIca-Arsenal (18h00) 
Sporting-Belenenses (18h00) 
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ANDEBOL 

  

Madeira SAD compromete 
R O Madeira SAD comprome - 
teu o apuramento para o Grupo A 
da fase final do campeonato, cuja 
última jornada da fase regular 
disputa-se sábado. Em jogo em 
atraso da 22a ronda, a turma do 
Funchal perdeu (20-23) ontem 
na receção ao Avanca, falhando a 
subida ao 6° lugar, onde está o 
Belenenses com os mesmos pon -
tos mas com vantagem no con - 
f conto direto. A jornada de sába -
do promete, assim, ser empol-
gante, poiso Belenenses tem um  

duelo dificílimo com o líder 
Sporting, e os insulares recebem 
o ABC. Se a turma do Restelo fizer 
o mesmo ou melhor que o Ma-
deira SAD... fica apurada. 

O clássico lisboeta vai realizar -
se às 18h00 em Mafra, com quem 
os leões têm protocolos, devido à 
ocupação do Pavilhão João Ro 
cha, que nessa tarde acolhe o 2' 
jogo das 'meias' do playoff de vo-
leibol (Castelo da Maia), e o jogo 
de hóquei em patins da Liga Eu-
ropeia (Liceo da Corunha). AR_ 
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A11Madeira SAD perde com Avanca e compromete
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Belenenses mantém o 6º lugar que dá acesso ao Grupo A do campeonato
 
O Madeira SAD comprometeu o apuramento para o Grupo A da fase final do campeonato, cuja última
jornada da fase regular disputa-se sábado.
 
Em jogo em atraso da 22ª ronda, a turma do Funchal perdeu (20-23) esta terça-feira na receção ao
Avanca, falhando o 6º lugar, onde está o Belenenses, equipa em igualdade pontual, mas com
vantagem no confronto direto.
 
A jornada de sábado promete ser empolgante quanto a este desfecho, pois o Belenenses tem um jogo
dificílimo com o líder Sporting e os insulares recebem o ABC.
 
Se a turma do Restelo fizer o mesmo ou melhor que o Madeira SAD fica apurada.
 
O clássico vai realizar-se às 18h00 em Mafra, autarquia com quem os leões têm protocolos, devido à
ocupação do Pavilhão João Rocha, que nessa tarde tem agendado o 2º jogo do playoff de voleibol,
Sporting-Castelo da Maia, e o jogo de hóquei em patins da Liga Europeia, entre os leões e os
espanhóis do Liceo da Corunha.
 
2018/03/07
 
Alexandre Reis
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