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Sporting quer 
festejar em casa 

ABC obrigado a vencer para 
adiar decisão para o 5.(-) jogo em 
casa 

ANDRE AL3/ES/ASF 

Duelo promete emoção no Casal Vistoso 

Numa eliminatória onde o fator casa não 
tem sido favorável, o Sporting quer 
contrariar esta tendência e pode hoje selar 
a eliminatória a seu favor, caso vença o 
ABC. «Teremos de fazer como no último 
jogo, em Braga, defender bem e tentar 
marcar de forma fácil no contra-ataque. Se 
jogarmos e lutarmos como em Braga, 
penso que iremos ganhar. Estamos 
bastante confiantes. Esta vitória foi uma 
injeção de confiança e temos de jogar e 
lutar como ate aqui», sublinhou o guarda-
-redes Aljosa Cudic . Por seu turno, o 
treinador leonino Zupo Equisoain 
destacou: «O ABC vem a Lisboa sabendo 
que terá a sua última oportunidade, que 
se perderem, a competição acabou para 
eles. Essa vontade de ganhar e 
intensidade que eles terão, teremos de 
ter também». E acrescentou: «Espero 
que seja uma vantagem jogar em Lisboa. 
É uma questão de mentalidade jogar em 
casa melhor do que fora». O ABC, que 
não vai contar com o castigado Hugo 
Rocha, está obrigado a vencer para forçar 
o 5.° duelo, em Braga. H. C.  

CAMPEONATO ANDEBOL 1 
- 'Play-off' 1/2 finais Jogo 4 Y Hoje 

FC PORTO  -BENFICA 
Benflca-FC Porto 20.30 
Pavilhão n.° 2 da Luz. em Lisboa 

ABC i-SPORTING 
Sporting-ABC 2.1 ou 
Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa 
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Pode haver decisão na Luz 
Benfica, em vantagem, recebe FC Porto o «Ganha quem estiver melhor 

na baliza», diz Quintana o «Garantir a final em casa», promete Pais 

por 

HUGO COSTA 

O
Benfica-FC Porto de 
hoje tem mais um ca-
pitulo de uma meia -fi - 
nal recheada de emo-
ção. Com  os encarnados 

em vantagem, por 2-1, pode haver 
decisão na Luz, caso as águias 
triunfem. Se for a equipa liderada 
por Ricardo Costa a vencer, o des-
fecho fica adiado para o 5.' jogo, no 
Dragão Caixa. 

O guarda - redes dos heptacam -
peões nacionais, Alfredo Quinta • 
na, que regressou aos campos na 
I'2 final da Taça de Portugal em  

Almada, foi taxativo: «A equipa 
está muito mais motivada e con-
fiante e ternos trabalhado muito 
bem nestes dias para fazer um bom 
jogo lá e voltarmos a jogar aqui no 
Porto. Vai ser um jogo que se vai 
decidir no fim. Do Benfica espera-
mos o que têm feito até aqui». 

Numa eliminatória onde os 
guarda -redes têm feito a diferen-
ça, Quintana salientou: «É espe-
cial. Nesta altura ganha quem es-
tiver melhor na baliza e é nestes 
jogos que se veem quem são Os 
bons guarda-redes». E acresceu 
tou: «A sensação de estar fora é 
muito má, não podia ajudar a equi-
pa. Sabemos que se perdermos,  

estamos fora da final, mas se ga-
nharmos, jogamos no Porto onde 
fomos invencíveis na 1.,  fase». 

À espera de um duelo «difícil» 
está também o capitão encarnado, 
João Pais. «Esperamos garantir, 
em casa, a passagem à final e as-
segurar um bom espectáculo com 
uma vitória nossa». 

Pais revelou ainda que a derro-
ta no jogo 3, no passado sábado, 
não desmotivou o grupo: «Já con -
seguimos fazer a nossa análise do 
que correu bem e do que correu 
mal. Jogar em casa é um dos fato --
res decisivos para chegarmos à fi 
nal, assim como a força e apoio 
dos nossos adeptos». 

RUI RAIMUNDOIASF 

João Pais e Alfredo Quintana voltam a encontrar-se, hoje, na Luz na discussão pelo acesso á final do 'play-off' 
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HOJE 

ANDEBOL, LISBOA 
20h30 
Benfica-FC Porto, Nacional. 

AMANHA 

ANDEBOL, LISBOA 
20h30 
CDE Camões-GM 1.0  Dezem- 
bro. II divisão. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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ESPOSENDE
| Redacção | 

Depois de no mês de Janeiro, se
ter realizado a prova de atletis-
mo, em estrada, na zona ribeiri-
nha de Esposende, em Março ti-
veram lugar as fases finais de
andebol, basquetebol, futsal e
voleibol.  

Promovidos no âmbito do Pla-
no Estratégico de Desenvolvi-
mento Desportivo de Esposende
(PEDDE), os Jogos Desportivos
Escolares envolveram a partici-
pação de aproximadamente 830
alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Se-
cundário, das escolas básicas de
Esposende, Marinhas, Apúlia e
Forjães e Escola Secundária
Henrique Medina, tendo sido
disputados nas modalidades de
atletismo, badminton, andebol,
basquetebol, futsal e voleibol,
informou a autarquia.

A competição visa promover
uma formação desportiva a lon-
go prazo, através de uma pro-

posta complementar às ativida-
des já desenvolvidas no âmbito
do desporto escolar, bem como
fortalecer e fomentar, através de
diversas modalidades, a rela-
ção entre a prática desportiva
que é proporcionada pelas esco-
las e a que é desenvolvida pe-
lo associativismo desportivo,
adianta uma nota aos órgãos de

informação. 
Pretende-se criar um envolvi-

mento entre as escolas do conce-
lho, proporcionando um inter-
câmbio entre os alunos assim
como promover uma iniciativa
apelativa para a comunidade
educativa. 

Os Jogos Desportivos Escola-
res “”traduzem-se numa aposta

que tem mobilizado e envolvido
toda a comunidade escolar do
concelho, influenciando positi-
vamente o gosto pela prática
desportiva e contribuindo para
evidenciar a importância de va-
lores como a cooperação e o res-
peito por princípios e regras,
conclui o comunicado da Câma-
ra Municipal.

Jogos desportivos escolares
movimentam 830 alunos
PROVA DE BADMINTON ENCERROU a sétima edição dos Jogos Desportivos Escolares do Município de
Esposende,em que participaram cerca de 830 alunos.

DR   

Prova de badminton decorreu na Escola Básica de Esposende
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hoje pelas 21 horas, no Pavilhão

do Casal Vistoso, em Lisboa, o

ABC/UMinho visita o Sporting

no quarto jogo do play-off do

campeonato nacional andebol 1.

A equipa "leonina",em vanta-

gem de 2-1, precisa só de uma

vitória para assegurar a final. O

clube que viaja de Braga, com

saída de autocarro ao princípio

da tarde, se vencer, impõe o

quinto jogo a disputar no Pavi-

lhão Flávio Sá Leite.

Curiosamente, nos três jogos

anteriores venceram as equipas

que jogaram fora. No primeiro

encontro, dia 23 de Março, em

Braga, após empate no fim do

tempo regulamentar (28-28), o

Sporting forçou o triunfo no Sá

Leite por 31-32. No segundo, a

26 de Março, no mesmo Pavi-

lhão do Casal Vistoso onde as

equipas se defrontam hoje, o

ABC/UMInho repôs a igualda-

de, vencendo por  29-32. No

passado sábado, em Braga, os

verde-brancos voltaram à vanta-

gem, vencendo por 25-30.

O treinador dos academistas,

Carlos Resende, ao fazer ontem

a antevisão do jogo, começou

por considerar que este play-off

“está a ser incaracterístico”. 

“Não temos aproveitado a van-

tagem do factor casa. Quase dá

vontade se ganharmos para pedir

ao Sporting que organize o quin-

to jogo”, adiantou, vincando que

receita passa “por apagar os pri-

meiros 20 minutos” do anterior

jogo em casa, “entrar com outra

determinação defensiva e capa-

cidade ofensiva”.

Carlos Resende acrescentou

que “não estou a pedir nada que

seja impossível”, mas apontou

ainda que a equipa bracarense

precisa de na acção defensiva

“colocar mais dificuldade aos

jogadores do Sporting”, não per-

mitindo que “eles se movam li-

vremente, nem executem os mo-

vimentos de acordo com o

tempo que pretendem fazer”.

Além disso, acentuou, importa

“ter  discernimento no ataque,

decidir melhor:  foi isso que nos

faltou: aproveitar no ataque as

muitas ocasiões de golo, porque

nem sempre decidimos bem.

Quando falo em ocasiões de go-

lo falo em antes imediatamente

do remate. Houve situações que

estavam criadas, mas falhou o

último passe ou o remate”.

ABC/UMinho visita Sporting
a tentar decisão em Braga
CARLOS RESENDE E PEDRO SEABRA fizeram ontem a antevisão ao jogo de hoje em Lisboa, diante
do Sporting. Não dar tempo e espaço ao adversário e decidir melhor é receita do treinador.

DR

Pedro Seabra e Carlos Resende, ontem, na antevisão ao jogo de hoje

“Queremos ser campeões,
continuamos com essa
possibilidade, temos agora
não uma oportunidade mas
a obrigação de vencer em
Lisboa. É uma motivação
extra para trazermos
novamente a vitória.
Infelizmente perdemos o
primeiro jogo, ficámos em
desvantagem,  recuperámos
uma vez, podemos
recuperar a segunda. 
Para melhorarmos só temos
que jogar ao nosso nível. 
O último jogo é que foi
atípico”. ” 

Pedro Seabra
Jogador do ABC/UMinho

A expulsão de Hugo
Rocha no passado
sábado teve ainda
consequência disciplinar
com efeito no encontro
de hoje: o polivalente
primeira e segunda
linha do ABC foi punido
com um jogo de
suspensão. Por lesão,
está afastado Tomás
Albuquerque.

§Hugo Rocha
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§meia-final

Vantagem de 2-1
Benfica-FC Porto com
“águias” na frente
Noutro face a face, o Benfica está
em vantagem de 2-1 em vitórias
sobre o FC Porto. Os "encarna-
dos" começaram o play-off a
vencer dia 16 de Março na deslo-
cação ao Dragão Caixa, por 31-
32 e aumentaram a vantagem
na Luz, dia 30 de Março, com um
triunfo por 30-29. Na terceira
ronda, no passado sábado, os
portistas, ao vencer por 27-23,
reduziram a diferença para 2-1.
Assim, um triunfo do Benfica
coloca as águias na final, en-
quanto uma vitória dos portistas
remete a decisão para o quinto
jogo no Dragão Caixa.
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AC Sismaria vai
disputar subida
de divisão
Com a vitória frente ao Loures
(15-35), no passado sábado, a
equipa sénior masculina de an-
debol do AC Sismaria assegu-
rou a presença na fase final
da 2.ª Divisão, onde se vai dis-
cutir o acesso à elite do andebol
nacional. 

A três jornadas do fim, a for-
mação leiriense já tem o se-
gundo lugar assegurado, atrás
do Boa Hora, havendo ainda
uma vaga para a fase final.|
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APOIOA Câmara de Viseu ce-
lebrou ontem contratos-pro-
grama de desenvolvimento
desportivo com o Académico
de Viseu e o Lusitano FC, tendo
em vista o apoio municipal, no
corrente ano, a actividades de
prática e formação desportivas
em diferentes modalidades,
nestes clubes. 

Ao todo, os apoios munici-
pais que serão contratualiza-
dos representam quase meio

milhão de euros de investi-
mento.

Em 2016, a autarquia con-
cede um apoio global de 254
mil euros ao Académico, 200
mil dos quais financeira-
mente. O futebol, o andebol, a
natação e o ténis de mesa são
as principais modalidades
apoiadas. O clube tem actual-
mente 394 atletas federados,
358 dos quais em camadas jo-
vens. 

Já o Lusitano FC terá, este
ano, um apoio municipal de
194 mil euros, dos quais 171
mil em financiamento. O fu-
tebol e o futsal são as princi-
pais modalidades apoiadas. O
clube junta 290 atletas, 190
dos quais federados - e 258
pertencem a escalões de for-
mação.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Viseu, Al-
meida Henriques, “este é um
investimento municipal bem
empregue: aposta na promo-
ção da qualidade de vida do
concelho e na formação des-
portiva de excelência dos
mais jovens”. |

Câmara celebra contratos-programa 
com Académico e Lusitano FC

António Albino, Almeida Henriques e Guilherme Almeida

ANDRÉ PEREIRA
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ABC
"Só" pode vencer na visita 
que hoje faz ao Sporting,
no quarto jogo do play-off
do nacional de andebol.

Página 9



A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 8,44 x 18,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64089140 20-04-2016

ANDEBOL:2.ª DIVISÃO

Arsenal da Devesa
na segunda fase
O Arsenal da Devesa empatou (31-31) frente ao 
S. Bernardo, em encontro da 24.ª jornada, e ga-
rantiu a presença na segunda fase do campeo-
nato nacional de andebol da segunda divisão.

Apesar do empate, a equipa bracarense segue 
na frente da tabela classificativa da Série A, com 
mais um ponto que o Santo Tirso (2.º), que nesta 
ronda recebeu o Estarreja por 26-23. Segue-se o 
S. Mamede, com 61, e o Gaia, com 60.

Ainda nos resultados da antepenúltima jor-
nada, o Xico Andebol recebeu e bateu o Modi-
cus (20-17), o Gaia venceu em S. João da Madeira 
(33-24), o Boavista venceu em S. Mamede (28-26),
o FC Porto B fez o mesmo ao Fermentões (28-23)
e o São Paio Oleiros perdeu por 26-20 na Ma-
deira, frente ao Marítimo.

Nas duas jornadas que faltam disputar pa-
ra terminar a primeira fase do campeonato, o 
Arsenal da Devesa visita o Gaia e fecha em casa 
frente ao Modicus. Depois segue-se a luta pela 
subida de divisão.

D
R
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 JOsé costa lima 

O 
ABC/UMinho está 
em desvantagem no 
play-off das meias-fi-
nais de andebol (2-1) 

e não tem margem de erro 
no quarto duelo que esta 
noite tem agendado com 
o Sporting. Sem poderem 
contar com o castigado 
Hugo Rocha e o lesiona-
do Tomás Albuquerque, 
os academistas acreditam 
que «a pressão é idênti-
ca para as duas equipas» 
e apostam tudo em for-
çar um quinto jogo que, a 
acontecer, será disputado 
na capital do Minho. 

«A nossa tarefa é a mes-
ma dos outros jogos: ven-
cer. Após uma derrota, 
não há nada melhor do 
que ganhar para termos 
a possibilidade de decidir 
tudo em nossa casa. Essa 
é a nossa grande motiva-
ção», ressalvou Carlos Re-
sende em relação à partida 
que hoje se inicia a partir 
das 21h30.

«Se o Sporting perder, 
terá de fazer o quinto jogo 
no nosso pavilhão e isso 
também nos dá confian-
ça para encarar este due-
lo com otimismo. Claro 
que, no imediato, a pres-
são é nossa; mas eu vejo 
nisto tudo, como sempre, 
um lado positivo. Mau se-
ria se não tivéssemos es-
ta pressão, pois não tínha-
mos a possibilidade de 
sermos campeões nacio-
nais», acrescentou o técni-
co do ABC/UMinho.  

Fazendo notar que es-
te playoff «tem sido inca-

abc obrigado a vencer o sporting para continuar a sonhar com o título 

Margem de erro no zero
«até dá mais motivação» 

racterístico» pelo facto de 
«nenhuma das equipas» 
ter, até aqui, aproveitado 
o fator casa, Carlos Resen-
de escalpelizou o que cor-
reu mal ao ABC na derro-
ta do sábado passado, no 
terceiro encontro destas 
meias-finais. 

«Vamos precisar de 
corrigir os erros para 
vencermos o Sporting. 
Não podemos ter aque-
les 20 minutos iniciais, 
em que demos confian-
ça ao adversário, e sermos 
mais proativos na defe-
sa e criar-lhes dificulda-

des no ataque, nomeada-
mente no último passe», 
observou.

«Não vamos falhar»
Também Pedro Seabra 
destacou a «motivação ex-
tra» como um dos argu-
mentos do ABC para sur-
preender os leões e evitar 
a passagem do Sporting à 
final e respetiva discussão 
do título nacional. 

«Estamos extra moti-
vados porque queremos 
ser campeões. Temos de 
vencer, até porque esta-
mos obrigados a isso, e is-
so até nos dá mais motiva-
ção. Só temos de estar ao 
nosso nível», disse o cen-
tral academista, deixando 
uma garantia aos adeptos: 
«não vamos falhar!». 

«Se este é o jogo mais 
importante da época. 
Sim... O próximo é sempre 
o mais importante, mas 
este ainda mais porque 
temos um "match point" 
para salvar. Este jogo é, 
de facto, vital», rematou.  

Pedro Seabra e Carlos Resende fizeram antevisão ao duelo 

D
R
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Benfica e FC Porto têm esta noite (20h3o) o quarto jogo, com os encarnados a poderem passar à final 

Sporting e ABC em duelo "ilógico" 
Tal como na outra meia-final, ABC e Sporting chegam ao 
quarto jogo com a possibilidade de a eliminatória da 
meia-final encerrar, isto se a equipa da casa vencer, já 
que o Sporting tem mais um triunfo do que os minhotos 
e conseguiu inverter o fator casa. Neste caso, nos três 
encontros já disputados, o teórico favoritismo de jogar 
no próprio pavilhão foi sempre contrariado: os lisboetas 
venceram - duas vezes - em Braga e os bracarenses 
ganharam quando se deslocaram a Lisboa. É o que 
pretendem repetir hoje, a fim de se manterem na luta. 

ANDEBOL Sporting e Benfica tentam, em Lisboa, a terceira vitória, que 
dá acesso à final, mas ABC e FC Porto querem um quinto jogo em casa 

HORA DA S DECISOES 

Os finalistas do Nacional 
de andebol podem ser hoje 
encontrados se Sporting e 
Benfica, ambos ajogar em 
casa, vencerem. ABC e FC 
Porto acreditam que 
podem obrigar as equipas 
de Lisboa a um quinto jogo 

AUGUSTOPRO 
••• Vai ser a sétima vez que 
FC Porto e Benfíca se encon-
tram esta época, tendo vitó-
rias e derrotas perfeitamente 
repartidas. Qualquer um de-
les ganhou e perdeu três ve-
zes, em casa e fora. 

No encontro mais recente, 
realizado no sábado, no Dra-
gão Caixa, o FC Porto salvou 
o primeiro match-point - re-
duzindo a desvantagem do 
play-off da sua meia-final 
para 1-2 -, faltando-lhe ven-
cer dois jogos se quiser man-
ter a luta pela revalidação do 
título até à final. 

O que se passou neste últi-
mo jogo é recordado. "Depois 
dessa derrota, já fizemos a 
análise e vamos encarar este 
jogo com a máxima ambi-
ção", revelou o ponta encar-
nado João Pais, enquanto, 
pela parte dos dragões, o téc- 

nico Ricardo Costa referiu: 
"A nossa defesa funcionou 
com uma intensidade que 
não tinha aplicado no pri-
meiro jogo, principalmente 
na primeira parte. No pri-
meirojogo, sofremos l7golos 
e agora nove; foi a grande di-
ferença. Era imperioso ga-
nharmos este jogo. Senão, 
estaríamos fora." 

Anos de confronto e a pro-
ximidade dos últimos jogos 
asseguram que ninguém 
tem a veleidade de querer 
surpreender. "Esperamos as 
dificuldades normais. Com  
eles, tem sido sempre com-
plicado. Conhecemos bem o 
Benfica, como eles nos co-
nhecem a nós. Há poucas coi-
sas a esconder", diz Ricardo 
Costa. Um pensamento do 
treinador portista que não 
diverge do do capitão da equi-
pa adversária. "Esperamos a 
máxima dureza na defesa, 
um jogo forte fisicamente, 
com velocidade. Já não há 
muitos truques. O conheci-
mento é mais do que muito", 
concorda João Pais. 

Portanto, agora - se não 
houver prolongamento, o 
que aconteceu três vezes nos  

últimos quatro jogos - há 60 
minutos em que cada um irá 
jogar com as suas armas. "Es-
peremos que o fator casa seja 

~ATE 

Os jogos que Benfica e FC 
Porto disputaram entre si 
esta época. Cada uma das 
equipas ganhou três 

decisivo, a força dos adeptos 
motiva-nos sempre, é como 
um jogador a mais", garantiu 
o treinador do Benfica, Ma-
riano Ortega. Algo que não é 
esquecido pelo colega que es-
tará no outro banco. "O fator 
casa dá sempre favoritismo a 
qualquer equipa. Por isso, o 
Benfica pode ter algum. Mas 
a nossa alma e aquilo que co-
locamos dentro do campo 
pode garantir que vamos fa-
zer lá o que fizemos no Dra-
gão. Estamos concentradíssi-
mos para reverter a elimina-
tória. É isso que queremos", 
terminou Ricardo Costa. 

"Passar à final do 
campeonato seria 
um prémio muito 
grande. Motiva 
toda a gente" 

"Não há tempo 
para prepararmos 
muitas coisas, mas 
já jogámos muitas 
vezes contra eles" 

marianoOrtega 
Treinador do Benfica 

"A nossa alma 
pode garantir que 
vamos fazer lá o 
que fizemos em 
casa" 

"Com eles, tem 
sido sempre 
complicado. Há 
poucas coisas a 
esconder" 

Ricardo Costa 
Treinador do FC Porto 

Página 12



A13

  Tiragem: 70287

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 8,47 x 1,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64088744 20-04-2016

Andeboi - ' OMsio Racional (2.' F aso) - CoupoA - (Roas-Inas - Jogo 4) - Benho-F. C Poro 

Futebol - Prrmiel League In kern:Mona' Cup Viaaneal B.f.  C Porto B(19) 

Página 13



A14

  Tiragem: 75971

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 25,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64089189 20-04-2016

DECISÕES. Benfica recebe FC Porto e Sporting o Al3C em jogos com as emoções à flor da pele 

OPINIÃO 

TRAJETO DO CAMPEÃO 
1/4 FINAL  (Melhor de 3) 1/2 FINAIS (Melhor de 5)  FINAL  (Melhor de 5) 
FC Porto (1.2) 

CAMPEÃO NACIONAL 
Benfica (4.9) 
Hoje (20h30) e 4 maio' 

Passos Manuel (7.9) 

Sporting (3.9) 

Águas Santas (6.2) 

ABC (2.9) 

Sporting (3.9) 
Hoje (21h00) e 4 maio' 

•Se neeissfilo 

me 

Avanca (8.9) 

Benfica (4.2) 

Madeira SAD (5.9) 

ABC (2.9) 

FC Porto (1.9) 

BENFICA E SPORTING 
TÊM PÁSSARO NA MÃ 
Clubes de Lisboa com 
oportunidade única para 
aproveitar fator casa no 
playoff do campeonato 

ALEXANDRE REIS 

EM As meias - finais do playoff do 
campeonato estão a revelar-se 
surpreendentes, mas tudo pode 
mudar a partir de hoje. O Benfica 
(40  na fase regular) conseguiu 
roubar o fator casa ao heptacam - 
peão FC Porto (1"), enquanto o 
Sporting (3`)) também está a ga-
nhar (2-1) ao ABC (21. Sendo as-
sim, os dois clubes de Lisboa, elos 
teoricamente mais fracos, têm o 
pássaro na mão nos clássicos de 
hoje, respetivamente às 20h30 na 
Luz e às 21 horas no Casal Vistoso, 
como forma de fazer valer o apoio 
dos seus adeptos na passagem à 
final. Caso contrário, os riscos de 
um 5" jogo serão enormes, com a 
visita das águias ao Dragão Caixa 
ou dos leões ao Pavilhão Flávio Sá 
Leite (Braga). 

Tanto o Benfica como o Sporting 
apelaram à presença maciça dos 
seus adeptos no lançamento dos 
respetivos duelos. E Mariano Or-
tega, treinador dos encarnados, 
perspetivou o embate: "É mais 
uma final. Vamos dar o nosso má-
ximo, pois para ganhar ao FC Por-
to temos de dar cempor cento. Es-
peramos um jogo muito intenso, 
equilibrado, e conseguira vitória , 
com o fator casa decisivo. A força 
dos adeptos motiva-nos, é como 
ter um jogador amais." 

Já o treinador Zupo Equisoain, 
em declarações ao sítio dos leões, 
também espera arrumar a elimi-
natória: "O ABC vem a Lisboa sa-
bendo que não pode voltar a errar.  

COM UMA DESVANTAGEM DE1-2 
NAS MEIAS-FINAIS, FC PORTO 
VISITA HOJE A LUZ E ABC VAI 
JOGAR AO CASAL VISTOSO 

Se perder, a competição acabou. 
Espero que seja uma vantagem 
para o Sporting jogar em casa. Te -
mos de aproveitar a possibilidade 
de acabar com a meia-final." 

Quanto a Ricardo Costa, técnico 
dos dragões, quer dar a volta:  

Alexandre Reis 
Jornalista 

Dérbi na final 
seria histórico 

Ei O FC Porto, com sete títulos 
conquistados consecutiva-
mente, tem sido hegemónico 
no campeonato. Mas Benfica e 
Sporting, com o fator casa nos 
jogos de hoje, têm (quase) tudo 
para quebrar este ciclo e prota-
gonizarem pela primeira vez na 
história uma final de playoff à 
melhor de cinco jogos. A última 
vez que os dois clubes de Lisboa 
acabaram emi.o(Sporting) e 2.° 
(Benfica) foi na distante época 
de1983/84 há 32 anos, depois de 
na temporada anterior as 
águias terem sido campeãs à 
frente dos leões, mas no siste-
ma de poule. No sistema elimi-
natório, seria preciso recuar ao 
dérbi que decidiu uma final íssi-
ma em1959/6o, há 56 anos, ten-
do, então, o Sporting vencido o 
Benfica, por 17-12. Os dois clubes 
da capital têm tradição no an-
debol, mas raramente discuti-
ram as provas entre si nos últi-
mos anos, pois tanto FC Porto 
como ABC gostam de se intro-
meter nestas discussões. Mas 
algo começa a mudar. ou não 
fosse a Taça desta época ganha 
pelo Benfica ao Sporting, tam-
bém numa final com dérbi, que 
não se realizava há 27 anos. 

"Não pensamos no que está para 
trás, o importante é retificar o que 
temos feito menos bem. Era impe-
rioso termos ganho o último jogo. 
Se não o tivéssemos feito, estaría-
mos fora. Vai ser um FC Porto a 
querer ganhar mais um título." 

Carlos Resende, treinador do 
ABC, também quer ganhar e dar a 
volta à eliminatória: "Vamos ten-
tar vencer em casa do Spórting e 
levar as meias-finais para um 
quinto jogo, para estarmos na final 
e discutirmos o título." o 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016
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As meias-finais do playoff do campeonato estão a revelar-se surpreendentes, mas tudo pode mudar a
partir de hoje. O Benfica (4º na fase regular) conseguiu roubar o fator casa ao heptacampeão FC Porto
(1º), enquanto o Sporting (3º) também está a ganhar (2-1) ao ABC (2º). Sendo assim, os dois clubes
de Lisboa, elos teoricamente mais fracos, têm o pássaro na mão nos clássicos de hoje, respetivamente
às 20h30 na Luz e às 21 horas no Casal Vistoso, como forma de fazer valer o apoio dos seus adeptos
na passagem à final. Caso contrário, os riscos de um 5º jogo serão enormes, com a visita das águias
ao Dragão Caixa ou dos leões ao Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga). Tanto o Benfica como o Sporting
apelaram à presença maciça dos seus adeptos no lançamento dos respetivos duelos. E Mariano
Ortega, treinador dos encarnados, perspetivou o embate: "É mais uma final. Vamos dar o nosso
máximo, pois para ganhar ao FC Porto temos de dar cem por cento. Esperamos um jogo muito
intenso, equilibrado, e conseguir a vitória , com o fator casa decisivo. A força dos adeptos motiva-nos,
é como ter um jogador a mais." Já o treinador Zupo Equisoain, em declarações ao sítio dos leões,
também espera arrumar a eliminatória: "O ABC vem a Lisboa sabendo que não pode voltar a errar. Se
perder, a competição acabou. Espero que seja uma vantagem para o Sporting jogar em casa. Temos
de aproveitar a possibilidade de acabar com a meia-final." Continuar a ler Quanto a Ricardo Costa,
técnico dos dragões, quer dar a volta: "Não pensamos no que está para trás, o importante é retificar o
que temos feito menos bem. Era imperioso termos ganho o último jogo. Se não o tivéssemos feito,
estaríamos fora. Vai ser um FC Porto a querer ganhar mais um título." Carlos Resende, treinador do
ABC, também quer ganhar e dar a volta à eliminatória: "Vamos tentar vencer em casa do Sporting e
levar as meias-finais para um quinto jogo, para estarmos na final e discutirmos o título." A OPINIÃO
DE... (por Alexandre Reis) Dérbi na final seria histórico O FC Porto, com sete títulos conquistados
consecutivamente, tem sido hegemónico no campeonato. Mas Benfica e Sporting, com o fator casa
nos jogos de hoje, têm (quase) tudo para quebrar este ciclo e protagonizarem pela primeira vez na
história uma final de playoff à melhor de cinco jogos. A última vez que os dois clubes de Lisboa
acabaram em 1.º (Sporting) e 2.º (Benfica) foi na distante época de 1983/84, há 32 anos, depois de
na temporada anterior as águias terem sido campeãs à frente dos leões, mas no sistema de poule. No
sistema eliminatório, seria preciso recuar ao dérbi que decidiu uma finalíssima em 1959/60, há 56
anos, tendo, então, o Sporting vencido o Benfica, por 17-12. Os dois clubes da capital têm tradição no
andebol, mas raramente discutiram as provas entre si nos últimos anos, pois tanto FC Porto como ABC
gostam de se intrometer nestas discussões. Mas algo começa a mudar, ou não fosse a Taça desta
época ganha pelo Benfica ao Sporting, também numa final com dérbi, que não se realizava há 27
anos. Autor: Alexandre Reis
 
 03h14
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Com uma desvantagem de 1-2 nas meias-finais, FC Porto visita hoje a Luz e ABC vai jogar ao casal
vistoso 03:14 . Record Por Record As meias-finais do playoff do campeonato estão a revelar-se
surpreendentes, mas tudo pode mudar a partir de hoje. O Benfica (4º na fase regular) conseguiu
roubar o fator casa ao heptacampeão FC Porto (1º), enquanto o Sporting (3º) também está a ganhar
(2-1) ao ABC (2º). Sendo assim, os dois clubes de Lisboa, elos teoricamente mais fracos, têm o
pássaro na mão nos clássicos de hoje, respetivamente às 20h30 na Luz e às 21 horas no Casal
Vistoso, como forma de fazer valer o apoio dos seus adeptos na passagem à final. Caso contrário, os
riscos de um 5º jogo serão enormes, com a visita das águias ao Dragão Caixa ou dos leões ao
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).Tanto o Benfica como o Sporting apelaram à presença maciça dos
seus adeptos no lançamento dos respetivos duelos. E Mariano Ortega, treinador dos encarnados,
perspetivou o embate: "É mais uma final. Vamos dar o nosso máximo, pois para ganhar ao FC Porto
temos de dar cem por cento. Esperamos um jogo muito intenso, equilibrado, e conseguir a vitória ,
com o fator casa decisivo. A força dos adeptos motiva-nos, é como ter um jogador a mais."Já o
treinador Zupo Equisoain, em declarações ao sítio dos leões, também espera arrumar a eliminatória:
"O ABC vem a Lisboa sabendo que não pode voltar a errar. Se perder, a competição acabou. Espero
que seja uma vantagem para o Sporting jogar em casa. Temos de aproveitar a possibilidade de acabar
com a meia-final."Quanto a Ricardo Costa, técnico dos dragões, quer dar a volta: "Não pensamos no
que está para trás, o importante é retificar o que temos feito menos bem. Era imperioso termos ganho
o último jogo. Se não o tivéssemos feito, estaríamos fora. Vai ser um FC Porto a querer ganhar mais
um título."Carlos Resende, treinador do ABC, também quer ganhar e dar a volta à eliminatória:
"Vamos tentar vencer em casa do Sporting e levar as meias-finais para um quinto jogo, para estarmos
na final e discutirmos o título."A OPINIÃO DE...(por Alexandre Reis)Dérbi na final seria históricoO FC
Porto, com sete títulos conquistados consecutivamente, tem sido hegemónico no campeonato. Mas
Benfica e Sporting, com o fator casa nos jogos de hoje, têm (quase) tudo para quebrar este ciclo e
protagonizarem pela primeira vez na história uma final de playoff à melhor de cinco jogos. A última
vez que os dois clubes de Lisboa acabaram em 1.º (Sporting) e 2.º (Benfica) foi na distante época de
1983/84, há 32 anos, depois de na temporada anterior as águias terem sido campeãs à frente dos
leões, mas no sistema de poule. No sistema eliminatório, seria preciso recuar ao dérbi que decidiu
uma finalíssima em 1959/60, há 56 anos, tendo, então, o Sporting vencido o Benfica, por 17-12. Os
dois clubes da capital têm tradição no andebol, mas raramente discutiram as provas entre si nos
últimos anos, pois tanto FC Porto como ABC gostam de se intrometer nestas discussões. Mas algo
começa a mudar, ou não fosse a Taça desta época ganha pelo Benfica ao Sporting, também numa
final com dérbi, que não se realizava há 27 anos.
 
 03:14 . Record
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Avelino Conceição

Partindo para a sexta jornada
na da fase do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão de Seniores
Femininos na quarta posição, a
equipa da Casa do Povo de Va-
longo do Vouga - este ano par-
ticipa pela primeira vez neste
escalão, dando assim continui-
dade aos escalões de formação
- atrasou-se na luta pelos dois
lugares de acesso à 1.ª Divisão,

apesar subida que não ser prio-
ridade imediatas do clube do
concelho de Águeda.

E frente um Ílhavo, que ainda
não havia somado qualquer vi-
tória nesta fase, o favoritismo
recaia quase na totalidade para
a equipa da casa. Mas cedo se
percebeu que esse favoritismo
não seria real, pois a formação
visitante, sempre melhor no um
para um, foi ganhando sucessi-
vos lances, contrastando com a
pouca criatividade das locais.

E a nota de maior destaque
da primeira parte foi mesmo o

equilíbrio entre as duas equipas,
com sucessivas alternâncias no
marcador, acabando por se ve-
rificar uma igualdade a 15 golos
ao intervalo, já que nenhum dos
conjuntos conseguiu marcar
uma posição de liderança.

Na segunda metade, a equipa
da casa ainda liderou o marca-
dor até aos primeiros dez mi-
nutos de jogo, altura em que a

equipa de Ílhavo para a frente
(18-19). E depois, com um par-
cial de 7-0, a equipa de António
Sousa nunca mais deu hipóte-
ses ao Valongo do Vouga de
“reentrar” na discussão pela vi-
tória, tal foi a supremacia ofen-
siva das ilhavenses.

E também um punhado de
excelentes defesas da guarda-
redes Anastesia Grigoreva, que

Favoritismo contrariado
Estreia Equipa de Ílhavo obteve a primeira vitória na fase final em recinto alheio.
Valongo do Vouga surpreendeu pela negativa frente ao último classificado

esteve muito segura entre os
postes, sofrendo apenas dez go-
los na segunda metade, de al-
guma forma contribuíram para
o avolumar do resultado (21-28)
a favor do conjunto forasteiro,
a dez minutos do termo do en-
contro.

Até final a equipa do Ílhavo
não conseguiu manter uma di-
ferença confortável que lhe per-
mitiu vencer de forma clara e
estrear-se a vencer nesta fase do
campeonato. Já a formação de
Valongo do Vouga, com esta
derrota, manteve a quarta po-
sição mas ficou mais longe dos
lugares de subida, ainda que fal-
tam mais oito jornadas para se
jogar até final do campeonato.

Destaque na equipa da casa
para as prestações de Joana Si-
mões e Inês Veiga, que à sua
conta marcaram mais de me-
tade dos golos do Valongo do
Vouga. Na turma de Ílhavo, para
além da goleadora Ana Ribeiro,
que foi a melhor marcadora da
partida com 12 golos, destaque
também para a guarda-redes
Anastesia Grigoreva, que jogou
apenas na segunda parte e foi
sem duvida a mais difícil obstá-
culo das locais, num jogo bem
disputado e em que arbitragem
teve algumas falhas.|

VALONGO VOUGA                   25

Treinador: Paulo Veiga.
Patrícia Guarino; Ana Arêde, Bruna
Santos (1), Joana Simões (9), Inês Veiga
(7), Joana Santiago (4) e Ana Coutinho
(2) - sete inicial - Cátia Ferreira, Cláudia
Salgueiro, Ana Marques (1), Catarina
Almeida (1) e Daniela Santos.

ÍLHAVO AC                                     33

Treinador: António Sousa 
Valery Istchenko; Raquel Moleiro, Cris-
tiana Dias (4), Rosa Nolasco (6), Ana
Ribeiro (12), Leandra Pinho (2) e Marta
Pinto (1) - sete inicial - Anastesia Grig-
oreva, Cátia Reis (5), Ana Durão, Ana
Araújo (3) e Sara Matos.

Pavilhão da Casa do Povo de Valongo do Vouga. Assistência: cerca de 50 especta-
dores. Árbitros: André Nunes e Ruben Maia (A.A. Aveiro). Oficiais de Mesa: João
Pinheiro e Fábio Silva (Aveiro). Ao intervalo: 15-15.

Andebol
2.ª Divisão Feminina

Valonguenses foram surpreendidas em casa pelas ilhavenses

D.R.
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Setúbal 2016 assina, esta quinta-feira, 21 de abril, um protoloco com a Federação de Andebol de
Portugal. A assinatura do acordo - agendada para as 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Setúbal - conta com a presença de Maria das Dores Meira, presidente da Câmara Municipal de
Setúbal, e de Ulisses Pereira, presidente da Federação de Andebol de Portugal.
 
 O protoloco de colaboração entre as duas entidades, que acontece precisamente no ano em que
Setúbal é Cidade Europeia do Desporto, permitirá a realização da Supertaça de Andebol e da Gala
Anual da Federação de Andebol de Portugal em Setúbal. Os eventos terão lugar no mês de agosto.
 
 Refira-se que o Andebol é uma das modalidades em destaque no programa de Setúbal 2016. A
Azeitão Andebol Fest 2016 e os Jogos do Futuro - Andebol são apenas duas das iniciativas promovidas
e que colocam a modalidade em destaque no ano em que o desporto invade a cidade de Setúbal.
 
 19.04.2016 - 20:53
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A equipa de andebol 
do Vitória não foi 
além de uma der-

rota por 20-32 na receção 
ao líder Boa Hora, em jo-
go disputado no Pavilhão 
Antoine Velge, no sábado, 
e a contar para a 24ª e an-
tepenúltima jornada.

“Não tivemos dentro do 
nosso habitual. A equipa 
entrou nervosa e, claro, o 
Boa Hora como excelente 
equipa que é, bem estru-
turada e organizada, apro-
veitou”, resumiu ao nosso 
jornal o treinador e coor-
denador técnico sadino, 
António Santos, que se 
queixou das várias ausên-
cias na sua formação, de-
vido a lesões e castigos.

“Depois de uma primei-
ra parte dentro das expeta-
tivas, a perder apenas por 
dois golos de diferença, fa-
lhámos muitas oportuni-
dades no segundo tempo e 
o jogo foi fi cando com um 
resultado desnivelado. E a 

resistência mental dos jo-
gadores para aguentar o 
desnível também caiu”, 
acrescentou.

Com este desaire, os vito-
rianos caíram para o 4º lu-
gar, o primeiro abaixo da 
zona de acesso à fase de 
subida, por troca com o Al-
to do Moinho. “As contas 
estão mais baralhadas. Já 
não dependemos só de nós” 
lamentou o mister, que diz 
que “o apuramento para a 
2ª fase seria um prémio pa-
ra o que tem sido feito no 
andebol do clube”.

Ainda antes da realização 
do jogo de anteontem, a as-
sociação Andgerações, que 
apoia a modalidade no Vitó-
ria, enviou para a nossa re-
dação um comunicado a dar 
conta da sua desconfi ança 
pelo adiamento de um en-
contro entre duas equipas 
de Leiria (Sismaria e Juve 
Lis) e que estão a disputar a 
subida, para cinco dias antes 
da última jornada.

Andebol perde com 
líder e cai para 4º

� DR �

Página 19



A20

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 15,20 x 22,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64092043 17-04-2016

Madeira SAD está 
na luta pelo 5.º lugar 
Madeirenses receberam e venceram ontem com alguma facilidade a equipa
do AA Avanca, no 2.º jogo referente ao apuramento do 5.º a 8.º classificados.

A
equipa masculina do Ma-
deira SAD venceu ontem
o AA Avanca, 31-20, asse-
gurando assim o direito
de disputar o 5.º lugar do

campeonato, que dá a possibili-
dade de participar numa com-
petição europeia na próxima
temporada. 

A Europa está, agora, no horizonte da equipa orientada pelo treinador Paulo Fidalgo.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 J

M

Jogando num pavilhão do
Funchal que voltou a registar
uma enchente, a equipa madei-
rense entrou de rompante no
2.º jogo referente ao apuramento
do 5.º a 8.º classificados do cam-
peonato Fidelidade Andebol 1.
Aos dez minutos, já vencia por
8-1. 
Após o sufoco inicial a que

foi submetida, a formação do
AA Avanca procurou reagir, mas
não conseguiu fazer melhor do
que ir para o intervalo a perder
por 16-9. A tendência de jogo
registada no primeiro tempo

voltou a ser apreciada na etapa
complementar, a qual foi apro-
veitada pelo Madeira SAD para
gerir o tempo que faltava para
o término da partida sem des-
curar a competitividade da equi-
pa para manter a diferença no
resultado, que acabou com 11
pontos de diferença. 
Águas Santas Milaneza e Pas-

sos Manuel vão disputar o 3.º
jogo do play-off, que irá decidir
qual das duas equipas vai jogar
com o Madeira SAD, pelo 5.º lu-
gar, e com o Avanca, pelo 7.º.
JM
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FUTEBOL
I Liga, 30.ª jornada: União-
Paços de Ferreira, às 16:00
na Ribeira Brava; Marítimo-
Guimarães, às 18:15 nos Bar-
reiros; FC Porto-Nacional, às
20:30 no Estádio do Dragão;
Belenenses-Académica
(16:00).
Liga Espanhola, 33.ª jornada:
At. Madrid-Granada (17:15
SportTV2) e Barcelona-Va-
lência (19:00 SportTV2).
Campeonato de Portugal: Ar-
gozelo-Marítimo B (15:00) e
Neves-Camacha (15:00):
Nacional de juvenis, Zona
norte, 9.ª jornada: Nacional-
Braga, às 11:00 na Choupana.
Divisão de Honra Regional,
19.ª jornada: Pontassolense-
C. Lobos (16:00 Ponta do
Sol), Portosantense-Machico
(15:00 Porto Santo), CS Marí-
timo-Caniçal (15:00 Santo
António).

BASQUETEBOL
Liga Masculina, 21.ª Jornada:
CAB Madeira-Eléctrico, às
15:30 no Pavilhão da Nazaré.

VOLEIBOL
II Divisão feminina, série subi-
da: Sports Madeira-São Ma-
mede, às 17:00 Pavilhão da
Levada.

ATLETISMO
Campeonato Regional de
Montanha / Taça de Portugal
de Corrida de Montanha, no
Concelho do Porto Moniz.

CICLISMO
3.ª Prova da Taça da Madeira
Downhill, na Ponta do Pargo,
com manga às 11:30 e final
às 11:30.

TRIATLO
Campeonatos Regionais no
Porto Santo, com início pelas
09:30.

Agenda desportiva
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ANDEBOL

O
FC Porto venceu ontem
em casa o Benfica, por
27-23, no terceiro jogo
das meias-finais do cam-
peonato nacional de an-

debol, e evitou a eliminação, re-
duzindo a vantagem benfiquista
para 2-1 nesta fase eliminató-
ria.
Os heptacampeões nacionais

precisavam de ganhar este jogo
e conseguiram-no com uma exi-
bição categórica, em especial
no primeiro tempo, período em
que o Benfica marcou apenas

FC Porto continua “vivo”

nove golos, contra 16 dos ‘azuis
e brancos’.
Apoiado pelos seus adeptos,

o FC Porto foi mais forte, come-
teu menos erros, esteve bem na
defesa e no ataque e por isso

ganhou com alguma naturali-
dade, interrompendo assim uma
série negra de três derrotas con-
secutivas perante o Benfica, duas
para o campeonato e uma para
a Taça de Portugal.
As duas equipas voltam a en-

contrar-se na próxima quarta-
feira, 20 de abril, desta vez no
Pavilhão da Luz, em Lisboa, no
quarto encontro destas meias-
finais. Trata-se de mais um jogo
decisivo para o campeão na-
cional e para as suas aspirações
a revalidar o título nacional,
ao passo que o Benfica pode
qualificar-se para a final se o
ganhar. JM
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Infantis Masculinos
Ílhavo, 27 - Sanjoanense “A”, 36
Avanca, 23 - Sanjoanense “B”, 17

SANJOANENSE A: André Teixeira (12), Miguel Leite (2), Gonçalo Oliveira, Bruno Costa 
(3), Marcos Carvalho (13), José Almeida, João Lourenço (2), Miguel Almeida (3), João 
Henriques (1) 

SANJOANENSE B: Afonso Tavares, André Mesquita (1), Tiago Lima (3), Bruno Lima (5), 
Tomás Silva (1), Bernardo Morais (7), Pedro Silva, Diogo Moreira, João Batista, Francisco 
Brandão, Vasco Silva 
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Juvenis Femininos
Sanjoanense, 24 - V. do Vouga, 23

A equipa da casa entrou mal no jogo, estando a perder 1-6, mas conseguiu recuperar, 
empatando a partida a 11-11 ao intervalo.

A segunda parte foi pautada pelo equilíbrio entre as duas equipas, mas a equipa da 
casa conseguiu levar a melhor, alcançando assim os três pontos. 

Resta agradecer aos pais e restantes presentes.
No próximo sábado, a equipa desloca-se a S. Félix da Marinha, pelas 15h00.

Minis Masculinos
Ílhavo, 7 - Sanjoanense “A”, 31

Vitória tranquila onde a experiência da equipa A se refl ectiu na excelente exibição 
realizada e no resultado alcançado.
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ANDEBOL 
MADEIRA SM VENCE TAÇA DA 

AAM APÓS BATER MARÍTIMO 

A equipa do Madeira SAD con-
quistou, na noite de quarta-
feira, a Taça da Associação de 
Andebol da Madeira (AAM) em 
Seniores Masculinos após ven-
cer, na final, a formação do CS 
Marítimo por 39-24. Sem sur-
presa, a partida colocou frente 
a frente duas melhores equipas 
da modalidade da Região. E foi 
também sem surpresa que o 
Madeira SAD, que milita no 
principal escalão nacional, 
bateu os "verde-rubros", que 
competem na 2. divisão nacio-
nal. 
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Encontro de Antigos Atletas do 
GDS repete-se no final do mês 
Os antigos atletas da modalidade de andebol do GDS —
Grupo Desportivo de Santiago, de Estremoz, voltaram, de-
corridas mais de duas décadas e meia, a reunir há um 
ano. A segunda edição do encontro terá repetição já no 
próximo dia 30, "sábado de FIAPE", como apontaram os 
responsáveis pela organização da iniciativa. 

JORGE M. PEREIRA 

No decorrer do '2° Encon-
tro de Antigos Atletas do GDS' 
os ex-jogadores vão voltar a 
entrar no rinque do Pavilhão 
Desportivo Municipal da cida-
de anfitriã para a realização de  

uma partida da modalidade, a 
ter lugar pelas 15h30. Após a 
homenagem prestada ao pro-
fessor Grave Costa na edição 
de estreia, este ano os atletas 
vão homenagear os antigos 
colegas de equipa que partiram 
prematuramente: Rui Costa,  

Zezinha Varela e Luís Cruz. 
A iniciativa, que visa recor-

dar os anos de ouro do andebol 
na cidade de Estremoz, déca-
das de 80 e 90 dó séCulo 
passado, irá culminar com um 
lanche convívio servido no Res-
taurante Violeta. 
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Juniores femininas 
da sir 1º maio lideram
no último domingo as 
juniores da SiR 1º Maio foram 
até Almeirim defrontar a 
equipa local, formação que se 
reforçou para esta fase final 
com novas atletas

A equipa da Marinha Grande não 
entrou bem no jogo, permitindo que os 
primeiros 15 minutos tivessem domínio 
das visitadas. Mas a partir daí as atletas 
marinhenses assumiram o controlo e ao 
intervalo já venciam por três golos.

No segundo tempo, verificou-se uma 
nova entrada forte do Almeirim, mas ago-
ra com a SIR 1º de Maio a nunca perder 
o controlo do jogo até aos 22-27 finais. 
Foram mais três pontos ganhos, o que 
permite a liderança isolada na classifica-
ção ao fim da primeira volta.

No primeiro posto, mas à condição 
por ter um jogo a mais, seguem também 
as seniores da SIR 1º Maio, que lutam 
pela subida à 1ª divisão. Na deslocação 
a Ílhavo, para defrontar a equipa local 
onde e com quem tinham empatado na 
primeira,  a SIR 1º de Maio entrou bem, 
mas a formação adversária reagiu e temi-
nou o primeiro tempo a vencer por 10-7. 

Na reabertura do jogo, a SIR 1º de 
Maio voltou a entrar bem e deu a volta 
ao resultado, terminando o encontro a 
vencer por 17-16. 

Destaque para os iniciados que com 
jornada dupla levaram de vencida os 2 
jogos e treparam na classificação até à 
quinta posição. No sábado, receberam 
a equipa do Académico de Viseu para 

jogo em atraso e começaram descon-
centrados a permitir que o adversário se 
mantivesse na discussão do jogo duran-
te a primeira parte, sendo o parcial ao 
intervalo de 21-16. Segunda parte com 
dois sentidos, de início o acumular da 
vantagem até uma diferença de 11 golos 
no marcador, seguidos do acumular de 
erros no ataque a permitir contra-ataques 
do adversário e reduzir a diferença na 
parte final do jogo, para o resultado de 
38-35. No domingo, deslocação a Sa-
mora Correia para confronto com a equi-
pa local num jogo em que a diferença 
de argumentos das duas formações ficou 
expressa no resultado de 22-41, com 
14-19 ao intervalo e uma vitória fácil da 
SIR. Fácil foi também a vitória das infan-
tis femininas que receberam a Batalha, 
constituída por muitas atletas ainda minis 
e que não tiveram meios para se oporem 
à marcação individual feita pela SIR 1º 
de Maio e para a alta percentagem de 
concretização local. 

Os juniores foram até Lagoa defrontar 

o Académico local que segue na primei-
ra posição para um jogo que se aguar-
dava difícil e que o foi principalmente no 
primeiro tempo com 17-3 ao intervalo, 
segundo tempo mais equilibrado com o 
resultado final de 35-17.

As juvenis femininas em jogo que en-
cerrou a 1ª volta da 2ª fase do Campe-
onato Nacional foram defrontar a Asso-
mada. 

Num jogo jogado mais com o coração 
do que com a razão acabou por vencer a 
equipa da casa pela margem mínima 22-
21. Apesar da derrota a SIR 1º de Maio 
continua em segundo lugar e em posição 
de se qualificar para a 3ª fase.

Este fim de semana realizam-se quatro 
jogos no Pavilhão Municipal da Marinha 
Grande, sábado às 15h, as seniores re-
cebem o Vale Grande, e às 17h os senio-
res masculinos o NDA Pombal. Domingo 
é dia do escalão de iniciados entrar em 
ação, com as raparigas a receberem o 
Batalha às 10h, e os rapazes a Juventude 
do Lis às 17h30. ß
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aPd leiria camPeã 

A APD Leiria sagrou-se campeã de andebol em 
cadeira de rodas, em ACR4, ao bater na final a 
ADP Porto.

 Os campeões que fazem parte da equipa são: 
João Jerónimo (Técnico e Atleta), Nuno Pedrosa 
(Adjunto e Atleta), Marco Francisco, Iderlindo Go-
mes, Manuel Sousa, Luís Cordeiro, João Pedro, 
Cândido Delgado, João Queiroz, Rafael Andrino 
e Patrícia Traquina. ß
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A Associação Desportiva Al-
bicastrense (ADA) mantém-
se na rota do seu objetivo 
para a presente temporada: 
ascender à 2.ª divisão na-
cional de andebol. Ganhou 
por doze golos (35-23) ao 
Samora Correia, em encon-
tro da 5.ª jornada da fase de 
subida, e está em 2.º lugar do 
alinhamento sulista.
Foi um triunfo tranquilo 

FASE DE SUBIDA DA 3.ª DIVISÃO DE ANDEBOL

Albicastrense em linha com o objetivo
aquele que os azuis alcança-
ram no último sábado sobre 
um opositor já conhecido 
da fase de apuramento do 
campeonato. O poderio de 
meia distância encarregou-
se de estabelecer diferenças 
e Ricardo Oliveira no jogo 
exterior fez o resto. Apontou 
8 golos o ponta da ADA, os 
mesmos que Tiago Vieitas 
e menos dois que Tiago 

Carmo, que mesmo jogan-
do menos minutos que o 
habitual, foi assertivo na 
marcação de livres de sete 
metros. O veterano Luís 
Gama, com quatro golos, 
apareceu também no jogo.
A Albicastrense é, clara-
mente, a equipa mais con-
cretizadora das dezasseis 
que se distribuem pelas 
duas séries desta fase. Mar-

ca uma média de 32,4 golos 
por encontro. 
A classifi cação indica três 
galos para dois poleiros: 
Vela de Tavira (só vitórias) 
Albicastrense e Zona Azul 
(ambos com uma derrota) 
perfi lam-se como os prin-
cipais candidatos à subida 
de divisão, mas também o 
Sassoeiros e Oriental não 
estão afastados das contas.

A ADA volta a atuar no Pa-
vilhão Municipal de Castelo 
Branco este sábado: recebe 
às 18H00 o Sassoeiros. Um 
encontro de crucial impor-
tância não só para afastar o 
adversário da freguesia de 
Carcavelos desta luta, como 
pelo facto de Vela de Tavira 
e Zona Azul (Beja) jogarem 
entre si.
AJ
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Andebol: Iuri Anastácio 
faz 7 golos no nacional

o nazareno iuri anastácio ajudou a 
equipa de juvenis masculinos do sismaria 
a regressar aos triunfos na fase final da 
1.ª divisão nacional, ao apontar 7 golos na 
vitória, fora de portas, sobre o alavarium 
(29-30). o jogador iniciou a carreira no 
dom Fuas aC, mas transferiu-se para o 
emblema de leiria em 2012, sendo consi-
derado um jovem de elevado potencial.
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Andebol: Juvenis femininos 
do Cister SA somam desaire

A equipa de juvenis femininos do Cister SA 
averbou a primeira derrota no Torneio Prima-
vera, ao perder diante da CB Castelo Branco (25-
26). As alcobacenses vinham de dois triunfos 
consecutivos, diante Dom Fuas AC (34-15) e 
Batalha AC (23-26), mas terminaram o ciclo de 
resultados positivos, apesar de ainda preser-
varem o 1.º lugar, com 7 pontos, os mesmos 
de Batalha AC e CB Castelo Branco.
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Andebol: Juvenis do Cister 
recebem Pateira no nacional

a equipa de juvenis masculinos do Cister 
sa recebe, no próximo sábado (17 horas), o 
pateira, no regresso à competição na 1.ª di-
visão nacional. o jogo reveste-se de grande 
importância na luta pela manutenção, dado 
que ambas as equipas estão na parte funda da 
classificação. a turma de Rui Medeiros ocupa o 
5.º lugar da zona 3 do Grupo b, com 18 pontos, 
mais 1 que o próximo adversário.
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