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Suécia e Espanha finalistas 
Bateram campeã olím-

pica e mundial nas 'meias' 
do Europeu de Zagreb 

Suécia e Espanha discu-
tem, amanhã, o título eu-
ropeu de andebol masculi-
no, depois de terem ganho os 
respetivos encontros das 
meias-finais, em Zagreb, 
Croácia. A equipa espanho-
la bateu a campeã mundial 
(e ouro europeu por três ve-
zes) França, por 27-23 (15-
-9 ao intervalo), para repe-
tir o lugar de finalista pela 
quinta vez... sem que tenha 
qualquer título conquista-
do — esteve nas finais de 
1996, 1998, 2006 e 2016. 

Já a Suécia foi campeã por 
quatro vezes (1994, 1998, 
2000 e 2002), mas está na 
final pela primeira vez des-
de o título de 2002. Ontem 
apurou-se ao triunfar pe-
rante a campeã olímpica Di-
namarca (por duas vezes 
ouro europeu), por 35-34, 
após prolongamento — os 
suecos chegaram ao interva- 

Suecos na 1.a final desde 2002 

lo a vencer por 16-14 e o di-
namarquês Lasse Svan fez o 
empate a 28 no final do tem-
po regulamentar, forçando 
os minutos extra. 

Será uma reedição da fi-
nal de 1998, quando a Sué-
cia bateu a Espanha por 25-
-23. No jogo de atribuição 
dos 5.2  e 6.2  lugares, a an-
fitriã Croácia bateu a Repú-
blica Checa, por 28-27 (16-
-10 ao intervalo), tendo 
dominado o encontro des-
de cedo. 
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O ANDEBOL 1. 0 ABC recebe 
hoje no Flávio Sá Leite, em 
Braga (17 horas) o Águas 
Santas, em jogo da 20.a 
jornada do Andebol 1, iniciada 
a 13 de janeiro, com a vitória 
caseira do Madeira SAD 
sobre o Arsenal Devesa (36-
-21) e só finda a 14 de 
fevereiro, com o dérbi 
Sporting-Benfica. Já o 
clássico FC Porto-Sporting 
do campeonato foi 

antecipado de 7 para 6 de 
fevereiro (20.30 h). 
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mais Andebol 
O  CHALLENGE. O SIR/Col. 

João de Barros joga as duas 
mãos dos oitavos de final da 
Taça Challenge feminina, hoje 
e amanhã, na Polónia, diante 
do Lubin. O favoristismo é 
das polacas, mas a equipa de 
Paulo Félix quer deixar boa 
imagem e preparar os 
próximos compromissos nas 
provas nacionais. H. C. 
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ANDER ,9? L 

Em busca de 
mais surpresas 
-3 'Oitavos' da Taça de Por-
tugal são hoje mas Spor-
ting só joga em fevereiro 

Se na eliminatória anterior o 
detentor do troféu, ABC, bem 
como Avanca e Juve Lis, caíram 
perante oponentes de escalões 
inferiores, os oitavos-de-final da 
Taça de Portugal prometem mais 
equilíbrio. Por exemplo, o Póvoa 
Varzim, reforçado com elementos 
de inegável qualidade, recebe o 
Belenenses e o FC Gaia é anfitrião 
do AC Fafe, procurando ambos os 
conjuntos da 2.' divisão retomar o 
caminho das surpresas. FC Porto, 
Benfica, Avanca e São Bernardo 
são favoritos face a equipas do 2.° 
escalão, no caso dos três 
primeiros e do sensacional 
Santana, o resistente da 3.'  

TAÇA DE PORTUGAL 
-) Oitavos de final Hoje 

Benavente (2.1-Benfica (A1) 18.00 h 
Pavilhão Escola Secundária, em Benavente  

FC Porto (A1)-Ac S. Mamede (2.1 18.30 h 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

ISMAI (A1)-Madeira SAD (A1) 19.00 h 
Pavilhão Municipal, na Maia  

Sanjoanense (2.1-Avanca (A1) 19.00 h 
Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira 

P. Varzim (2.1-Belenenses (A1) 21.00 h 
Pavilhão Municipal,    na Póvoa de Varzim  

São Bernardo (A1)-5antana (3.1  21.00 h 
Pavilhão Gimnodesportivo S. Bernardo, em Aveiro 

FC Gaia (2.1-AC Fafe (A1) 21.00 h 
Pavilhão do FC Gaia, em Gaia  

G. S. Tirso (21-Sporting (A1)21fev., 2130 h 
Pavilhão  Municipal, em Santo Tirso 

divisão. O único confronto entre 
formações do Andebol 1 é na Maia, 
com o ISMAI-Madeira SAD, 
embate que se repetiu a meio da 
semana e que os madeirenses 
levaram a melhor. O Sporting, 
finalista da época passada, só a 21 
de fevereiro vai a Santo Tirso 
defrontar o Ginásio local. H. C. 
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ANDEBOL - FINAI DO EUROPEU 

ESPANHA E SUÉCIA 
Espanha e Suécia são os fina-
listas do Europeu de andebol 
que se realiza na Croácia. Os 
espanhóis bateram a França 
por 27-23, enquanto os suecos 
venceram a Dinamarca 
(35-34). A final joga-se amanhã. 
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O ABC/UMinho defronta hoje o
Águas Santas, em jogo antecipa-
do da jornada 20 do Campeona-
to Andebol 1. A partida está
agendada para as 17 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, com a
formação bracarense a partir co-
mo favorita para este duelo. 

A equipa bracarense retomou a
competição em alta, com duas
vitórias após o interregno do
campeonato e está apostada em
manter-se nos lugares cimeiros. 

“Esperamos um jogo difícil.
Na primeira volta conseguimos
uma excelente prestação em
Águas Santas, com um resultado
[23-30] muito bom e que o ABC
não conseguia há muitos anos.
Este jogo terá o mesmo grau de
dificuldade, onde temos de nos
superiorizar ao nosso adversário
através da defesa. A chave do jo-
go pode estar numa boa presta-
ção defensiva”, apontou o trei-
nador do ABC, na antevisão ao
jogo desta tarde. Jorge Rito real-
çou que a equipa está “com bom
espírito” apesar do escasso tem-
po para preparar este jogo. 

Rafael Peixoto alertou para os

pontos fortes do adversário, des-
tacando o “ataque que é muito
forte”, salientando ainda “joga-
dores muito experientes na pri-
meira linha”. O ponta-esquerda
acredita que o ABC está prepa-
rado para somar mais uma vitó-
ria para “continuar na disputa
dos primeiros lugares”. A equipa
bracarense parte para esta jorna-
da no quarto lugar, com 48 pon-
tos na classificação.

Jorge Rito alerta dificuldades
para jogo com Águas Santas
ABC/UMINHO defronta esta tarde a formação do Águas Santas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a partir
das 17 horas. O treinador dos bracarenses pretende manter a equipa nos lugares de topo.

DR

Jorge Rito lembrou o resultado positivo no jogo da primeira volta com o Águas Santas

Este sábado realizam-se
os jogos dos oitavos-de-
-final da Taça de
Portugal em andebol:

FC Gaia - AC Fafe
Benavente - Benfica
FC Porto - S. Mamede
Sanjoanense - Avanca
ISMAI - Madeira SAD
CA Póvoa - Belenenses
S. Bernardo - Santana
Santo Tirso - Sporting

+ Taça

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,98 x 9,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73317855 27-01-2018

Andebol
Formação
de árbitros 
nas escolas

A formação de andebol femi-

nina do ABC em parceria com

as escolas Francisco Sanches e

Carlos Amarante e com a As-

sociação de Andebol de Bra-

ga, organizou uma formação

de árbitros de andebol aberta à

comunidade escolar. O objec-

tivo da formação foi promover

uma melhor consciência face

às principais regras do jogo,

técnica de arbitragem e, ainda,

preparar os jovens interessa-

dos para a formação de Des-

porto Escolar de nível 2 no dia

30 de janeiro. 

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 20,46 x 21,38 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 73314885 27-01-2018

Sanjoanense e Artística
prometem emoções fortes

Andebol
Taça de Portugal

Avelino Conceição

Hoje joga-se, em São João da
Madeira, mais uma eliminatória
da Taça de Portugal, e o sorteio
dos 1/8 de final ditou que a San-
joanense, que foi a surpresa da
ronda anterior ao eliminar o
ABC, detentor do troféu, vol-
tasse a defrontar novamente
uma equipa do escalão maior
do Andebol português. Em sor -
te saiu a Artística de Avanca,

“Derby” Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira, acolhe jogo de grande
expectativa. O “tomba-gigantes” da prova recebe a surpresa do campeonato

equipa que, também ela, está a
fazer uma excelente carreira no
campeonato, onde actualmente
ocupa o quinto lugar da tabela
classificativa, só com os pode-
rosos Benfica, Sporting, FC Por -
to e ABC à sua frente.

Daí que se perspective um
grande embate hoje, a partir das
19 horas , no Pavilhão das Tra-
vessas, onde a Sanjoanense, que
disputa a 2.ª Divisão Nacional e
é treinada por Nuno Silva, quer
voltar a fazer história na prova.
Mas do outro lado estará a
equipa de Avanca, orientada

pelo experiente Carlos Mar-
tingo, que também se apresen-
tará com legítimas aspirações
nesta competição, como com-
prova o facto de, na época pas-
sada, ter atingido a “Final Four”.

Nuno Silva garante
ambição a 100%

Para o técnico do “tomba gi-
gantes” nesta edição da Taça de
Portugal, “vai ser um jogo de
grande dificuldade, porque co-
nhecemos bem o valor do ad-
versário. É uma equipa muito
bem orientada, com magníficos

jogadores, e do lado de quem
está a ‘obrigação’ de vencer. Mas
tal como disse aos meus joga-
dores no jogo diante do ABC, te-
mos 100% de ambição, isso nin-
guém nos pode tirar”. Nuno
Silva garante que é com esse es-
pírito que vamos para dentro
das quatro linhas, tentando de-
fender bem e procurando atacar
a baliza adversária com a maior
eficácia possível, e depois espe-
rar para ver...”.

Tal como sucedeu com o ABC,
são nestes confrontos que os jo-
gadores da Sanjoanense mais

gostam de actuar e, segundo
Nuno Silva, “a equipa está super
motivada, mesmo sabendo que
os espera uma tarefa difícil. Mas
também não é menos verdade
que a Artística virá com ‘a pulga
atrás da orelha’, porque sabe
que eliminamos os detentores
do troféu. Mas ambição e prazer
de jogar este jogos só nos po-
derá mesmo motivar e deixar
tudo dentro de campo”.

Carlos Martingo
assume favoritismo

Carlos Martingo foi bastante
claro quanto objectivo da sua
equipas neste jogo e ao mesmo
tempo bastante realista. “Vai ser
um jogo bastante difícil, perante

uma boa equipa, que está mo-
tivada pelo feito na eliminatória
anterior, mas nós assumimos o
nosso favoritismo e esperamos
passar à próxima eliminatória”.

O treinador da formação
avancanense, que tem vindo a
fazer um magnífico trabalho no
comando técnico, garante que
“a equipa está bastante moti-
vada e atravessa um bom mo-
mento, mas jogará consciente
das dificuldades que vai encon-
trar para chegar à vitória”.

É que a equipa sabe que o ob-
jectivo definido para esta com-
petição “é chegar o mais longe
possível”, mas o técnico lembra
que, primeiro, “é preciso ganhar
este jogo”, que será arbitrado
pela dupla bracarense Daniel
Freitas e César Carvalho. “De-
pois logo se verá, mas também
é preciso ter alguma sorte no
sorteio”, concluiu.|

Nuno Silva e Carlos Martingo garantem que as suas equipas vão entrar em campo para vencerem o “derby” e seguir em frente

Sanjoanense parte
para esta ronda com
100% de ambição;
Artística entra com
maior favoritismo.

ARQUIVOD.R.
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Valiñas pede desculpa
por uso de desenho
de Courtney Wirthit
Aveiro | P7

Professora que matou
bebé com pena menor
Vagos | P11

Estudo aponta como
apagar escombreiras
Minas do Pejão | P23

Casa da Juventude
entra em obras
Aveiro | P6

Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

27 DE JANEIRO DE 2018 SÁBADO, Edição n.º 10.861 DIÁRIO | 0,70 EUROS

HOMEM DETIDO APÓS
ABATER O SEU PRÓPRIO
CÃO COM DOIS TIROS
Animal foi morto com dois tiros de caçadeira, em Cacia, no concelho de Aveiro, após ter
mordido uma vizinha do dono, que costumava dar-lhe comida Página 11

Fãs passam dias na fila para comprar bilhete para o concerto Página 32

i“Febre” U2 em Aveiroi

PAULO RAMOS

Didi regressa a Aveiro
para reforçar o ataque
Beira-Mar | P29

S.J. Madeira recebe
“derby” de Andebol
Taça de Portugal | P30
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São Bernardo
também
quer seguir
em frente

Quem também ainda está em
prova é a equipa do São Ber-
nardo, que apesar de estar na
última posição no Campeo-
nato A1 de Andebol, causou
“surpresa” na ronda anterior ao
vencer “fora de portas” a
equipa do Xico Andebol, por
25-24. Hoje, às 21 horas (com
arbitragem de Vânia Sá e
Marta Sá, do Porto), recebe a
formação do Santana, que mi-
lita na 3.ª Divisão Nacional, o
estando por isso o favoritismo
do lado da equipa aveirense.

João Alves, treinador da
equipa do São Bernardo, lem-
brou que o principal objectivo
é a manutenção no Campeo-
nato A1, mas garante que “não
vamos deitar fora a possibili-
dade de seguir em frente na
Taça de Portugal e chegar o
mais longe possível. Sabemos
que o adversário não tem nada
a perder e para quem estes jo-
gos são sempre motivadores
para os jogadores clubes com
menor expressão”.

O técnico espera da sua
equipa uma resposta “bem di-
ferente daquela que teve na úl-
tima quarta-feira em Lisboa,
diante do Sporting. “Não esti-
vemos nada bem, fomos uma
equipa distante daquilo que tí-
nhamos delineado. Já conver-
samos sobre isso e os jogadores
têm consciência que não fize-
ram o seu melhor e agora es-
pero uma resposta cabal diante
de um adversário que é acessí-
vel. Mas temos que provar den-
tro de campo que somos me-
lhores, referiu João Alves. |

Andebol
Taça de Portugal
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SAD regressa à Maia para a Taça 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD está de 
regresso ao Pavilhão Municipal da 
Maia, dois dias depois de ter de- 
frontado o Maia/Ismai, em parti- 
da então a contar para o campeo- 
nato nacional da I Divisão. Esta  

tarde, a partir das 19 horas, novo 
encontro entre estas duas forma- 
ções, mas agora a contar para os 
oitavos de final da Taça de Portu- 
gal, outra das frentes competitivas 
em que está envolvido o projecto 
madeirense. 

Um encontro certamente a as- 
sumir contornos diferentes, mas  

que deverá ser encarado pelo Ma- 
deira SAD com grande seriedade e 
ambição. Seguir em frente na Taça 
de Portugal é também uma das 
metas do plantel às ordens do téc- 
nico Paulo Fidalgo, pelo que se 
aguarda um jogo muito competiti- 
vo, onde a formação da Madeira 
terá uma palavra a dizer. 
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ABC/UMINHO 
RECEBE ÁGUAS SANTAS
o ABC/UMinho recebe, 
esta tarde, o Águas Santas, 
em jogo da 20.ª jornada 
do Andebol 1.
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(17h00), com o Águas San-
tas, em partida relativa à 
20.ª jornada do Andebol 1. 
O treinador da turma bra-
carense elogia o adversá-
rio e dá o mote para o em-

ABC/UMinho recebe esta tarde águas santas. jorge rito dá a "receita"

«Segredo do sucesso está na defesa»

bate desta tarde.
«Na primeira volta con-

seguimos uma excelente 
prestação e vencemos fo-
ra o Águas Santas (23-30) 
e conseguimos um resulta-

do que já não fazíamos há 
alguns anos no reduto do 
Águas Santas. Espero um 
jogo difícil e a mensagem 
que temos transmitido aos 
jogadores é a seguinte: fo-
ra vencemos porque de-
fensivamente fomos for-
tes e, agora, é através da 
defesa, de uma boa pres-
tação, que nos queremos 
superiorizar, de novo, ao 
Águas Santas. Quero uma 
defesa coesa e concentra-
da. E, depois, teremos de 
arranjar soluções para ul-
trapassar as dificuldades 
aquilo que o Águas Santas 
nos vai tentar criar na de-
fesa», destacou o técnico 
da turma minhota.

«A equipa está com um 
espírito correto. Querem 
ganhar para nos manter-
mos colados ao topo. Por 
isso, este jogo é fundamen-
tal», finalizou.

Jorge Rito (à esquerda) com João Rafael Peixoto

 pedro vieira da silva

O
técnico do ABC/
/UMinho, Jorge Ri-
to, espera um jogo 
«difícil», esta tarde 

R
U

M João Peixoto:
«São perigosos
no ataque»
O ponta esquerda do ABC, 
João Rafael Peixoto, elo-
giou a «capacidade ofensi-
va» da turma maiata.

«O ataque deles é muito 
forte. Têm jogadores expe-
rientes e muito habituados 
a jogar neste campeonato. 
Esperamos, por isso, um 
jogo difícil», destacou.

O ABC/UMinho venceu 
os dois primeiros jogos de 
2018 (30-26 ao ISMAI e
26-30 com o Arsenal da 
Devesa) mas o jovem ponta 
reconhece que as exibições 
não foram fulgurantes.

«Não fizemos grandes 
exibições, é um facto, mas 
vencemos. Por isso, conti-
nua tudo na mesma e esta-
mos "colados" aos primei-
ros», finalizou João Rafael 
Peixoto.
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Taça de Portugal - Oitavos de 
Final: Benavente-Benfica, 
18h00; FC Porto-São Mamede, 
18h30; FC Gaia-AC Fafe,18h30; 
Sanjoanense-Avanca,19h00; 
Maia/ISMAI- Madeira 
SAD,19h00; 
Varzim-Belenenses, 21h00; São 
Bernardo-Santana, 21h00. 
I Divisão - 20.a Jornada: 
ABC-Águas Santas, 17h00. 
Taça Challenge Femininos-
Oitavos de Final -1.a Mão: MKS 
Perla Lublin-SIR 1.° Maio/ ADA 

Barros,17h00 em Globus 
Hall, em Lublin, na Polónia. 

MetçQUETFOOL  
Campeonato da Liga- Fase 
Regular -17.a Jornada: 
Elétrico-Illiabum,16h00; 
Barreirense-Terceira Basket, 
18h15. 

C ItliS-ivi0  
Volta a San Juan 
Internacional, Argentina, com 
a participação de Joaquim Silva 
(Caja Rural), a decorrer até dia 
28/01. 

Taça da Liga - Final: V. 
Setúbal-Sporting, 20h45, no 
Estádio Municipal de Braga. 
Campeonato de Portugal-
Série B 18.a Jornada: 
Salgueiros-Camacha,15h00. 
Juniores A - I Divisão-21a 
Jornada - Zona Norte: Rio 
Ave-Braga; FC Porto-Gil 
Vicente; V. 

Guimarães-Cesarense; P. 
Ferreira-Boavista; 
Leixões-Moreirense; 
Aves-Chaves- Zona Sul: 
Alcanenense-Sacavenense; 
Sporting-Belenenses; 
Estoril-Leiria; Benfica-Cova 
Piedade;Académica-Real. 
Jogos às 15h00 
Juniores B-2' Fase - 
Apuramento de Campeão-9.a 
Jornada - Série Norte: 
Braga-Boavista,11h00 -
Manutenção e Descida - 
Jornada - Série A: 
Penafiel-Vizela,11h00- Série D: 
V. Setúbal-Olhanense, 15h00 
Juniores C - 2.a Fase-
Apuramento de Campeão - 
Jornada - Série Norte: RioAve-V. 
Guimarães,11h00- Séríe 
Centro: Leiria-Entroncamento, 
11h00;Académica-Tondela, 
11h00 - Série Sul: 
Belenenses-Barreirense, 1Sh00. 

I Divisão -14.a Jornada: 
Tomar-Benfíca15h00; Infante 
Sagres-Sporting,17h00; 
Grãndola-FC Porto, 17h00; 
Valongo-0liveirense,18h30; 
Turquel-Barcelos, 21h00; 
Valença-HC Braga, 21h30; 
Juventude Viana- Paço Arcos, 
21h30. 

Campeonato Nacional -1' 
Fase-21.a Jornada: V. 
Guimarâes-Caldas,15h00; 
Clube K-Esmoriz,15h00; Fonte 
Bastardo-Sporting,17h30; 
Benfica-AC Espinho,17h30;VC 
Viana-AC 5 Mamede,18h00; 
Sp. Espinho-Leixões,17h00. 
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H 
ANDEBOL 

I lei(' 

20! jornada 
ABC-Aguas Santas 
17h00, Pav. Flávio 5á Leite 
M ano Cou tinho/Ramiro Silva 

1/8 final 
Sanjoanense-Avanca 
19h00, Pav. Mun. Travessas 
Benavente-Benfica 
18h00, Pay. Esc. Set.. Benavente 
ISMAI-Macleira SAD 
19h00, Pav. Mun. Maia 
Póvoa-Betenenses 
21h00, Pav. Mun. Póvoa Varzim 
São Bemardo-Santana 
21h00, Cimo. São Bernardo 
FCPorto-Ac.SãolVlamede Porto Canal 
18h30, Pav. Dragão Caixa 
FC Gala- AC Fafe 
18h30, Pav. FC Gaia 

BASQUETEBOL 

Hoje 17"jornada 
Eléctrico-Miabum 
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
P. Rodrigues/J. Cabral/P. Pereira 
Barrelrense-Tercelra Basket 
18h15, Pav. Mun. Luis Carvalho 
P. Coelho/S. Teixeira/H. Silva 
Amanhã 13! jornada 
CAB Madeira•Barreirense 
15h30, Pav, CA B Madeira 
F. Rocha/P. Maia/J. Gouveia 

28' jornada 
Galkos Barreiro-Lusitãnia 
18h00, Pav. Mun. Luís Carvalho 
S. Silva/B.Alvarinhas/P. Cunha 

HÓQUEI EM PATINS 

14.' Jornada 
Hoje 
Sp.Tornar-BenficaTV124 
15h00, Pav.Jacome Ratton 
J. Teixeira/P.Almelda/H. Pardal 
Infante Baixes-Sporting 
17h00, Pav.Clube Infante Sagres 
F. Cardoso/P. Santos/P. Silva 
Grândota-FC Porto Porto Canal 
17h00,C.D. Mun. José Afonso 
J.Vieir.a/J. Sequeira/H. Fresco 
Valongo-011velrense 
18h30, Pav. Mun. Valongo 
R. Leão/M. G uilherme/A. Portal 

HC Turquel-Barce" 
21h00, Pav. HC Turquel 
A. Santos/M. Oliveira/A. Peça 
Juventude Viana-Paço deArcos 
21h30, Pav. Monserrate 
0. Panza/S.Coelho/M. Torres 
Valenca-HC Braga 
21h30, Pav. Mun. Valença 
J. Pinto/R. Torres/C. Tadeia 

RÂGUEBI 
_ 1/8 final 

Hoje 
CRAV-Montemor 
14h00, Est. Rugby Arcos Valdevez 
Académica-Belenenses 
15h00, Est. Mun.Sérgio Conceição 
Ag►ononda-Lousã 
15h00, Tapada A 
Guimarães-Técnico 
16h00, Pista Atl. Gémeos Castro 
CDUP-CDUL • 
17h00, C. D. Inatel RamaIde 
Cascais-Benfica 
17h00,Gura 
Amanhã 
Galiza-Direito 
12h30, Monsanto 

VOLEIBOL 
ft4C-24).t.t&I. 27.' jornada 

Hoje 
V. Guimarães-Caldas 
15h00, Pav. Desp. Unidade Vimaranense 
Club K-Esmoriz 
15h00, Pav. Comp. Desp. Laranjeiras 
Fonte Bastardo-Sporting RTP Açores 
17h30, Pav. Comp. Desp. Vitorino Nemésio 
Benfica-Ac. Espinho 
17h00, Pav. N.° 2 da Luz 
Pedro Teixeira/António Reis 
VC Viana-Ac. São Mamede 
18h00, Pav. Municipal Santa Maria Maior 
Sp. Espinho-Leixões 
17h00, Pav. Nave Desportos Espinho 
Amanhã 
Club K-Sporting 
18h00, Pav. Comp. Desp. Laranjeiras 
Fonte Bastardo-Esrnodz 
16h00, Pav. Comp. Desp. Vitorino Nernésio 
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Espanha-Suécia 
na final do Europeu 
••• A Suécia, uma das maio- de ter derrotado a França, se-
res potências do andebol leçãocomomaiorpalmarésna 
(campeã europeia em 1994, modalidade, por 27-23. —R.G. 

1998, 2000 e 2002 e mundial 
em 1954,1958, 1990 e 1999), 
mas que não vai sequer a um 
pódio desde o título de 2002, 
garantiu ontem a presençana 
final doCampeonato da Euro- 
pa, depois de batera Dinamar-
ca, por 35-34, resultado alcan-
çado após prolongamento e 
numjogoespetacular.AEspa-
nha será a adversária, depois  

CROACIA2.018 

França-Espanha 23-27 
Di namarca-Suécia 34-35 

Croácia-RepúblicaCheca 28-27 

Amanhã, dia 28 

França-Dinamarca 171,00 

Espanha-Suécia 19h30 
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Festa em Benavente 
com visita do Benfica 
Águias jogam na-
quela vila do distrito 
de Santarém em 
encontro dos oita-
vos de final da Taça 

RUI GUMARÃES 
••• Líder da zona 2 do Nacio-
nal da II Divisão, o Benavente, 
clube apenas de andebol com 
cerca de 150 praticantes em 
todos os escalões masculinos, 
recebe esta tarde o Benfica em 
jogo dos oitavos de final da 
Taça de Portugal. 

"Aquilo que queremos é ter 
aqui umaexcelentepropagan-
da à modalidade e fazer uma 
festa", diz Gonçalo Sousa, pre-
sidente e... guarda-redes do 
clube do distrito de Santarém. 
"Chegar à I Divisão? Faz sem-
pre parte dos objetivos quan-
do se compete, além de que 
queremos que os miúdos te-
nham uma referência en-
quanto vão crescendo, mas a 
verdade é que 95 por cento dos 
nossos atletas são formados  

no clube e, mais do que estar 
na I Divisão, aquilo que quere-
mos é formar atletas", explica 
ainda o dirigente/jogador do 
Benavente de 38 anos. 

Totalmente amador, ainda 
assim com um orçamento a 
rondar os 70 mil euros, que se 
cumpre com apoio camarário 
e de alguns sponsors, o Bena-
vente já formou alguns joga-
dores credenciados. Nuno Ro-
que - que passou por Spor-
ting, Benfica, FC Porto, Águas 
Santas e Belenenses e recen-
temente se transferiu para o 
Chartes, da II Divisão france-
sa - é um dos atletas que pas-
sou pela formação do clube ri-
batejano, que trabalha em 
dois pavilhões, o da Escola Se-
cundária de Benavente e num 
outro do município, mais pe-
queno. 

Da restante programação 
dos oitavos de final, destaque 
para o encontro entre equipas 
da I Divisão (ISMAI-Madeira 
SAD) e para dérbi entre San-
joanense e Avanca. 

LL 

Benavente defronta hoje o Benfica com entrada grátis 
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Andebol - Divisão Nacional (1.. 
Fase) - ABC-Aguas Santas (17). 
Taça de Portugal (Oitavos de final) - 
Benavente-Benfica (18), F. C. Porto-
Ac. Sào Mamede (18.30), FC Gaia-Fale 
(18.30), Sanfoanense-Avanca (19), 
Mala/ Ismat-Madeira SAD.(19), Pavoa 
Varztm-Belenenses (21), 530 Bernar-
do-Santana(21) 
Atletismo - Campeonato Nacional 
de Clubes em Pista Coberta - As 
horas, prova de apuramento. no Expo-
centro, em Pombal. 
Basquetebol - Liga - EléCtriC0-1111a-
Dum (16), Baireirense-Terceira Basket 
(.1815). 
Canoagem -Taça Ibérica de Matam 
- Treinos (12) e eliminatOrias (14), em 
Covas, Vila Nova de Cerveira. 
Futebol - Taça da Liga (Final) - V 
Setúbal -Sporting (20 45 - Mon Bra-
ga). 
Campeonato de Portugal (1! Fase) - 
Série A - Aróes-AD Okveiiense (15 -
Campo 2 Mun. Fale). Serie 8 - Salguei-
ros 08-Camacha (15 - Est Dr. Costa 
Lima) 
Juniores A -1. Divls$o (1... Fase)-
Zona Norte - P. Ferreira- Boavista, Lei-
xties-Moreirense, V Guimaràes-Cesa-
rense, Aves-Chaves, Rio Ave-Braga, F 
C. Poito-Gil Vicente. Zona Sul - Estoril- 
U. Benfica-Cova Piedade, Aca- 
démica-Real SPoning-Belenense, AI-
canenense-Sacavenense. Jogos as 15 
horas. 
Junlones8 (2.. Fase) - Ap. Campeio -
Serie Norte - Braga -Boavista (11). 
Descidas - Penatiel-Vizela (11). Série O 
- V. Setúbal-Olhanense (15). 
Juniores C (2.. Fase) -Ap. Ca mpeao - 
Serie Norte - Rio Ave-V Guirnaiées 
(11). Série Centro - U.Leida-CADE (11), 
Académica-Tondela (11). Séne Sul - 
Belenenses-Barreirense (15), POrti-
monense-Sponing (15). 
A. F. Algarve- 1! Divisão - Lagoa-
Sambrasense. Carvoeiro United-Faro 
Benfica, Quarteirense-Ferreiras, Ima,-
tal-Quarteira, Colatrense-Silves, Mes-
sinense-Esp. Lagos logOs as 15 bo-
tam. 
A. F. Porto- Divisão de Honra - Série 
2 - FC Felgueiras 8- Bougadense (15). 
lJrsense B-Alpendorada (15), 
1. Divisão (1... Fase) - Serie 2 - Tor-
nados-Parada (15- Barrosas). 
2.. Divisão (1.. Fase) - Sede 1- Mon-
te Cardava-Melles (15), Nordúvares-
MG Costa (15), Escola 115•A. Gandra B 
(15 - SP Fins), Ramaklense-Bouga-
dense (15). Sérle2 -1 ° Maio F,gueiro-
Vila Boa Bispo (15). Air3es-Madeira 
(15), Lustosa-Lomba Amarinhe (15), 
Penamaior-Carvalhosa (15), Varziela-
Codessos (15). 
Juniores -1.. DIvlsáo -Sere 1- Cas-
telo Mala-Pedras Rubras (17.15), 01. 
Douro-LeixOes, Grijia-Coimbrhes, Boa-
visra-Balasar (Águas Santas), teça-
Pucozelo (Mon. Leça Palmeira). Mala 
lidador-Padmense, Folgosa Mala-
Salgueiros. Rio Ave-Canidelo (17) Se-
rie 2 - Abados,•Sobrado, Alfenense-
Troferrse, A. Gandra-Barrosas, AO Lou-
sada-S. Maninho, Felgueiras 1932-
Tusense (13), SC Rro Tinto-Infesta, 
Gondomar-Amarante (17.15), Loca-
l/11a Mea logos às 15horas. 
Juvenis -1. Dhrisão Sena - Cani • 
delo-Varzim (13). Série 2- Alpendora-
da-Amarante (15), Penaliel-SC Rio 
Tinto (15), Freamunde-Vila Mea (15). 
Gondomar-Tirsense (15). 
Iniciados -1! Divisão- Série 1- Var-
zirn-Coimbiões (10 - Campo 1 Mun. 
Póvoa Varzim). 

_ Infantis -1! Divisão - Série 1 - Lei-
xnes-Rro Ave (1315 - Mun. Leça Pal-
meira), GrijO-Cor.Ermesinde (17),.Alfe-
nense-Maia Lldador(17), Boavlsta-
Dragon Force (17.30), CoimbrOes-Ar-
cozelo, Candal-Varzim (1715), Valada-
res Gala-01. Douro (13.15). Série 2 - P 
Ferreira-Sobreirense (18.15). Amaran-
ie-Alpendorada, AD Lousada-E F3n-
zeres (17), Freamuncle-Trofense (17). 
Felgueiras 1932-Cal Oldrões (17), Po-
redes-Aves, Lixa-Gondomar (1315), 
Várzea-Penaf rei (13.15). Jogos Is 15 
horas. 
Ginástica-Apuramento para o Eu-
ropeu de Trampolim e Duplo Mini-
trampolim - As 9.15 horas, r Centro 
de Treinos de Santo Estêvão, em San-
tarem 
Hóquei «I Patins - Divisão Na-
dona! - 5p. Tomar-8enfica (15), In-
fante Sagres-SPOrling (17), Grandola-
F. C POrto (17), AD Valongo-Oliveirense • 
(18.30), Turguel-Oguel Barcelos (21). 
Valença-HC Braga (2130), luv, Viana-
Paço de Arcos (2130) 
Voleibol - Divisão Nacional (1.. 
Fase) - V Guimarks-Caldas (15), Clu-
be K-Esmonz (10, Benflca-Ac. Espi-
nho(17), Sp. Espinho-lehrOes (17), VC 
Viana-Ac S. Mamede (18), Fonte Bas-
ta]do-Sporting (18.30). 
Diversos-Andebol - As 15Jfords, 
sorteio do play-off de acesso ao Mun-
dial, na sede da Federar,» Internacio-
nal na Suíça. 
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As minhas sugestões 
Tiago Ferro ANDEBDUSTADOMADEIRASAD 

Londres, Inglaterra. 
É o destino que planeio 

visitar num futuro próximo. 
Uma cidade multicultural, 
repleta de arte moderna, 
parece que Londres tem um 
pouco de si para cada pessoa. 

Filmes e documen- 
tários. Não tenho um 

género especifico, gosto mais de 
realizadores como Quentin 
Tarantino. Martin Scorsese ou 
Christopher Nolan. O filme que 
mais me marcou talvez seja 
"lnception", com o Leonardo Di 
Caprio e Tom Hardy. 

Ler. Gosto bastante de 
livros. Numa vertente 

Mais técnica, de marketing e 
gestão. Numa vertente mais 
recreativa, adoro ler policiais e 
thrillers. Os autores que mais 
aprecio são Stieg Larsson 
(foto) e leff Abbott. 

4 

4  simplesmente algo de 
Ilha da Madeira. Há 

muito cativante nesta ilha. As 
pessoas, os trilhos, o mar, a  

gastronomia, as paisagens, o 
desporto. Creio que na ilha da 
Madeira, mais particularmente 
no Funchal, as pessoas têm 
uma qualidade de vida muito 
interessante. 

li: Restaurante "A 
19, Cabrinha", em 

Cacilhas. Fica na margem Sul 
e está muito bem localizado 
junto ao rio Tejo, a 10 minutos 
de barco de Lisboa. Acho que 
faz jus ao slogan "A maior e 
melhor marisqueira do 
distrito de Setúbal". Tenho de 
mencionar "O Barqueiro", na 
Madeira. Talvez um dia possa 
reescrever esta resposta com 
o meu próprio restaurante. 

Susana Silva 
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Suecos afastaram Dinamarca por um golo, enquanto espanhóis deixaram os campeões do mundo pelo
caminho
 
As seleções de andebol da Espanha e da Suécia marcaram encontro na final do Europeu da
especialidade, que decorre em Zagreb, depois de baterem nas meias-finais França e Dinamarca,
respetivamente.
 
A Suécia, quatro vezes campeã europeia, bateu a Dinamarca, campeã por duas ocasiões, por apenas
um ponto (35-34), embora tenha sido apenas depois do tempo extra, após uma igualdade a 28 no
final do tempo regulamentar, enquanto a Espanha afastou a campeã do mundo em título, a França,
por 27-23.
 
No duelo escandinavo, a Suécia, campeã em 1994, 1998, 2000 e 2002, entrou por cima do jogo e
chegou ao intervalo a vencer por 16-14, tendo chegado aos cinco golos de vantagem antes da
Dinamarca reduzir já perto do intervalo.
 
No segundo tempo, mais equilibrado, os suecos voltaram a começar melhor antes dos dinamarqueses
recuperarem, valendo a vantagem trazida da primeira parte depois de a etapa complementar terminar
com um parcial de 14-12, que forçou tempo extra na Zagreb Arena.
 
No prolongamento, a formação sueca foi mais forte e terminou com mais um golo sobre a Dinamarca,
vencendo o período por 7-6 e a contenda por 35-34.
 
Apesar de ser a equipa que mais vezes venceu o torneio, esta será a primeira final da Suécia desde o
último título, há 16 anos.
 
Campeões do mundo pelo caminho
 
Antes, a campeã do mundo ficou pelo caminho, ao ser derrotada pela Espanha, que chegou à final
pela quinta vez, por 27-23.
 
A formação de Jordi Ribera chegou ao intervalo com seis golos de vantagem (15-9), atingiu os nove
de diferença (23-14) e conseguiu segurar a vantagem depois da recuperação gaulesa, vencendo por
quatro golos de diferença (27-23).
 
A Espanha, com seis medalhas, que a par da Dinamarca é o melhor registo, procura, no domingo, o
primeiro ouro no Europeu de andebol, depois de ter perdido as quatro finais em que participou, em
1996, 1998, 2006 e 2016.
 
Pelo caminho, vai encontrar a equipa mais vezes vencedora do torneio, numa reedição da final de
1988, em Itália, quando a Suécia bateu a Espanha por 25-23.
 

Página 20



No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares, a anfitriã Croácia bateu a República Checa por 28-
27, depois de controlar o encontro desde cedo, indo para o intervalo com uma vantagem de seis golos
(16-10).
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Andebol Futebol Futebol Arbitragem

Suécia e Espanha 
vai disputar entre si 
título europeu
Espanha e Suécia vão disputar 
a final do Europeu de andebol, 
amanhã. Os suecos derrotaram 
a Dinamarca por 35-34, após 
prolongamento, e podem agora 
alcançar o seu quinto troféu. A 
Espanha apurou-se para o jogo 
decisivo ao bater a França, por 
27-23, e, em caso de triunfo na 
final, será o seu primeiro título.
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ANDEBOL 

Espanha e Suécia 
na final do Europeu 

A Suécia bateu a Dinamarca no pro-
longamento (35-34) e vai disputar a final 
do Europeu com a Espanha, que, por sua 
vez, derrotou a campeã do mundo, a 
França, por 27-23. A final disputa-se 
amanhã (19h3o) em Zagreb, na Croácia. 
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Hoje há festa da Taça 
O embate entre o Maia ISMAI 

e o Macieira Sad é o único jogo en - 
treequipas dal' Divisão nosoita - 
vos-de-final da Taça de Portu-
gal, que ficam completos no dia 
21 de fevereiro, com a deslocação 
do Sporting a Santo Tirso. 

Já o Benfica e o FC Porto de 
fron iam adversários de escalão 
inferior, com as agi] ias a jogarem 
em Benavente, e os dragões a re-
ceberem a Ac. São Mamede. 

"Temos de entrar concentra-
dos para tornar a nossa vida mais 
fácil", disse à BTV o técnico ad - 
jun to da Benfica, Pedro Vieira. 

"A Ac. São Mamede esteve na 1•' 
Divisão na época passada e este 

OITAVOS-DE-FINAL 
Benavente (2D)-Benfica (ID) 18h 
FC Porto (1D)-AS Mamede (2D) 18h30 
FC Gaia (2D)-Fafe (113) 18h30 
Sanjoanense (2D)-Avanca (ID) 19h 
Maia ISMAI (1D)-M. SAD (113) 19h 
CA Póvoa (2D)-Belenenses (1D) 21h 
S. Bernardo (1D)-CDC Santana (3D) uh 
St. Tirso (2D)-Sporting (1D) 21 fev. 

ano não está a ter os melhores re-
sultados na 2", mas sabemos que 
contra o FC Porto os jogos são 
sempre diferentes e que as outras 
equipas dão sempre mais", frisou 
porsua vezo pontaclireitada equi-
pa portista, Miguel Alves. 
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O QUE DIZEM OS OUTROS 

San 
O The Sun' faz a manchete com a 
estreia de Alexis Sánchez ao servi-
ço do Manchester United. Fala 
numa nova era para o clube dirigi-
do tecnicamente por José Mouri-
nho, que ultrapassou (4-0) o Yeovil 
e se apurou para os 'oitavos da 
Taça de Inglaterra. Conte, esse, diz 
que já sabe que o Chelsea ovai 
despedir no final da época. 

ia Oazzotta dello Sport 

O site do jornal italiano noticiou o 
volte-face no negócio de Pellegri, 
do Génova: "Apontado à Juven-
tus, está a caminho do Monaco 
por 25 milhões mais bónus." Leo-
nardo Jardim contratou o talento 
de 16 anos, que assinará até 2023. 

MARCA 
A 'Marca' coloca na La  página a se-
leção de Espanha de andebol, que 
ontem se apurou para a final do 
Europeu ao der-
rotar (27-23)a 
França, a sua 
besta negra. 
Destaque ainda 
para o duelo de 
hoje entre o 
Real Madrid e o 
Valencia. Zida-
ne deve lançar 
de início o tridente BBC num em-
bate em que também está emjogo 
a presença na Champions. 

O 'Daily Star assi-
nala que Alexis.  
Sánchez teve uma 
estreia dura ao 
serviço do Man-
chester United. O 
embate superviril 
diante do Yeovil 
vem provar que o 
chileno está pre-
paradíssimo para as batalhas que 
terá de travar sob as ordens do 'ge-
neral' Mourinho. Página 25
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Estarreja acolhe o Campeonato Europeu de Andebol Adaptado.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2018

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d87896be

 
Integrado no já prestigiado evento desportivo GarciCup, no final de Junho, o concelho de Estarreja
será palco do 3º Campeonato da Europa Masculino e do 1º Campeonato da Europa Feminino.
 
José Costa Pereira, Presidente da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, rejeita o
termo "inclusão" (uma vez que este implica necessariamente a exclusão) e elogia o município de
Estarreja por acolher projetos desta natureza, uma vez que, já em 2013, aqui se tinha realizado um
campeonato da Europa para nadadores com Síndrome de Down.
 
Acredita no sucesso da prova em ano marcado por três eventos internaconas em Portugal (com
áudio).
 
No setor masculino, e regressando ao andebol, a equipa portuguesa, bicampeã na modalidade,
enfrentará seleções de renome como a Rússia, França e Polónia. No lado feminino, ainda não estão
garantidas as seleções suficientes para a concretização do campeonato, sendo que, caso tal não seja
possível, realizar-se-á um challenge, como sucedeu há 4 anos, em Vila Nova de Gaia.
 
António Costa Pereira, selecionador nacional da equipa masculina, não esconde a ambição em alcançar
a 3ª vitória na prova, conquistando o tricampeonato, depois dos triunfos em 2015 e 2017.
 
O responsável dos atletas lusos fala ainda de uma "grande responsabilidade, agora que a seleção
portuguesa jogará em casa, diante dos seus adeptos".
 
Joaquim Escada, Coordenador do Projeto Andebol4All e representante da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se satisfeito e entusiasmado com a recetividade do município para este evento e
apelidou-o como a "cidade do desporto e do andebol".
 
Antes de lembrar que Estarreja tem "4 clubes em atividade no andebol, não havendo muitos
municípios com esta dinâmica", o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Adolfo Vidal,
frisou a "responsabilidade que os poderes públicos e as autarquias têm e devem ter neste tipo de
iniciativas" e da "importância do andebol, do desporto em geral e deste trabalho de inclusão",
recordando o contributo recorrente de Estarreja.
 
"Nesta nova vida do GarciCup, com organização da Câmara Municipal de Estarreja e apoio dos 4
clubes do concelho - Artística de Avanca, Arsenal de Canelas, Cultural de Salreu e Estarreja Andebol
Clube -, integrar este campeonato é uma mais-valia evidente para o torneio, para Estarreja, para o
Andebol e para Portugal", acrescenta.
 
Os Campeonatos de Andebol Adaptado decorrerão paralelamente ao GarciCup - Torneio Internacional
de Andebol de Estarreja, que decorrerá entre os dias 27 de junho e 1 de julho.
 
2018-01-27 10:17
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