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Madeira SAD visita Colégio João Barros

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Madeira Futebol Online

Data Publicação:

09-05-2015

URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-visita-colegio-joao-barros/

9 Maio, 2015
Começam a jogar-se hoje as meias-finais do Campeonato Multicare 1.ª Divisão de andebol feminino,
fase da competição diputada pelo Madeira SAD, Colégio João Barros, Colégio de Gaia e Alavarium.
O Colégio João Barros recebe o Madeira SAD, no primeiro dos dois ou três jogos da 1/2 fnal do "playoff".
O Madeira SAD chegou à meia-final após duas vitórias sobre o Sports Madeira, enquanto a equipa do
Pombal só garantiu a presença nesta fase da prova ao terceiro jogo, com o Maiastars.
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Que comece a final!! FC Porto recebe Sporting no Jogo 1 no Dragão Caixa

Tipo Meio:
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Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/que-comece-a-final-fc-porto-recebe-sporting-no-jogo-1-nodragao-caixa

FC Porto recebe Sporting no primeiro jogo da final Depois do histórico 'hexacampeonato' nacional, o
FC Porto só pensa em aumentar o recorde e continuar a senda de vitórias. Em caso de sucesso, será o
'heptacampeonato', mas o Sporting está apostado em travar a hegemonia portista e levar o título para
a capital. A grande final será disputada à maior de cinco jogos e os dois primeiros serão jogados no
Dragão Caixa, o primeiro é já neste sábado. Pelas 18h30, o FC Porto recebe o Sporting e a equipa
quer começar a impor a vantagem do factor-casa. O treinador portista Ljubomir Obradovic contesta,
no entanto, o modelo actual do campeonato português. "Foi demasiado tempo de paragem de
competição. (.) Agora teremos três dias para preparar o segundo jogo, mas vamos fazer tudo para
ganhar. Temos de pensar em ganhar jogo-a-jogo e acabar com esta final mais cedo, se possível".
Sobre o Sporting, apenas elogios a apontar, pese a confiança na equipa que orienta há seis anos: "O
Sporting é uma equipa muito boa, muito séria e muito organizada. Tem um bom sistema de jogo, joga
com paciência no ataque, tem uma boa defesa e um bom contra-ataque. Vamos ver como é que o FC
Porto responde a isso. De certeza que o adversário vai fazer tudo para tentar ganhar ao FC Porto, mas
nós temos o nosso caminho, pensamos positivo e sei que a equipa está preparada. O FC Porto é
favorito nesta final". As duas equipas enfrentaram-se por três vezes nesta época. Sempre com
vantagem do FC Porto, mas sempre pela margem mínima. O treinador do Sporting, Frederico Santos,
compreende o equilíbrio, espera dificuldades mas quer vencer a final. "O FC Porto vale pelo colectivo e
é aí que nos vamos cingir. Naturalmente que iremos ter atenção aos atletas que podem fazer a
diferença mas é importante que o foco seja no colectivo. Sabemos que serão jogos difíceis. Penso que
as equipas são muito equilibradas e os três resultados desta época provam isso mesmo. Vamos
trabalhar para que os jogadores estejam mais concentrados no final do jogo e para que consigam um
rendimento superior nessa fase. Estamos ansiosos para que comece a final", declarou o treinador dos
'leões'.
8 Maio, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto
e Sporting
iniciam duelo
pelo título
Andebol
Manuel Assunção
FC Porto e Sporting, as duas melhores equipas da época regular, sobreviveram às duas primeiras rondas
dos play-oﬀs e começam hoje (18h30)
a disputar a ﬁnal do campeonato nacional de andebol.
O título vai ser atribuído numa eliminatória à melhor de cinco, com os
dois primeiros jogos a estarem agendados para o Dragão Caixa, devido à
melhor classiﬁcação portista na primeira fase. O duelo mudará depois
para o Multiusos de Odivelas para o
terceiro e, se necessário, quarto jogo. Se a ﬁnal estiver empatada após
quatro encontros, a “negra” será realizada no Porto.
Os “dragões” ganharam os últimos
seis campeonatos e somam 19 títulos,
enquanto os “leões” conquistaram
17, o último dos quais em 2000-01.
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FC Porto-Sporting: Explosão de emoções
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Meio:

Record Online

Autores:

09-05-2015
Alexandre Reis
Manuel Araújo

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior_premium.aspx?content_id=947271

fc porto recebe hoje o sporting no primeiro jogo da final do campeonato
, 9 maio de 201500:14
alexandre reis Manuel Araújo
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Frederico Santos: "Afinar identidade de jogo"
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Internet
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

09-05-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/05/09/frederico-santos-afinaridentidade-de-jogo

09-05-2015 11:57
'Leões' começam o ataque à hegemonia do FC Porto no Dragão Caixa.
O técnico de andebol do Sporting dá indicações aos seus jogadores
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O treinador de andebol do Sporting fez a antevisão da final do 'playoff' do Campeonato nacional
contra o FC Porto, e mostrou-se confiante na possibilidade dos 'leões' terminaram com a hegemonia
dos 'dragões'.
"O FC Porto vale pelo colectivo e é aí que nos vamos cingir. Naturalmente que iremos ter atenção aos
atletas que podem fazer a diferença mas é importante que o foco seja no colectivo. Sabemos que
serão jogos difíceis. Penso que as equipas são muito equilibradas e os três resultados desta época
provam isso mesmo", afirmou Frederico Santos em entrevista ao jornal do Sporting
"Vamos trabalhar para que os jogadores estejam mais concentrados no final do jogo e para que
consigam um rendimento superior nessa fase. Não vamos alterar nada de especial mas sim afinar a
nossa identidade de jogo. Estamos ansiosos para que comece a final", acrescentou o técnico.
A final do 'playoff' arranca já este sábado, no Dragão Caixa, às 18h30.
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Foco no terceiro lugar do pódio
ABC/UMINHO DEFRONTA O BENFICA, amanhã, no primeiro jogo do play-off de terceiro e quarto lugar. Técnico Carlos Resende
quer vencer para ocupar o último posto do pódio e garante concentração total no campeonato, antes da final da Taça Challenge.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

ABC/UMINHO

Carlos Resende quer confirmar o terceiro lugar do pódio nacional

Foco total no terceiro lugar do
pódio nacional. O ABC/UMinho
joga, amanhã, em Lisboa (19 horas), diante do Benfica, no primeiro jogo do play-off de terceiro e quarto lugar do campeonato
nacional de andebol 1. Técnico
Carlos Resende garante concentração máxima, para alcançarem
a vitória.
“É um jogo que serve para
atingirmos o terceiro lugar, o último do pódio e esse é o nosso
objectivo, tentar de alguma forma aproveitar o jogo com um
duplo objectivo: para nos reagruparmos depois da paragem
competitiva, excepcionalmente
longa atendendo à frequência
que estávamos a ter; e para tentarmos terminar pelo menos, na

+ jogo
O primeiro confronto entre
Benfica e ABC/UMinho
está marcado para Lisboa.
As equipas que vão bater-se por um lugar no pódio.
Recorde-se que o terceiro
e quarto lugares
disputam-se em play-off
à melhor de três jogos.
mesma posição que terminámos
no ano passado”.
Considerando que “não é indiferente ficar em terceiro ou
quarto”, o técnico é claro: “terceiro é, claramente, melhor do
que ficar em quarto, da mesma
forma que ficar em quarto é melhor do que o quinto”.

Por isso, o foco é no campeonato, mesmo que esteja próxima
a final europeia da Taça Challenge.
“Quando iniciámos a época,
assumimos o objectivo de ganhar as três competições. Conseguimos ganhar a primeira [Taça
de Portugal], infelizmente não
conseguimos a final do campeonaot nacional, contudo é muito
mais gratificante ficar em terceiro do que quarto. Por isso, esta
semana trabalhámos com afinco
para nos centrarmos no campeonato. Depois temos mais uma semana para pensar no outro jogo
e competição. Estamos concentrados neste jogo”, sublinhou o
treinador.
Quanto ao adversário, o “Benfica é uma equipa que tem qualidades, mas nada retira o que é a
nossa vontade de vencer”.
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Andebol: Festand em Boticas
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Sex,8 Mai 2015
Realizou-se na manhã do dia 1 de maio o 6º Festand da época, com uma organização do Grupo
Desportivo de Boticas no Pavilhão Municipal de Boticas.
Participaram neste Festand, além do Grupo Desportivo de Boticas como anfitrião, a Associação
Desportiva Godim, o Grupo Desportivo Chaves e o Sport Vila Real e Benfica. Os 60 atletas
participantes realizaram 15 jogos, nos escalões de bambis e minis.
Foi uma manhã bastante animada, com muita competição, sendo todos os atletas presenteados com
uma lembrança.
No final do Festand foi assinado um protocolo de cooperação entre Câmara Municipal de Boticas,
Federação de Andebol de Portugal e Grupo Desportivo de Boticas, com vista ao desenvolvimento do
andebol na região.
Campeonato regional de minis
No dia 10 de maio terá lugar a 2ª concentração do Campeonato Regional de Minis, em andebol de 5,
no Pavilhão da Escola Dr. António Granjo, em Chaves, no período da manhã. Este campeonato conta
com a participação de quatro clubes: Associação Desportiva de Godim (com 2 equipas), Grupo
Desportivo de Boticas, Grupo Desportivo de Chaves e Sport Vila Real e Benfica.
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Responsáveis garantem que o jogo com o Benfica não é para cumprir calendário

Avelino Lima

ABC/UMinho apostado em conseguir o pódio

Para o
ABC,não é
indiferente
ficar em
terceiro ou
quarto lugar
na tabela
David Tavares e Carlos Resende garantem motivação

epois de quase duas
semanas de interregno competitivo,
o ABC/UMinho desloca-se a Lisboa para defrontar o Benfica. Em

D

causa está a luta pelo terceiro lugar. E tanto o técnico Carlos Resende como
David Tavares garantem
motivação para chegar
ao pódio no campeona-

to nacional
Este jogo serve para
atingirmos o terceiro lugar. É o último lugar do
pódio e esse é o objetivo.
Aliás, este jogo tem um

duplo objetivo: em primeiro lugar, serve para
nos reagruparmos, depois de uma paragem excecionalmente longa de
competições, atendendo à frequência de jogos
que vínhamos tendo; por
outro lado, queremos terminar a época na mesma
posição que o ano passado», começou por afirmar
Carlos Resende.
O técnico fez questão
de sublinhar que terminar em terceiro ou em
quarto não é a mesma
coisa. Por isso, garante
que a equipa está motivada para ultrapassar o Benfica. «Não é
igual acabar em terceiro ou em quarto. Porque o terceiro lugar tem
o simbolismo do pódio»,
recordou.
Quanto ao adversário,
mostra todo o respeito,

mas ao mesmo tempo
confiança em ultrapassar mais este obstáculo.
«O Benfica tem as suas
qualidades, é uma boa
equipa, mas nada retira a

nossa vontade de vencer
os jogos. Aliás, só fará aumentar o brilhantismo»,
disse Carlos Resende, congratulando-se por ter toda
a gente disponível.

David Tavares: «época
pode ser brilhante»
Além do técnico Carlos Resende, David Tavares
também esteve na conferência de imprensa de
antevisão do jogo de sábado com o Benfica, às
19h00. O ponta direita do ABC considera que a
época academista ainda pode vir a ser brilhante.
«Tivemos três jogadores na seleção e estiveram bem. Poderia ser mais. Os jogadores estiveram fora dos treinos nestas duas semanas. Mas
estão de regresso, felizmente regressaram bem
fisicamente e vamos enfrentar estas quatro, que
podem ser cinco batalhas que nos restam. Se ultrapasssarmos o Benfica e ficarmos em terceiro lugar e ganharmos a Taça Challenge, faremos uma época brilhante», disse David Tavares.
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FC Porto contrata ponta cabo-verdiano - O Jogo
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Jogo Online
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4557592

Edilson Morais já treina no Dragão Caixa, juntamente com a equipa que amanhã inicia a defesa do
título frente ao Sporting.
Edilson Morais, de 20 anos, é o mais recente reforço do andebol portista, estando prestes a assinar
um contrato válido para as próximas épocas. Edilson é ponta esquerda e tem sido titular tanto na
seleção de sub-20 como na seleção A de Cabo Verde que recentemente disputou o apuramento para o
Africano.
Com 1,84 metros e 75 kg, Edilson já treina no Dragão Caixa e será o segundo cabo-verdiano do
plantel, juntando-se a Leandro Semedo.
O FC Porto, recorde-se, inicia sábado, às 18h30, a final do Campeonato Nacional, recebendo o
Sporting no primeiro de possíveis cinco jogos.
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CÂMARA celebra Protocolo com a Federação de Andebol para o Desenvolvimento da
modalidade em Nelas
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URL:: http://josemiguelsilvajornalista.blogspot.pt/2015/05/camara-celebra-protocolo-com-federacao.html

O Presidente da Câmara Municipal assinou ontem com a Federação de Andebol de Portugal um
Protocolo de Colaboração, com vista à promoção de um Plano de Desenvolvimento do Andebol no
Concelho de Nelas, a concretizar através de um conjunto de iniciativas que facilitam a prática da
modalidade, assumindo um papel fundamental na formação desportiva dos jovens do concelho.Assim,
o MUNICÍPIO DE NELAS fomenta as condições ideais à prática da modalidade de Andebol, assegurando
o enquadramento/ acompanhamento técnico especializado, disponibilizado semanalmente pela
Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Viseu, para apoio ao nível da formação
dos docentes das Atividades de Enriquecimento Curricular - Atividade Física e Desportiva, bem como
na relação direta com a prática da modalidade federada, particularmente nos escalões de formação do
ABC de Nelas, clube concelhio que promove a prática regular do andebol. Para o Presidente da Câmara
Municipal de Nelas - José Borges da Silva, esta parceria é fundamental para que as crianças e jovens
do Concelho tenham acesso a uma oferta desportiva diversificada, considerando que esta é a forma de
dotar as associações desportivas do Concelho de apoios técnicos especializados, para que possam
melhorar a qualidade da sua oferta. A FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL, representada pelo Sr.
Vice-presidente - Augusto Silva, enalteceu o interesse demonstrado pela Autarquia nesta parceria,
comprometendo-se a promover e apoiar as ações de divulgação no concelho, que possibilitem o
desenvolvimento adequado da modalidade, reforçando a importância deste apoio nas estruturas
associativas locais, concretamente no clube filiado na federação - ABC de Nelas. Por sua vez, o
Presidente da ASSOCIAÇÃO de ANDEBOL de VISEU, Joaquim Escada, bem como o Presidente da
Direção do ABC de NELAS, Artur Jorge Ferreira, agradeceram e reforçaram o empenho que a Câmara
Municipal tem demonstrado no apoio ao associativismo local, não só com celebração deste protocolo,
que diretamente apoia uma necessidade urgente do clube para a manutenção da modalidade de
andebol, como também ao nível das restantes atividades desenvolvidas.
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Dragões contratam ponta cabo-verdiano
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

08-05-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/05/08/dragoes-contratam-ponta-caboverdiano

08-05-2015 19:32
Jogador já treinou no Dragão Caixa.
Andebol
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Edilson Morais, de 20 anos, é o mais recente reforço da equipa de Andebol do FC Porto. O jogador
cabo-verdiano deve assinar contrato válido para as próximas temporadas.
Edilson Morais tem 1,84 e 75kg, joga a ponta esquerda e já foi chamado à seleção A de Cabo-Verde.
O atleta - segundo cabo-verdiano do plantel portista, juntamente com Leandro Semedo - já treinou
no Dragão Caixa.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,35 x 24,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 59180710

07-05-2015

Tiragem: 3700

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 22,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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07-05-2015

Tiragem: 3700

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,76 x 5,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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ID: 59162433

06-05-2015

Tiragem: 6000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 19,01 x 10,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Club de Lamego - Fase Complementar - 1ªJornada

Evidentes diferenças entre equipas de diferentes divisões
AC LAMEGO
A.C.VISEU

50
31

cense fruto de uma defesa
pressionante e aberta, conseguiu quer através de contra-ataques, quer de ataque
organizado criar um parcial
de 6golos, permitindo depois
gerir os momentos do jogo. A
equipa de Lamego venceria
por 50-31, espelhando bem
as diferenças entre as duas
equipas.

Este fim-de-semana, iniciou-se a fase complementar de Juvenis organizado
pela Associação de Andebol de Viseu.
Nesta fase, onde participam as equipas da Associação de Viseu, é permitido a
utilização até 3 jogadores do
escalão superior (Juniores).
Em virtude desta regra, a
equipa do Académico de Viseu apresentou-se no Centro
Multiusos de Lamego com 3
juniores na sua equipa, o que
trazia um fator de dificuldade

acrescido para a equipa do
Andebol Club de Lamego. O
jogo começou, e este facto
não se mostrou relevante,
pois a equipa da casa, mos-

trou quais as diferenças entre
equipas de 1ªdivisão e equipas que disputam apenas os
campeonatos da associação.
Facilmente a equipa Lame-

Ac. Lamego: Rui Guedes, João Reis, Miguel Furtado, Nicolau, Ricardo Barradas, João Afonso, José
Paiva, Carlos Pinto, Pedro
Pinto e João Rocha.
Treinadores: Prof. João
Araújo e Miranda
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A29

ID: 59162480

06-05-2015

Tiragem: 6000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,93 x 15,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Club de Lamego – Iniciados - Campeonato Nacional 1ª Divisão

Jornada dupla com exibições bem diferentes!!!
Sexta-feira 1 de maio
8ª jornada
FC Porto 		 43
AC Lamego 		 13
O Andebol Club de Lamego entrou muito mal no
jogo, com sucessivas falhas
técnicas que deram origem a
diversos contra-ataques da
equipa adversária, que aos
6m não perdoava. A equipa
lamecense nunca conseguiu
encontrar forma de neutralizar esta arma do adversário,
chegando ao intervalo com
o jogo praticamente perdido.
Durante a segunda parte, apesar de alguns acertos
a nível defensivo, o ataque
mostrou-se muito pouco produtivo para o campeonato em
questão. No final a derrota foi
expressiva, por números que
não deixam qualquer dúvida,
penalizando em demasia um
Andebol Club de Lamego que
esteve completamente adormecido durante os 60 minutos de jogo.
Andebol Club de La-

mego: Guedes, Daniel (1),
João Nuno (2), Lapa, Artur,
Carlitos, Ruca, Coruche, André Dias (5), Sérgio Pereira,
Diogo Pereira e António (5).
Treinador: Tiago Oliveira
e Luís Machado
Domingo 3 de maio
9ª jornada
AC Lamego 			 31
AD Sanjoanense 23
O jogo com a Sanjoanense criava alguma expectativa após a pesada derrota e
a má exibição do jogo com o

FC Porto.
O Andebol Club de Lamego entrou decidido a querer controlar e a mandar no
jogo desde os minutos iniciais. Com uma defesa forte a
equipa lamecense conseguiu
criar dificuldades ao ataque
do adversário, o que permitiu
estar praticamente toda a primeira parte na frente do marcador, mas sem a diferença
desejada. Ao intervalo o re-

sultado era 16-14 favorável
ao Andebol Club de Lamego.
Na segunda parte a equipa melhorou a prestação defensiva, que permitiu alargar
a diferença no marcador e
controlar o jogo. De salientar
a péssima exibição da equipa
de arbitragem, que acumulou
erros atrás de erros estragando assim o jogo.
Andebol Club de Lamego: Guedes, Daniel (8), João
Nuno (4), Artur (2), Carlitos,
Ruca, André Dias (7), Sérgio
(1), Diogo (5) e António (4).
Treinador: Tiago Oliveira
e Luís Machado
No próximo fim-de-semana o Andebol Club de Lamego termina a sua participação
na 2ª fase do Campeonato
Nacional da 1ª Divisão, com
a realização da última jornada na deslocação ao Colégio
dos Carvalhos.
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ID: 59178015

06-05-2015

Tiragem: 6000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 19,23 x 12,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Club de Lamego - Campeonato Regional de Minis

Minis empatam no dia da Mãe
No passado Domingo a
equipa de minis do Andebol Club de Lamego recebeu a equipa do Armamar,
numa jornada a contar para
a segunda jornada do campeonato regional.
Ambas as equipas apresentaram-se a um bom nível
e proporcionaram aos presentes no pavilhão Multiusos
de Lamego um bom jogo de
Andebol.
O jogo foi equilibrado do
princípio ao fim, a equipa lamecense apresentou-se com
uma defesa aberta como já
vem sendo habitual neste
escalão e em termos atacantes procurou circular a bola
de uma forma rápida para
encontrar espaços para conseguir ocasiões de golo aos

6 metros. Talvez este tenha
sido o aspeto menos bom
da turma lamecense neste
jogo, pois a equipa do Armamar defendeu de uma forma
fechada e criou bastantes
dificuldades aos jovens de
Lamego.
No entanto, apesar do re-

sultado ter sido um empate à
certamente aspetos positivos
a retirar deste jogo.
Este jogo teve um carácter especial visto que ao intervalo os jogadores deste escalão surpreenderam as suas
mães entregando-lhes uma
lembrança simbólica corres-

pondente ao dia da mãe.
A.C. Lamego: Daniel
Gomes, Francisco Alves,
Francisco pinto, José Lamelas, José Nuno, João Oliveira, João Nuno, João Maças,
João Carlos, Diogo Lucena, Guilherme Taveira, Gil
Santarém, Gustavo Guerra
e Martin.
Treinador: Luís Machado
Diretores: Tânia Taveira
e Eduardo Luís
Uma palavra de apreço à
Câmara Municipal de Lamego, que com a conclusão do
Centro Multiusos de Lamego,
dota a cidade de um espaço
com excelentes condições
para a prática desportiva, na
qual o Andebol Club de Lamego durante esta semana
pode atestar e usufruir.
Andebol Club Lamego
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ID: 59162135

01-05-2015

Tiragem: 3500

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 25,00 x 33,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3
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ID: 59162135
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Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 20,92 x 33,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 3
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 25,00 x 13,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3
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ID: 59179362

30-04-2015
CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADOS MASCULINOS

PRIMEIRA PARTE
MÁ DÁ VITÓRIA
AO PORTO
SANJOANENSE, 29
FC PORTO, 39

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,83 x 16,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

equilibrou o jogo e mostrou que
consegue bater-se de igual para
igual com qualquer equipa, mas a
desvantagem trazida da primeira
parte tornou-se difícil de anular.
Depois de seis jornadas em primeiro lugar, a Sanjoanense passa
agora para a segunda posição e
tem um jogo difícil para a semana nos Carvalhos.

Sanjoanense: Ramiro Pinho, Paulo Bastos,
Francisco Silva, Luís Martins, Manuel Mateus, Daniel Andrade, Gonçalo Fernandes,
Guilherme Novo, Rodolfo Silva, Diogo
Santos, José Pereira, Alexandre Tavares,
João Freitas, Guilherme Guerreiro.
Treinador: José Fonseca.

Consciente da importância
deste jogo, a Sanjoanense entrou
na partida demasiado distraída,
cometendo muitos erros que o
Porto, com mais experiência, soube aproveitar para construir uma
margem de segurança dilatada,
chegando a estar a vencer por
oito golos. Muita dessa vantagem também se ficou a dever à
grande exibição do guarda-redes
visitante. De salientar que ainda
na primeira parte a Sanjoanense
deparou-se com a lesão de Diogo, situação que condicionou um
pouco as opções da equipa pra o
resto do encontro.
Na segunda parte os alvinegros queriam mostrar que
eram capazes de muito mais
e assim foi. Mais concentrada
e empenhada, a equipa local
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ID: 59162788
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Tiragem: 3200

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 12,94 x 16,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Period.: Semanal
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Corte: 1 de 1

Página 36

