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Mais de meio milhar joga Andebol nas Olisipíadas
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2f386210

Até à data, já se realizaram 10 concentrações relativas à Fase Local das Olisipíadas, estando previstas
mais 4, antes da Fase Final.
A edição de 2017 das Olisipíadas - Jogos de Lisboa, apadrinhada por Judite Paris e Pedro Solha na
nossa modalidade, arrancou a 28 de Janeiro, com a primeira concentração a ter lugar no Complexo
Desportivo da Lapa. Daí até agora, a Fase Local tem vindo a aumentar o número de participantes, que
já ultrapassa o meio milhar.
Numa forte aposta da Federação de Andebol de Portugal, as Olisipíadas organizadas pela Câmara
Municipal de Lisboa e pelas Juntas de Freguesia de Lisboa, cresceram em relação à última edição, não
só no número de participantes, como na quantidade de etapas realizadas.
Em Fevereiro, a Freguesia da Misericórdia recebeu a competição; em Março, num aumento
substancial, foram cinco as etapas decorridas e passaram pelas Olaias, Benfica, Olivais e pelo Liceu
Passos Manuel. Em Abril, já se organizaram mais três etapas, em Benfica e na Ajuda.
A 26 de Abril, a Ajuda volta a ser palco de mais um dia de Olisipíadas e para o mês de Maio estão
programadas etapas para os dias 4 e 6 (Ajuda) e a Fase Local terminará a 20 de Maio, no Pavilhão da
Junta de Freguesia das Avenidas Novas.
A Fase Final das Olisipíadas, vai ter lugar a 3 e 4 de Junho, no Complexo Desportivo da Cidade
Universitária.
Publicado em quarta, 5 de abril de 2017
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Pavilhào Flávio Sá Leite,
em Braga
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A lei do campeão

-9 Grupo A 4 2.1omada
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Jose Carrilo (3)
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HUGO COSTA
O fim de 29 vitórias seguidas, o FC Porto conheceu o amargo sabor
da derrota, em Braga,
frente ao campeão nacional (30-28). Isto num jogo em
que os comandados de Ricardo
Costa estiveram sempre na frente
na primeira parte, conseguindo,

Madeira SAO-Benflca

31-34

ABC-FC Porto

30-23

llf ED 6 P

ABC quebra série de 29 vitórias seguidas do FC Porto que mantém
liderança e depende de si mesmo o Dragão recebe Sporting sábado

PPORTO

com ataques bem desenhados,
marcar golos, e com o apoio entusiasta de 200 adeptos que viajaram até à capital dos Arcebispos.
Porém, o ABC — que ainda não
tinha ganho neste grupo A — regressou do intervalo (13-15) com
uma defesa subida e pressionan te e com 1.20 minutos jogados já
tinha empatado e concluiu um
parcial global de 6-0 aos 3.50 que
obrigou Ricardo Costa a parar o
tempo. Os dragões cometiam falhas técnicas e o ABC ia aproveitando, com várias vantagens que
os portistas iam anulando até aos
23-23, e já sem Alexis Hernández,
desqualificado e alvo de disciplina pelos árbitros leirienses, contestada pelos adeptos das duas
equipas.
Nos últimos 12.30 minutos de
jogo, o ABC assina quatro golos
consecutivos e o FC Porto pára
novamente o tempo. Mas surgiu

viioR GARCEVASF

FC Porto sofre primeira derrota na presente edição do campeonato nadonal
então o guardião Humberto Gomes, autor de sete defesas na segunda parte, e os rivais pouco ou
nada podiam fazer.
No final do encontro, o técnico

campeão, Carlos Resende (ABC),
reconheceu: «O que nos move é
ganhar sempre, seja com que adversário for. Estivemos francamente bem no aspeto defensivo.
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Amarmos
Daniel Martins e Roberto Martins (Leiria)

A
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1

Jornada, 8 abd — FC Porto-Sporting, Aguas Santas-Madeira, SAD e Benfica-ABC

Esta vitória dá-nos 3 pontos que
precisamos para chegar mais acima na classificação. Temos de entrar em todos os jogos como se estivéssemos a lutar pelo título. Para
ganhar temos de ter uma atitude
defensiva eficaz».
lá o treinador Ricardo Costa (FC
Porto) frisou: «Entrámos na
parte a perder 4 ou 5-0, inexplicavelmente acho que com perdas de
bola que em minha opinião eram
faltas. O ABC defendeu de forma
agressiva e não teve sanções na 2.'parte. Assumimos os nossos erros,
queríamos ganhar e sabíamos que
era difícil. Deitámos tudo a perder
nos primeiros 10 minutos da 2.a
parte, pois na 1.a estivemos bem».
Na outra partida do dia, o Ben fica bateu o Madeira SAD por 34-31.
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ABC com fibra de campeão abate dragões
VITÓRIA IMPLACÁVEL. Com exibição categórica na segunda parte, depois de estar a perder ao intervalo por 13-15, o ABC/UMinho venceu ontem o FC Porto, por 30-28, na 2.ª jornada da fase final do campeonato. Dragões caíram no Sá Leite 29 jogos depois.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Foi uma vitória à campeão nacional. A equipa do ABC/UMinho agigantou-se ontem, frente
ao FC Porto, por 30-28, na segunda jornada da Fase Final do
Grupo A do Campeonato Andebol 1. Equipa bracarense esteve
implacável na segunda parte,
agressiva a defender e super eficaz no ataque, chegando a ter
cinco golos de vantagem, quebrando a invencibilidade dos
dragões esta temporada, que já
durava há 29 jogos.
Perante um pavilhão Flávio Sá
Leite bem composto de adeptos,
assistiu-se a um bom espectáculo de andebol, com as duas equipas claramente a jogar, apenas,
com os olhos na vitória.
Os dragões fizeram o primeiro
golo, mas os academistas responderam com dois de rajada, liderando o marcador nos primeiros cinco minutos. Seguiu-se
uma maior eficácia no ataque do
FC Porto, a passar para a frente

BRUNO PEREIRA

André Gomes, do ABC/UMinho, finaliza junto à baliza defendida pelo portista Quintana, num intenso no pavilhão Flávio Sá Leite

(3-5), no entanto, o ABC reagiu,
igualou aos 6-6 e chegou a dilatar a vantagem para dois golos
(8-6) à passagem do quarto de
hora.

Com um jogo fluído, a equipa
de Carlos Resende só aos 20 minutos teve uma ‘quebra’, altura
em que os dragões voltaram a
passar para o comando (8-9)

+ Fase final
Resultados da 2.ª jornada
da Fase Final do grupo A
do campeonato nacional
de Andebol 1:
Sábado:
Sporting-Ág. Santas 36-31
Ontem:
Madeira - Benfica 31-34
ABC/UM- FC Porto 30-28
Classificação
Pontos
1. FC Porto (2 jogos)
43
2. Sporting (2 jogos)
42
3. ABC (3 jogos)
38
37
3. Benfica (2 jogos)
5. Madeira SAD (3 jogos) 34
6. Águas Santas (2 jogos) 31
3.ª jornada (sábado)
Sporting - Madeira SAD
FC Porto - Benfica
ABC/UMinho - Ág. Santas

que mais não largaram até ao intervalo. Numa fase menos concentrada do ABC, os portistas
dominaram os últimos dez minutos do primeiro tempo, gerin-

ABC/UMINHO, 30
Humberto Gomes (GR), Carlos Martins (5),
Branquinho (3), André Gomes (2), Pedro
Spínola (4), Pedro Seabra (4) e Pesqueira (1) - equipa inicial - Hugo Rocha (7),
José Costa (1), Delcio, Miguel Sarmento,
Tomás Albuquerque, Dario Andrade (3),
Emanuel Ribeiro (GR), Cláudio Silva (GR).
Treinador: Carlos Resende.

FC PORTO, 28
Alfredo Quintana (GR), Rui Silva, Alexis
Borges (1), Spelic (5), José Gutierrez (3),
António Areia (3) e Gustavo Rodrigues (1)
- equipa inicial - Salina (2), Morales (1),
Marko Matic (2), Hugo Santos (3), Carrillo
(3), Ricardo Moreira, Miguel Martins (2),
Leandro Semedo (2), Alvarez (2) e Hugo
Laurentino.
Treinador: Ricardo Costa.
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Daniel Martins e Roberto Martins (AA Leiria).
Ao intervalo: 13-15.

lll
Com sete golos, Hugo
Rocha, do ABC, foi o melhor
marcador da partida.

do quase sempre uma vantagem
de três golos. Na última jogada o
ABC reduziu para 13-15.
Na segunda parte, o ABC teve
uma entrada divinal e fez cinco
golos sem resposta, virando o resultado para 18-15. Os dragões
chegaram a estar em choque,
mas reagiram e voltaram a empatar aos 18-18. A partir daqui, o
espectáculo foi sempre a somar.
Jogo quente, com algumas picardias e emoção ao rubro.
A equipa do ABC, com excelente postura, voltou a disparar
para 22-19. Assistiu-se a nova
reacção da parte dos azuis e
brancos, a empatar aos 22-22, a
meio da segunda parte.
Mas a noite era mesmo do
campeão nacional em título, e
nos últimos dez minutos de jogo,
o ABC/UMinho a voltar a disparar para 27-23, e depois 29-24.
Com boa vantagem, (o FC Porto
ainda reduziu para 29-27) os
academistas tiveram depois mais
frieza e, aproveitando algum
desnorte dos portistas, geriram
até à vitória final por 30-28.

§cabinas
Carlos Resende
(técnico do ABC/UMinho)
“Vitória importante
que dá-nos alento”
“A única coisa que nos move
é procurar vencer sempre, seja
qual o adversário. Claro que vencer uma equipa forte como é o
FC Porto dá-nos sempre alento.
Julgo que estivemos muito bem
especialmente na luta defensiva.
Entramos bem na segunda parte
e esteve aí a chave do jogo. Depois controlamos. Vitória justa”.

Ricardo Costa
(técnico do FC Porto)
“É a primeira derrota
mas seguimos líderes”
“Entramos na segunda parte a
sofrer 5 golos de forma inexplicável e isso prejudicou-nos.
O ABC defendeu muito agressivo.
Perdemos este jogo, mas continuamos em primeiro lugar”.
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Andebol Académica regressa às vitórias
1 1 1 A secção de andebol da Associação Académica de Coimbra fez o
quarto jogo da 2.ª fase da
3.ª Divisão (Zona Norte),
contra a equipa da Póvoa
do Lanhoso, tendo a Académica ganho por expressivos 40-28. Um sinal para
o que resta do campeonato, que se prevê muito
equilibrado e a ser disputado até à última jornada.
As equipas mais jovens
estiveram, igualmente em
competição, tendo obtido
os seguintes resultados: os
mínis foram derrotados
pelo Feirense 30-21, os infantis perderam igualmente no terreno do Feirense
por 47-13 e os juvenis jogaram no terreno do Vacariça, tendo perdido por
29-12.
As equipas estarão, novamente, em competição no
próximo fim-de-semana.
Os seniores recebem o Feirense no sábado, às 18H00,
no pavilhão 1 do Estádio
Universitário. Também no
sábado, e igualmente em
casa, os Infantis tem um
embate marcado contra
o Beira -Mar às 11H00. Já
os mínis recebem o Sp. Espinho, no domingo, também às 11H00, enquanto

DR

Equipa de veteranos participou na prova da Mealhada

os juvenis folgam.
A equipa de veteranos
da Académica participou na 2.ª Copa Europa
para Veteranos da Mealhada, tendo ficado num
honroso 4.º lugar, onde
se bateu contra equipas
muito fortes compostas
por jogadores muito mais
“jovens”. Um bom exemplo de camaradagem, boa
disposição e, ainda, muito
bom andebol praticado
por jogadores que vêm e
sentem o andebol como

parte da sua formação
para vida.
E o 2.º Torneio de Street
Handball Queima das Fitas
2017 vai disputar-se no dia
26 de abril, estando abertas as inscrições a equipas
masculinas, mistas e/ou
femininas (máximo 8 elementos por equipa), numa
iniciativa para celebrar o
andebol e a academia. As
inscrições podem ser efetuadas pelo mail aacandebol@gmail.com ou pelo
telefone 913 219 999.
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Académica
regressou
às vitórias
Andebol
Nacional da 3.ª Divisão

A Académica recebeu e derrotou o Póvoa de Lanhoso por
40-28, na 5.ª jornada do Nacional da 3.ª Divisão (Zona
Norte). Foi um jogo muito bem
disputado, no qual a AAC rubricou uma das melhores exibições da época contra um adversário de qualidade, que, no
entanto, não conseguiu contrariar a jovem equipa academista, que continua a lutar pela
promoção ao Nacional da 2.ª
Divisão.
As equipas mais jovens, por
seu turno, estiveram, igualmente em competição, tendo
obtido os seguintes resultados:
os minis foram derrotados
pelo Feirense 30-21, os infantis
perderam no terreno do Feirense por 47-13, enquanto os
juvenis jogaram no terreno do
Vacariça, tendo perdido por
29-12. |
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SIR vence Almeirim
em casa emprestada
SIR

Andebol
3.ª divisão nacional

A SIR 1.º de Maio recebeu o 3A
- AA Almeirim em partida a
contar para a quarta jornada
da segunda fase da 3.ª divisão
nacional de seniores masculinos e venceu por claros 36-25,
mantendo o segundo lugar da
prova, a um ponto do líder NA
Samora Correia.Em partida
disputada em Porto de Mós,
por indisponibilidade do pavilhão municipal da Marinha

SIR joga partida decisiva no
próximo sábado

Grande, a SIR desde cedo se
adiantou no confronto com a
aguerrida formação ribatejana,

chegando ao intervalo a ganhar por 17-12.
O início da segunda parte foi
demolidor por parte da equipa
marinhense, que fez um parcial
de 6-0 nos primeiros sete minutos, chegando aos 23-12. Depois foi gerindo a vantagem e
acabou por vencer por claros
36-25.
No próximo sábado, pelas
18h00, os dois primeiros da
classificação medem forças,
com a vista da equipa de Picassinos a Samora Correia.|.

Página 7

A8

ID: 68973687

06-04-2017

Tiragem: 10632

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,75 x 18,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

e MODALIDADES

Luís Carvalho e equipa
mereciam muito mais
EQUIPA DE PAULO
FIDALGO CONTINUA
A DEMONSTRAR
MUITA QUALIDADE
NA ELITE NACIONAL
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
O Madeira Andebol SAD perdeu
ontem no Pavilhão da Luz, frente
ao Benfica por 34-31, com 19-17 ao
intervalo igualmente favorável à
equipa da casa. Um desfecho que
não traduz o grande desempenho
colectivo dos madeirenses a merecerem um resultado bem diferente.
Desde logo saliente-se o grande
jogo na baliza do Madeira SAD do
capitão Luís Carvalho. Atrasou
muito a possibilidade do Benfica
alargar a vantagem no marcador,
que na partida de ontem nunca foi
superior às três bolas.
Também saliente-se a postura
do jogo defensivo dos madeirenses, resultando dai uma partida
onde o conjunto mais forte do
Benfica, nunca foi capaz de domi-

Madeirenses lutaram muito no Pavilhão da Luz

nar abertamente o resultado.
Depois em termos ofensivos
cabe aos madeirenses as maiores
razões de queixa, com erros cometidos, pequenos pormenores
que deitaram por terra outro resultado, sobretudo na segunda
parte.
Nessa fase, o Madeira SAD mesmo em superioridade numérica
sofreu e não marcou, numa altura
onde uma maior tranquilidade
ofensiva poderia determinar ou-

tra eficácia. Registe-se, no entanto, que o Madeira Andebol SAD
foi de novo uma equipa que volta
assumir sem 'medo' um jogo num
pavilhão sempre difícil, obrigando
as mais valias do Benfica a jogar
nos limites. Quando assim é só podem ter a consciência tranquila.
No próximo sábado 8 de Abril
a 'saga' dos madeirenses prossegue com a visita ao reduto ao
Aguas Santas onde actuam às 21
horas.
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Mais de 1.400 atletas esperados
para torneio em S. Pedro do Sul
D.R.

Andebol
Termas Andebol Cup

Foi apresentada no Salão Nobre da Câmara Municipal de
S. Pedro do Sul a 6.ª edição do
Tormas Andebol Cup, competição que se realiza entre os
dias 11 e 14 deste mês com
cerca de 250 encontros em
seis pavilhões nos concelhos
de S. Pedro do Sul, Vouzela e
Oliveira de Frades.
A cerimónia de apresentação contou com a presença
do vereador da autarquia para
o pelouro do Desporto, Pedro
Mouro.
A competição vai contar
com mais de 82 equipas de 11
escalões de formação, mascu-

Competição realiza-se entre os dias 11 e 14 deste mês

linos e femininos, mais de
1.400 atletas portugueses e espanhóis com com idades
compreendidas entre os 8 e
os 17 anos.
A 6.ª edição do Termas Andebol Cup tem a organização

da Associação Academia de
Andebol de S. Pedro do Sul em
parceria com a Câmara Municipa e com os apoios da Associação de Andebol de Viseu
e da Federação de Andebol de
Portugal. |
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Actividades “para todos
os gostos” até Dezembro
Diversidade Município apresentou programação desportiva com forte aposta
em eventos mediáticos como a Volta a Portugal e a Meia Maratona do Dão
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

André Antunes Pereira
Mais de 70 actividades “para
todos os gostos” integram o
programa desportivo do Município de Viseu até ao final do
ano e que ontem foi dado a
conhecer em conferência de
imprensa nos ‘courts’ de ténis
do Fontelo.
Depois de um primeiro trimestre já bastante ‘agitado’
com iniciativas a vários níveis,
os próximos meses do ano
vão manter a “oferta diversificada” de eventos desportivos,
garantiu o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques. Num “concelho virado para a prática
desportiva”, o autarca pretende “generalizar” cada vez
mais essa prática e defendeu
que estão a ser dados “bons
passos” nesse sentido. “Temos
cada vez mais mulheres e
mais jovens a praticar desporto”, evidenciou.
Almeida Henriques abordou

Almeida Henriques e Guilherme Almeida durante a apresentação

alguns dos investimentos já
realizados pela autarquia como a requalificação de espaços desportivos no Fontelo
- e projectou novidades para
os próximos meses no sentido
de “democratizar esse investimento” na cidade e no concelho. O edil defendeu ainda
que “todos os segmentos praticam desporto”, dando como
exemplo o projecto ‘Activi-

dade Sénior’, com os actuais
2.300 participantes.
Grandes eventos
Uma das apostas da autarquia passa pelo “desenvolvimento económico e turismo
desportivo”, o que obriga a
“eventos com grande mediatização e que dão mais impacto à região” como o final
da Volta a Portugal (15 de

Agosto), a Meia Maratona do
Dão (24 de Setembro), o Viseu
Police Challenge (21 de Maio)
ou o Torneio Internacional de
Andebol (18 a 20 de Agosto).
A “agenda extensa e aberta
a receber mais eventos”, como
explicou o vereador do Desporto e Juventude da autarquia, Guilherme Almeida,
prossegue já esta quinta-feira
com as comemorações do Dia
Mundial da Actividade Física
e deverá terminar a 16 de Dezembro com a já tradiconal
“Viseu Xmas Run”.
Bons exemplos
nas freguesias
Guilherme Almeida destacou a presença, no programa,
de várias actividades promovidas pela Associação de Tempos Livres e Temáticas Ambientais de Bodiosa (ATLETAMB), como sendo “um bom
exemplo do fomento da actividade física nas freguesias e
periferias da cidade”. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas
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6 DE ABRIL DE 2017 QUINTA-FEIRA | 0,65 EUROS

ESTRANGEIRO ESCRAVIZADO
EM ALDEIA DE VISEU
Casal detido por explorar cidadão de 54 anos, cabo-verdiano, a quem retirou a documentação e obrigou a trabalhar sem
remuneração e em condições desumanas. Homem terá sofrido agressões durante os seis anos de cativeiro Página 20
JOSÉ FONSECA

À descoberta
da importância
da apicultura
Viseu | P6

Conselho Geral
do IPV junta
“ilustres” da região
Viseu | P5

Seis mortos e dois
desaparecidos em Lamego
Autoridades encontraram durante a manhã de ontem a sexta vítima, tendo o município decretado três dias
de luto. A PSP divulgou que a empresa tinha sido inspeccionada há um ano Páginas 2 e 3

Recuperação
de balneário vai
custar 1,5 milhões
S. Pedro do Sul | P8

Mais de 70 actividades
desportivas para todos

GNR apreende
armas e
estupefacientes
Viseu | P5

Hoje
com o
seu jornal

Quartel dos
Bombeiros
entra em obras
Castro Daire | P9

Município de Viseu apresentou programação
desportiva até ao final do ano. Para já estão
planeadas mais de 70 iniciativas que visam
envolver toda a comunidade Página 12

Jantar “rende”
cinco mil euros
Penalva do Castelo | P9

Nova gestão em
unidade de saúde
Guarda| P10
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ABC impôs primeira derrota da época ao FC Porto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário do Minho Online

Data Publicação:

06-04-2017

URL:http://diariodominho.pt/conteudos/68069

O FC Porto sofreu, ontem, a primeira derrota da temporada, ao perder no Sá Leite, por 30-29 frente
ao ABC.
Desporto | 5 de Abril de 2017
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© SLBenfica

Espírito combativo não
evitou derrota na Luz
ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

O Madeira SAD foi
derrotado pelo
Benfica, por 31-34, no
Pavilhão da Luz.
Apesar da entrega dos
madeirenses, o
resultado “sorriu” aos
“encarnados”.
A formação madeirense não conseguiu surpreender no Pavilhão da Luz.
Madeira SAD foi ontem
derrotado no Pavilhão
da Luz por 31-34, diante
do Benfica, em jogo inserido na segunda jornada da 2ª fase do campeonato
nacional de andebol 1. Um encontro marcado pelo equilíbrio,
em que os madeirenses procuraram vencer e surpreender os
“encarnados”, com ataques rápidos.
O primeiro tempo terminou
com o resultado de 17-19 favorável à equipa local, com os

O

insulares a acalentar esperanças relativamente a uma eventual surpresa na Luz. No entanto, no segundo tempo, o
Benfica conseguiu superiorizar-se e ser eficaz, acabando
por vencer o jogo.
No plano individual, Fábio
Magalhães voltou a exibir-se
em grande nível, marcando sete
golos, o mesmo número do seu
colega Nuno Silva, que muito
contribuiu também para a dinamização do ataque dos madeirenses.

Depois da derrota frente ao
Porto na 1ª jornada do Grupo
A e da vitória no passado fim
de semana ante o ABC, o Madeira SAD averbou mais um
desaire nesta fase, sendo agora
5º classificado entre os “seis
grandes” do andebol português,
com 34 pontos somados.
Na próxima ronda, o Madeira
SAD medirá forças com o Águas
Santas, encontro que se disputará no próximo sábado, pelas
21h00, no Pavilhão do Águas
Santas. JM
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ANDEBOL FC Porto sofreu em Braga a primeira derrota e a vantagem
sobre o Sporting reduziu-se a um ponto antes da "final" de sábado

ABC PARA RECORDE
PCMIRTO
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AOC
FC.01TO
ilaribertoGornes Gr Mredolikkar cor
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RUI auwaRAEs
imo Ao cabo de 29 jogos, 27
deste campeonato e os dois
últimos do anterior, frente ao
Sporting," o FC Porto voltou a
perder.Aprimeira derrota, em
Braga, por 30-28, surge numa
altura decisiva, pois os dragões
viram a vantagem sobre os
leões descer de três para um
ponto antes de um clássico
que se prevê escaldante. Sábado, às 21h00, o Sportingvisita
°Dragão Caixa e em jogo estará a liderança.
Um parcial de 6-0 do ABC,
entre o último golo da primeira parte e os cinco iniciais
da segunda, num período em
que Alexis Borges foi desqualificado tendo ainda visto cartão azul - fica sujeito a castigo
-, foi o primeiro indicador de
que o conjunto de Ricardo
Costa poderia vacilar, depois
de uma primeira parte em
que, com maior ou menor dificuldade, controlou o jogo e
terminou na frente (13-15).0
ABC reentrou mais forte,
com a garra que lhe é característica e, com uma defesa
muito agressiva, foi manietando o ataque forasteiro, levando mesmo os azuis e brancos a somar um inusitado número de falhas técnicas. De
resto, nesse aspecto, ambas
as equipas estiveram bastante mal.

Pedro Seabra é impedido por Alexis Borges de entrar aos seis metros, com Marco Matic a tentar evitar o remate
Depois dessa entrada em falso, perante um conjunto academista empolgado, o FC Porto ainda conseguiu algumas
situações de igualdade (18-18,
19-19, 22-22 e 23-23), mas não
mais do que isso, tendo, já à
entrada dos dez minutos finais, voltado a deixar o ABC

escapar e chegar à vantagem
máxima de quatro golos. A
perder 27-23, o técnico portista pediu o segundo time-out
dos últimos 30 minutos, mas
o ABC estava imparável e destinado, ao terceiro jogo, a conseguir a primeira vitória nesta
fase final. Quando Iturriza ati-

rou ao poste e Cuni, na recarga, permitiu a defesa de Humberto Gomes, na bola que poderia valer o 29-28 ainda com
dois minutos para jogar, a sentença estava dada. Logo de seguida, confirmou-se o primeiro desaire a nível interno dos
dragões em 2016/17.
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Carlos
Resende
Treinador
do ABC
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Humberto
Gomes
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"O que nos move é
ganhar, seja quem
foro adversário"

"ABC foi agressivo
e não teve sanções
na segunda parte"

"0 que nos move é ganhar,

"Entramos na segunda parte
a perder 5-0 e com perdas de
posse de bola que em minha
opinião eram faltas. O ABC
defendeu deforma agressiva e não teve qualquer

seja quem for °adversário.

Estivemos francamente
bem no aspeto defensivo.
Esta vitória vale três pontos,
que são preciosos para
chegar o mais acima possível
na classificação. Temos de
entrar em todos os jogos
como se estivéssemos a
lutar pelo título e para
ganhar temos de ter uma
atitude defensiva eficaz."

A FIGURA

Ricardo
Costa
Treinador
cio FC Porto

sanção na segunda parte.
Assumimos os nossos erros,
mas a perder por três demos
a volta e conseguimos ir ao
empate. Temos mais uma
final no sábado, contra um
candidato ao título."

O veterano guardião do
ABC voltou a fazer uma
excelente exibição, tendo
mesmo sido decisivo para
a vitória do ABC. Com seis
defesas ao intervalo, fez
mais sete na segunda
parte. uma fundamental,
a uni remate de Cuni

Morales, que ainda poder
clar oxigénio ao FC Porto.
Das 13 defesas, duas
foram a livres de sete
metros.
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JORNADA IDEIA/IÇA
ESTAR EM JOGO
A derrota portista em Braga,
a primeira da época para o
campeonato, após 27
triunfos seguidos, deixou a
equipa de Ricardo Costa ao
alcance do mais direto rival, o
Sporting, que sábado à noite
visitará o Dragão sabendo
que um triunfo vale o
primeiro lugar. Já o êxito do
FC Porto recolocará a
diferença em três pontos.
Ontem tanto ABC como
Benfica somaram o primeiro
triunfo, estando acesa a luta
pelo terceiro lugar.
NACIONAL I DIVISÃO
GRUPO
Sportinp•AguasSentas
36-31
Ontem
AlliOfC Porto
3628
IlleáirsSA04lefica
31-34
CLASSIFICAÇÃO
VED M-5 P
FC Podo
2 1 O 1 6258 43
Sporting
2 2 O O 6156 42
3.• ABC
3 1 0 2 9092 38
4.° Benficb
2 1 1 0 62-59 37
MadeiraSAD 3 1 O 2 96.10334
6.° ÁguasSantas 2 O 1 1 5964 31
PtüJXI55A A4141404
Sfflad0.08/04
FCPorto-Spordnp (21h00)
Apuas Santas-Madeira (i1h00)
84mflc.a-ABC (19h00 )
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MADEIRA SAD
Pavilháo cia Luz 2

R

Árbitros: Tiago Monteiro e António
Trinca (Lisboa)

MADEIRA SAD V. Giron e L Carvalho
(Cr}: B. Moreira (5), F. Magalháes (7), J.
Freitas (2), D. Santos (1), N. Silva (7), D.
Gomes (3), H. Rosário (2), J. P. Gomes
(2), N Pina (2), J. Miranda e J. Martins,
Treinador. Paulo Fidalgo
BENFICA H. Figueira e G. Capdeville
(Gr); D. Carvalho (2), T. Pereira (5), E.
Semedo (6), J. Pais (1), B. Moreira (7), P.
Moreno (4), U. Silva (2), A. Cavalcanti
(3). Papez (3), F. Vldrago (1), L
Rakovk, H. Lima, V. Soares e D Pinto.
Tminadon Mariano Ortega
AO INTERVALO:17-19

***Uma equipa do Madeira
SAD moralizada pelo triunfo
sobre o ABC e uma formação
do Benfica acabada de se despedir das provas europeias
encontraram-se ontem, num
dos pavilhões da Luz (jornada
invertida). Os encarnados levaram a melhor, mas tiveram
forte oposição do conjunto do
Funchal, principalmente
numa primeira parte em que
as inúmeras igualdades no
marcador foram a nota dominante. No segundo tempo, o
equilíbrio manteve-se, mas
com o Benfica a controlar e
sem nunca ter estado em desvantagem. Este triunfo, relativo à segunda jornada da fase
fuialdocampeonatonacional,
coloca os comandados de Mariano Ortega na discussão do
terceiro lugar com o ABC, adversário que recebem depois
de amanhã.
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Eleições
marcadas
para 27
de maio
José Manuel
Fernandes, presidente da
Mesa da Assembleia-Geral.
marcou para 27 de maio
próximo as eleições para os
órgãos sociais do clube minhoto.
O ato eleitoral foi agendado para o sábado seguinte à última jornada do cam-

S. C. BRAGA
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peonato de futebol, marcada para o domingo de 21 de
maio. As urnas estarão
abertas entre as 10 e as 19
horas, no Estádio Municipal.
As listas de candidatura
terão de ser apresentadas
nos serviços administrativos do clube até 15 dias antes da data das eleições.
Dois candidatos já assumiram publicamente o concurso às eleições: o atual
presidente, António Salvador, que dirige o emblema
minhoto desde 2003; e António Pedro Peixoto, advogado bracarense e antigo
guarda-redes de futsal e de
de andebol do clube. •
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Andebol Dragões perdem após 27 vitórias seguidas e avanço sobre o Sporting diminui

ABC pôs ponto final na
invencibilidade portista
MINIS A. ANA10111
nuno.a.amaralmn.pt

Sporting. No outro jogo de
ontem, o Benfica bateu o
Madeira SAD, por 34-31.

* O fecho da segunda jornada da fase final do Nacional de andebol pós o ABC
no papel de protagonista, ao
aplicar a primeira derrota

30

as

Uai Pavtiao Flávio Sá tele, e-n Braga
Mate Danei Martes e Roberto Martins
M1C Hum!:elo Gen" Hugo Rxha (71 Pedro
Marques (4), gogo Branquinho (31 Ricardo
Pesquera (3), Pedro Speola (4), Dano Andrade (3).
Carlos Martins (5), Andrê Gomes (2), Jose Costa
(11 Tomás Albuquerque_
Treinador Carlos Resende
Pane Alfredo Quintana Hugo Latente°.
Akare2 (1). Leaxeo Semedo (21 fada Spek (5),
Uni
Ri &et» 7~(IX 11.
MadIns(2),
ie Daymaro Saila (23 iole
caffs0(31Reardo mcedia,AleasBeiges(2).
antos(31Ane no Areia (21 Marko«
Ma (2)
:x!ii &ardo Costa
A o Min" 13-15

da época no campeonato ao
F. C. Porto, depois de 27 vi-

tórias seguidas. Apesar de já
estar longe da luta pela revalidação do título, jequipa bracarense foi brava e
bateu os dragões, por 30-28.
Os portistas chegaram ao
intervalo na frente, mas não
mantiveram o ritmo na segunda parte, permitindo
que o ABC, mais rápido no
ataque, passasse para a
frente. Os minhotos, que
chegaram a ter uma vantagem confortável, ainda tremeram no final, mas seguraram um triunfo que deixa
o E C. Porto com apenas um
ponto de avanço sobre o

AOC

F. C. Pede

w

Grupe A
nestaikaosaussoluçÃo
ABC
Madeira SAI)
i;Jorting

30 - 2*
F C Porto
- 34
Benfica
1111- 31
Aguas Santas
1370
I F. C Puta
43210I62-59
2 50111.
42 2 2 O O 63.5
3 leda
37 2 I I O 42-97
4 AOC
37 2 I O 1 55-55
5 Ima Sias
31 2 0 1 1 5364
4114144511
3 2 O 0 7 39-61
PROMMAJOR313113013-04-2017
Benhca
ABC

André Gomes remata à baliza portista, com Rui Silva na expectativa

F c Poro
kurs Santas

M.)~5%7

Página 18

A19

Andebol: FC Porto perde em Braga, Sporting a um ponto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

06-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9495fd0

A equipa de andebol do FC Porto consentiu a primeira derrota da temporada diante do ABC, na visita a
Braga, por 28-30, em jogo da segunda jornada da segunda fase da liga.Uma derrota que deixa o
Sporting a apenas um ponto dos dragões no topo da classificação.Ainda esta quarta-feira, destaque
para a vitória do Benfica, no Funchal, diante do Madeira SAD (34-31).Classificação: FC Porto, 43
pontos; Sporting, 42; ABC (mais um jogo), 38; Benfica, 37: Madeira SAD (mais um jogo), 33; Águas
Santas, 31.
há 22 min
Redação
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FC Porto perde com o ABC e tropeça antes do duelo com o Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

06-04-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=340dec36

ABC quebrou série vitoriosa de 29 triunfos consecutivos dos dragões.
Não há nada que dure para sempre. Nem mesmo a onda vitoriosa do FC Porto no campeonato
nacional de Andebol.
PUB
Os dragões perderam, na quarta-feira, diante do ABC, em jogo relativo à 2.ª jornada do Grupo A da
fase final, quebrando assim uma série de 29 triunfos consecutivos.
O ABC, em casa, derrotou a equipa azul e branca por 30-28, onde Hugo Rocha, com sete tentos
apontados, foi o maior destaque da partida.
Apesar da derrota, o FC Porto mantém a liderança do campeonato, onde soma 43 pontos, mas no
sábado recebe o Sporting, segundo classificado com 42.
há 22 mins
POR Notícias Ao Minuto
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ANDEBO À CAMPEÃO
AB
TRAVA FC PORTO

o

M. SARMENTO O O
DARIO ANDRADE 3 O
JOSÉ COSTA
1 O
T. ALBUQUERQUE° 1
PEDRO SPINOIA 4 O

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D cm.Gs

°g FC PORTO 43 2 1 O 1

62-58

&SPORTING 42 2 2 O O

63-56

ABC

33 3 1 O 2 9092
37 2 1 1 O

62-59

Á. SANTAS 31 2 O 1 1

59-64

K PORTO-SPORTING, ÁGUAS SANTASMADEIRA SAD,
BEWICA418C

MADEIRA SAD 31
Paulo Fidalgo

34

BENFICA

Mariano Ortega
GLS aC

XIS circ

ABC FC PORTO

o
o
o

SPORTING 36-31 ÁGUAS SANTAS

Prtadrna jornada: sábado

YUSNIER GIRON • o o HUGO FIGUEIRA* O O
BRUNO MOREIRA 5 1 A. CAVALCANTI
3O
JOÃO MARTINS O O DAVIDE CARVALHO 2 O
JOÃO FREITAS
2 O PAULO MORENO 4 1
DANIEL SANTOS 1 O U. FERREIRA
2O
NUNO SILVA
7 1 JOÃO PAIS
• 1 O
DIOGO COMES 3 o BELONE MOREIRA 7 O

Carlos Resende() °Ricardo Costa

o

ABC 30-28 FC PORTO
MADEIRA SAD 31-34 BENFICA

MADEIRASAD34 3 1 O 2 96-103

30 28
GLS EXC

2.' jornada

O BENFICA

Turma de Braga
acaba com série recorde
de 27 vitórias seguidas
dos dragões

H. GOMES* O
PEDRO SEABRA 4
HUGO ROCHA 7
ANDRÉ GOMES 2
D. BRANQUINHO 3
,C. MARTINS
5
R. PESQUEIRA 1

GRUPOA

GLS EXC

A. QUINTANA • 1 o
1 O
RUI SILVA
NIKOLA SPEUC 5
G. RODRIGUES 1 O
TOSE CARRILLO 3
ANTONIO AREIA 2 o
ALEXIS BORGES 2 1+V

Luis CARVALHOS o o
JOÃO MIRANDA O o
HUGO ROSARIO 2 O
JOÃO GOMES
21
NELSON PINA
2 O
FABIO MAGALHAES 7 O

H.LAURENTIN0•0
M. MARTINS
2
MARKO MAT1C 2
VOEI MORALES 1
VICTOR ALVAREZ 1
D. SAUNA
2
L SEMEDO
2
HUGO SANTOS 3
R. MOREIRA
O

AO INTERVALO: 17-19 ; LOCAL: Pavilhão ng 2
da Luz; ARBITROS:Tiago Monteiro e António
Trinca

Benfica bate
Madeira SAD

AO INTERVALO: 1315
LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
ÁRBITROS:Daniel Martins e Roberto Marfins

ALEXANDRE REIS
E PAULO GONÇALVES

no O ABC fez ontem questão de
lembrar ao FC Porto quem é o
campeão, ao vencer (30-28) em
Braga e quebrar uma série recorde
de 27 vitórias consecutivas do adversário no campeonato, que volta a isolar-se no cornando do Gru po A, após fecho da 24 ronda.
As duas equipas entraram em
campo aplicadas, com o ABC com

PESE A DERROTA, PORTISTAS
REGRESSAM AO COMANDO
ISOLADO DA FASE FINAL
DO GRUPO A DO CAMPEONATO

uma defesa aberta (5x1) e o FC
Porto fiel ao seu 6x0, sistemas que
se encaixarampara a manutenção
do equilíbrio. Mas não durou muito mace de 15 minutos, depois de
sucessivas alternâncias no marcador. Quando o ABC chegou à sua
máxima vantagem (8-6), come. çouasurgir oguarda-redes Quintana, a realizar um bom punhado
de defesas que secaram a turma
bracarense 10 minutos.
O FC Porto fezumparcialde 5-0
e passou acomandar (11-8), aproveitando os erros do adversário,
apanhado em contra-ataque. .

G. CAPDEVILLE• 0 0
HUGO UMA
O0
VALTER SOARES O 0
TIAGO PEREIRA
50
JERNEJ PAPEZ
31
ELLEDY SEMEDO 6 0
LUKA RAKovic
O0
DAVID PINTO
O1
FABIO ANTUNES
1 1

A partidá reequilibrou-se nos
últhnos 5 minutos da 24parte, com
os dragões a irem para o intervalo
com 2 golos de vantagem (15-13).
O reinicio foium pesadelo para
o FC Porto, a baralhar-se com a
defesa. agressiva do ABC, desta
vez a sacar contra-ataques a seu
favor e a consumar um parcial de
5-0. Face à reviravolta (18-15),
Ricardo Costa, treinador do FC
Porto, pediu um time- out e estabilizou a equipa, a igualar (18-18),
já com o centralMiguel Martins a
tomar conta do leme.
Mas uma equipa que comete 22
falhas técnicas (contra 16) não
pode ir muito longe. O FC Porto
voltou a cometer erros depois do
empate a 23, enquanto o ABC disparou implacável para uma vantagem de 5 golos (29-24), a 6 minutos do final. Os dragões arriscaram, mas Gomes apareceu nos
momentos cruciais e Hugo Rocha,
maior marcador do jogo (7 golos) ,
sentenciou dos 7 metros.
Carlos Resende, treinador do
ABC, sintetizou: "Estes jogos são
sempre bem disputados, mas
desta vez a sorte caiu para nós. A
distância do ABC para o FC Porto continua grande, mas temos
de jogar sempre com a vontade

de quem vai conquistar o titulo."
O técnico do FC Porto, Ricardo
Costa, não gostou dos critérios da
arbitragem: "Inexplicavelmente, sofremos parcial de 5 golos,
voltámos ao jogo, mas a jogar mais
como coração que com a cabeça.
Em inferioridade numérica, sem
conseguirmos exclusões ao adversário na 25 parte foi difícil. Agora é recuperar a equipa e limpar a
cabeça, pois segue-se [sábado]
outra das10 finais, em jogo impor- tantíssimo frente ao Sporting." o

Tambémemjogo da 24ronda do Grupo A do campeonato,
o Benfica superou (34-31) o
Madeira SAD na Luz - a ordem
dapartida foi trocada por acordo dos dois clubes -, e manteve
a perseguição ao ABC. A turma
do Funchal ainda equilibrou
grande parte do jogo, mas não
conseguiu superiorizar-se à
defesa do adversário, que no
ataque encontrou boas soluções. Destaque para Belone
Moreira (7 golos), Elledy Semedo (6) e Tiago Pereira (5). Nuno
Silva (7) e Fábio Magalhães (7)
remaram contra a maré. o

TÉCNICO DO AGUAS SANTAS

Paulo Faria perto da saída
1911 O treinador do Águas Santas, e estou num clube que é como
Paulo Faria, pode estar de saída
da Maia no final da época, pois é
um empresário de sucesso, em
Braga, andando com falta de
tempo- para o andebol. "Nada
está decidido, mas é provável a
minha saída. !Tudo depende de
algumas decisões internas. Poderia ser treinador numa equipa
técnica à americana, só que no
Águas Santas o treinador faz
quase tudo. Mas adoro o andebol

uma família. Já na época passada
estava para sair, mas não me deixaram. Pode voltar a acontecer,
mas talvez se consiga arranjar
outro treinador de qualidade",
considerou Paulo Faria, um dos
melhores centrais de sempre do
andebol português, campeão
_pelo ABC, onde esteve numa final & Liga dos Campeões, e pelo
Sporting, onde como treinador
ganhou a Taça Challenge. o A.R.
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