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Sporting 
já tem datas 
-› Leões jogam na Holanda a 22 de 
abril e em Almada a 29 as meias-
-finais da Taça Challenge 

O Sporting já tem definidas as datas da 
meia-final da Taça Challenge perante o 
Hurry-Up: a 22 de abril joga a mão em 
Emmen (Holanda), na que será a primeira 
viagem europeia dos comandados de 
Hugo Canela esta temporada, já que nas 
três eliminatórias anteriores os leões 
jogaram ambas as mãos em solo 
português. A 2.' mão será, uma vez mais, 
em Almada, no recinto do Ginásio do Sul, 
dia 29, que também recebeu oitavos e 
quartos de final com os macedónios do 
Pelister e os gregos do Doukas. H. C. 
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ANDEBOL 

Já não há 
surpresas 

Hugo Laurentino espera dificul-
dades ante o Benfica, amanhã, mas 
reforça vontade em ser campeão 

única equipa a depender de si mesma para 
chegar ao titulo nacional, o FC Porto nào 
descansa após a vitória caseira contra o 
Sporting (30-28) e tem ja novo desafio 
amanhã, perante o Benfica, no Dragão 
Caixa Os encarnados surgem igualmente 
motivados pela vitória (33-23) sobre o 
campeão nacional ABC, mas o guarda-
-redes portista Hugo Laurentino elucida: 
«Como se tem visto esta época, as equipas 
que ganham mais vezes são as que se 
mostram mais consistentes na defesa. 
Vamos tentar melhorar em termos 
defensivos, dar continuidade à nossa 2.' 
parte contra o Sporting e evitar os erros 
cometidos na 1." parte. Tentar fazer um jogo 
mais completo, com a mesma intensidade 
do inicio ao fim. Nesta altura do 
campeonato já não há surpresas nas 
equipas.» Moralizado, o dragão continua a 
espalhar fogo: «O apoio dos adeptos, com 
vibração e entusiasmo, foi fundamental 
para a vitória. Esperamos o mesmo apoio 
na 4." feira para vencer o Benfica e 
continuarmos a lutar pelo nosso objetivo 
que é a reconquista do campeonato. Vamos 
dar tudo e não pensamos em mais nada. Só 
queremos ser campeões, e para isso temos 
de vencer este jogo.» HUGO COSTA 
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A3 Alexis Borges castigado com três jogos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-04-2017

Meio: Bola Online (A) Autores: Edite Dias

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=665230

 
O pivot do FC Porto, Alexis Borges, vai falhar o clássico de amanhã com o Sporting, no Dragão Caixa.
O atleta cubano foi castigado com três jogos de suspensão na sequência do cartão vermelho que viu
no jogo com o ABC, quarta-feira em Braga.
O jogador dos dragões foi desqualificado pela dupla de arbitragem de Leiria, composta por Roberto
Martins e Daniel Martins, após um lance com Ricardo Pesqueira.
 
O Conselho de Disciplina baseou-se nos artigo 17.º - Atenuação e agravação especial da medida da
pena 1. Quando para a determinação da medida da pena concorram primacialmente circunstâncias
atenuantes, a pena fixa e o limite mínimo da pena variável poderão ser reduzidos para metade - e
37.º - ofensa à integridade física entre jogadores O jogador que ofender o corpo ou a saúde de outro
jogador será punido com suspensão de 4 a 18 jogos ou de 1 mês a 10 anos - para decidir a sanção a
aplicar.
 
07-04-2017
 
Edite Dias
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AG01,4 • . 

HOJE 

BILHAR 
21h30 
FC Porto-FAC, campeonato 
nacional 1.a divisão. Academia 
de bilhar do Dragão. 

AMANHA 

ANDEBOL 
20h30 
EL 1 'orto-Benfica, 4.a jornada 
da fase final campeonato na- 
cional. Pavilhão Dragão Caixa. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  

Página 4



A5

  Tiragem: 127319

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 16,26 x 12,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69039091 11-04-2017

poirruGALDICIÉSALÚ 

FESTIVAL 

LOURINHA ACOLHE MAIS 
DE 1500 ESCUTEIROS 

V
X Festival Escutista do 
Oeste trouxe à Lourinhã 

mais de 1500 escuteiros, de 32 
agrupamentos do Núcleo do 
Oeste, provenientes de 10 con-
celhos da região. Esta foi a 
maior atividade alguma vez 
promovida pela Junta do Nú-
cleo do Oeste, tendo sido reali-
zada na Lourinhá por proposta 
do Agrupamento 489. 

Flores em Leiria 
O concurso Leiria Florida desafia 
os leirienses que vivem no Cen-
tro Histórico a embelezarem as 
suas janelas e varandas. 

Doces em Tomar 
Tomar recebe até final do mês 
uma mostra de doçaria local 
e conventual. 

Andebol em Setúbal 
De 12 a 15 deste mês decorre em 
Setúbal um torneio de andebol 
com mais de meio milhar de atle-
tas de 30 equipas. 

Museus em Viseu 
Os Museus Municipais de Viseu 
promovem atividades para os 
mais novos nas férias da Páscoa. 

Visitar forte em Eives 
Realiza-se no próximo sábado, 
dia 15, uma visita especial ao For-
te da Graça, em Elvas. As inscri-
ções são limitadas. 

Tradição em Serpa 
Realiza-se no dia 16, em Serpa, 
mais uma edição do cortejo histó-
rico e etnográfico. 
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DEFESAArrancou, no passado
sábado, o “play-off” de apura-
mento do campeão da 1.ª Divi-
são Nacional de Seniores Femi-
ninos, fase da prova que con ta
com a presença do Alavarium
Love Tiles. A equipa aveirense
entrou mesmo a vencer nos
quartos-de-final, triunfan do no

recinto do Maiastars, por 20-13.
Num jogo em que as duas

formações apostaram bastante
na prestação defensiva, o con-
junto de Carlos Neiva conse-
guiu distanciar-se ainda na pri-
meira parte e, ao intervalo, já
vencia por quatro golos (10-6). 

No segundo tempo, o con-
junto de Aveiro soube gerir a
vantagem, e até dilatá-la, con-
tando com a inspiração da sus-

peita do costume. Mónica Soa-
res acabou o encontro com dez
golos, metade dos marcados
pela sua equipa.

Com este triunfo, o Alava-
rium Love Tiles terá, na pior
das hipóteses, dois jogos em
casa para fechar a eliminatória
e garantir um lugar nas meias-
finais da prova, o que poderá
acontecer no próximo dia 22,
se vencer o segundo jogo. |

Alavarium entra a vencer
no “play-off” para o título
Andebol
1.ª Divisão Feminina
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ESTARREJA AC                             26

Treinador: Rui Liberato.
Rui Figueiredo; Diogo Liberato (2), Pa-
trício Ferreira (2), Diogo Vaia (4),
Marcelo Costa (3), Pedro Oliveira (6) e
Tiago Couto (5) - sete inicial - Rodrigo
Fernandes, Ruben Portela, Bernardo
Marques, Ricardo Lima, Jorge Silva (1),
Bruno Marques (3) e Rui Duarte.

ÁGUAS SANTAS                          39

Treinador: Pedro Borges.
Daniel Silva; Jorge Mendes (3), João
Freitas (3), José Barbosa (4), Miguel
Gomes (4), Tiago Pereira e Diogo Quin-
tas (2) - sete inicial - José Freitas, Gus-
tavo Carneiro (1), Diogo Florindo (3),
Nuno Cruz (1), Pedro Pereira (4), Rafael
Teixeira (1), Ricardo Velho (2) e Gonçalo
Vieira (11).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 140 espectadores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Luís Costa e Manuel
Oliveira.
Ao intervalo: 13-18.

Avelino Conceição

O Estarreja Andebol Clube saiu
derrotado por números claros,
mais algo exagerados, do em-
bate frente ao Águas Santas,
equipa que reparte a liderança
da Fase de Apuramento de
Campeão de Juniores com o
Benfica.

Entrando com o objectivo
claro de dificultar ao máximo
o jogo do seu adversário, o
conjunto de Rui Liberato mos-
trou-se destemido perante um
conjunto de grande valia. Apro -
veitando bem o apoio do pú-

blico, o Estarreja AC, nos mi-
nutos iniciais, jogou de igual
para igual, tendo mesmo aos
dez minutos de jogo igualado
o marcador a nove golos, de-
pois de um parcial de 4-0.

Apesar de alguma intranqui-
lidade, o conjunto nortenho
mostrou-se muito mais agres-
sivo a defender e soube sair
para o contra-ataque, aprovei-
tando a mão certeira de Gon-
çalo Vieira para facturar alguns
golos seguidos, que acabariam
por levar a equipa para o in-
tervalo com uma confortável
vantagem de cinco golos.

Na segunda metade, acen-
tuou-se ainda mais o domínio
da equipa de Pedro Borges, que
disparou no marcador após
um parcial de 6-0, colocando

a diferença nos dez golos (16-
26) e “deitando por terra” qual-
quer desejo da equipa do Antuã
de discutir o jogo. Nessa fase
veio ao de cima a mais-valia do
Águas Santas, que, com uma
equipa muito forte fisicamente,
mostrou credenciais e geriu
tranquilamente a partida.

A diferença no marcador
permitiu os dois técnicos da-
rem minutos de jogo a atletas
menos utilizados e a alguns jo-
vens, inclusive juvenis, que pu-
deram mostrar a qualidade
que já possuem. Vitória clara
dos maiatos - apenas tiveram
réplica no primeiro tempo -
numa partida em que a dupla
de arbitragem não teve uma
tarde muito feliz, pois já a vi-
mos fazer bem melhor.|

Andebol
Nacional de Juniores

Derrota pesada
frente a candidato
Qualidade O Águas Santas venceu e convenceu no recinto
do Estarreja AC, que apenas conseguiu esgrimir forças
durante alguns períodos da primeira parte do jogo

Treinador viu a equipa mostrar qualidade perante forte opositor

ARQUIVO
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Madeira Andebol SAD arrasa Ã?guas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-04-2017

Meio:
Diário de Notícias da Madeira

Online
Autores: Herberto Duarte Pereira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4e787b96

 
Está de parabéns a formação comanda pelo técnico Paulo Fidalgo. Na noite de sábado passado
obtiveram em casa do Águas Santas a primeira vitória fora de portas, a primeira também desta
temporada contra o conjunto da Maia, agora por um concludente 30-24, com 16-11 ao intervalo,
desfecho igualmente favorável aos madeirenses.
 
Uma partida reveladora do crescendo de forma do Madeira SAD nesta fase da temporada e onde o
colectivo voltou a ser determinante para que os três pontos fossem uma realidade para o lado da
equipa representante na Região.
 
O Madeira SAD volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 12 de Abril, pelas 20 horas no Pavilhão do
Casal Vistoso em Lisboa contra o Sporting. Depois desta partida fora, os madeirenses terão pela frente
quatro partidas consecutivas no Pavilhão do Funchal, a começar pelo Porto (22/04), Benfica (29/04),
Águas Santas (13/05) e Sporting (20/05). O campeonato do Madeira SAD termina em Braga contra o
ABC dia 27 de Maio.
 
10 Abr 2017 / 02:00 H.
 
Herberto Duarte Pereira
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Equipa de Marco Freitas averbou um excelente resultado.

OCS Madeira entrou a
vencer nos quartos-
de-final do “play-off”

do campeonato nacional
de andebol feminino, após
vencer por 28-25, no pas-
sado domingo, na receção
ao João de Barros, no pa-
vilhão do Funchal. 
A equipa de Marco Frei-

tas foi para o intervalo a
vencer por 15-11, fruto de
uma postura declarada-
mente ofensiva que veio
a revelar-se muito eficaz
no capítulo da concreti-
zação. Na etapa comple-
mentar, as comandadas
de Paulo Félix procuraram
reduzir desvantagem de
forma a relançar a dis-
cussão do resultado. Ao

jogo do “tudo ou nada”
das leirienses responde-
ram as madeirenses com
uma gestão eficaz dos rit-
mos de jogo e do marca-
dor. Jessica Gouveia e Ana
Andrade destacaram-se
pelas locais na hora de
atirar à baliza, tendo cada
uma anotado seis golos.
Pelas visitantes, e pela
mesma marca, brilharam
Neuza Valente, Adriana
Lage e Lorena Delgado.
O primeiro jogo dos

“quartos” do “play-off” do
Madeira SAD foi progra-
mado para Leiria, na pró-
xima sexta-feira, onde as
campeãs nacionais em tí-
tulo vão defrontar a for-
mação do Juve Lis.  JM

CS Madeira entra a vencer nos
quartos de final do “play-off”
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"Queremos 
dar conti-
nuidade à 
segunda 
parte como 
Sporting, 
que nos 
moralizou" 

anuo 
Lati:latino 
FC Porto 

Os grandes jogos da fase final 
Com três jornadas disputadas na fase final, a liderança 
está entregue ao FC Porto, que soma 46 pontos, mais três 
do que o Sporting, que é segundo. O Benfica parte para a 
deslocação ao Dragão com a terceira posição e 4o pontos, 
mais um do que o campeão ABC. Com  sete jornadas para o 
fim, após o clássico de amanhã, a luta pelo título segue 
com dérbi na Luz: o Benfica recebe o Sporting no sábado e 
quatro dias depois o ABC joga em casa dos leões. No dia 
z8, é a vez de o FC Porto receber o ABC. Em maio, os 
dragões jogam em casa do Sporting (13/5) e Benfica (20/5) 
e na última jornada (27/5) há um Sporting-Benfica. 

 Hugo Laurentino, guarda-redes do FC Porto, diz que segunda parte frente ao 
Sporting deu mais moral para a receção ao Benfica. O novo clássico é amanhã, às 20h30 

"Não se pensa em mais 
nada, só em 
O Benfica chega ao Dragão 
depois de ter vencido por 
dez golos o campeão ABC e 
depois de o FC Porto ter 
batido o Sporting num jogo 
em que esteve a perder por 
seis golos. A luta pelo título 
continua acesa... 

PAULA CAPELA MAR11NS 
***Ontem, noDragãoCaixa 
foi dia de vídeo. A equipa de 
Ricardo Costa passou parte da 
tarde a estudar o Benfica, ad-
versário da quarta jornada da 
fase final do campeonato 
(amanhã, às 20h30), que se 
segue a um daqueles jogos 
com entrada obrigatória na 
lista dos mais inesquecíveis. 

Ainda a digerir a derrota em 
casa do campeão ABC, o FC 
Porto deixou-se manietar pelo 
Sporting, chegando ao inter-
valo a perder por seis golos, 
mas na segunda parte transfi-
gurou-se e venceu por dois, 
sofrendo apenas nove golos. 
Hugo Laurentino, guarda-re-
des do FC Porto, lembrou isso 
mesmo: "Vamos tentar me-
lhorar em termos defensivos 
e dar continuidade à nossa se-
gunda parte contra oSporting, 
que nos moralizou e nos aju-
dou a reconquistar a nossa 
confiança. Mas o Benfica ga-
nhou ao campeão e também 
vem com o moral em cima. 
Não pensamos em mais nada, 
só em ganhar. O Benfica pode 
tentar surpreender, mas, nes-
ta altura, já não há surpresas 
nas equipas." 

Como referiu Laurentino,"o  

FC Porto tem um saldo positi-
vo na primeira fase", porque 
venceu o Benfica em casa (26-
18, terceira jornada, em se-
tembro) e, na Luz (21-26,16.a, 
em dezembro). Agora, os dra-
gões sentem que "como apoio 
dos adeptos, que foram funda-
mentais frente ao Sporting na 
força que transmitiram", o 
jogo, "que não será fácil", pode 
terminar com um triunfo dos 
azuis e brancos. "Só queremos 
ser campeões, e para o sermos, 
temos de vencer este jogo", 
reforçou o guarda-redes. 

Hugo Laurentino fez a antevisão ao clássico, dizendo que o FC Porto está mais moralizado 
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TIAGO SILVA CAMPEÃO 
DA LIGA BÁLTICA MO COCE 
Tiago Silva foi o emigrante do nosso andebol 
com mais motivos para sorrir no fim de 
semana, pois conquistou a Liga Báltica, numa 
final em que a sua equipa, os finlandeses do 
Cocks bateram o Zaporozhye, da Ucrânia, por 
20-18, com o ex-portista a marcar um golo. 
Sérgio Rola, João Jacob, Sérgio Ramos, Filipe 
Mota e Jorge Silva também triunfaram nos 
seus campeonatos. 
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ANDEBOL 
emeemi~eme~~  

     

   

 411ffillffie 

   

     

     

No Dragão trabalha-se a defesa 
UB O triunfo (30-28) na receção 
ao Sporting deixou o FC Porto 
mais próximo do título, mas, tal 
como o treinador Ricardo Costa 
disse no final da partida, "nada 
está ganho e seguem se sete fi-
nais." E a próxima é já amanhã 
(20h30), com a equipa da Invicta 
a receber o Benfica no Dragão 
Caixa. O guarda -redes do FC 
Porto, Hugo Laurent ino, deu on - 
tem a receita para o clássico da 4' 
ronda do Grupo A do Campeona -  

to: "Como se tem visto, as equi-
pas que ganham são aquelas que 
se mostram consistentes na defe-
sa. Vamos tentar melhorar em 
termos defensivos e dar conti-
nuidade à nossa segunda parte 
contra o Sporting, na qual só so-
fremos nove golos, e temos de 
evitar os erros que cometemos na 
primeira. Vamos tentar fazer um 
jogo com a mesma intensidade do 
inicio ao fim." 

O internacional agradeceu o  

ambiente no Dragão: "Contra o 
Sporting, o apoio dos adeptos foi 
fundamental para a vitória. De - 
ram-nos força para ganhar o 
jogo. Esperamos o mesmo para 
vencer o Benfica, pois vamos dar 
tudo e não pensamos em mais 
nada. Vão defrontar se duas 
equipas motivadas, por isso não 
será um jogo fácil para ninguém. 
Só queremos ser campeões, mas 
para sermos campeões temos de 
vencer este jogo." o A.R. 
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