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ABC quer subir na classificação 

1 
11100 h 

21.00 h 

ANDEBOL PEDRO BENAVENIE/ASF 

4  Resende reconhece luta a dois 
pelo título. Retifica e Madeira, SAI) 
preparados para grande jogo 

«Vamos encarar cada jogo como 
se tivéssemos hipóteses reais e não 
apenas teóricas. Obviamente que 
teria de acontecer urna hecatombe 
ao FC Porto nesta fase final, mas te -
mos de olhar para o que podemos fa-
zer e não para os outros», anteviu o 
treinador do campeão ABC, Carlos 
Resende, atual 3." no grupo A, com 
35 pontos e sete de atraso para dra-
gões (com menos um jogo) e Spor -  

ting (ambos com 42). «Queremos 
subir na classificação. O 3." lugar é 
melhor que o 4.", o 2." melhor que o 
3." e o 1.° é o que todos querem! Que-
remos aproveitar estes jogos contra 
as melhores equipas para crescer in-
dividual e coletivamente e, em rela- 

CALENDÁRIO 
Hoje- Grupo A 2.'jornada 

Madeira SAD-Benflca 

Pavilhão da Luz, em Lisboa 
ABC-FC Porto 
Pavilhão Flávio Sa Leite, em Braga 

ção ao último jogo [no Funchal ante 
a Madeira SAD, que os insulares ven - 
ceram por 37-35], temos de aumen-
tar a eficácia defensiva.» 

A partida em Braga é relativa à 
2.a jornada do grupo A, a qual inclui, 
hoje, o encontro entre Madeira SAD 
e Benfica, mas na Luz. «Ternos de 
entrar com tudo para tentar ganhar», 
disse o lateral encarnado Alexandre 
Cavalcanti. 

Já Paulo Fidalgo, técnico dos ma-
deirenses, avisou: «Em casa temos 
conseguido jogos excelentes, mas 
ainda não fizemos um grande jogo 

Carlos Resende quer empenho da equipa 

fora. Queremos isso, a nossa felici-
dade advém das vitórias e estamos 
preparados para lutar de igual para 
igual até ao fim». H. C. 

Página 1



A2

  Tiragem: 133477

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,91 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68943482 05-04-2017

AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
18h00 
Benfica- Madeira SA D. cam- 
peonato nacional, Lisboa. 

AMANHA 
BASQUETEBOL, LIGA 
20h30 
FC Porto-Oliveirense, Porto. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

Duzentos portuenses  garantiram
bilhete para  hoje a partir das 21
horas, em Braga, seguirem o FC
Porto,  disposto a consolidar a li-
derança do Andebol 1, onde se
encontra a par do Sporting, que
tem já mais um jogo.

Os leões estão na frente desta
fase final com dois jogos e 42
pontos, os mesmos que o FC
Porto, que só disputou um. 

O ABC, que vem da partida
antecipada em que perdeu na
Madeira, é terceiro com dois  jo-
gos e 35 pontos. O Benfica é
quarto com um jogo e 34 pontos.

Em termos realistas, é fora das
equações do título que os braca-

renses entram em jogo. 
“A luta pelo título, podemos

pensar nela, mas seria preciso
uma hecatombe dos nossos ad-

versários”, disse o treinador dos
academistas, ontem, ao fazer a
antevisão, admitindo que “dada
a diferença pontual, o Porto teria

que fazer uma fase final comple-
tamente desenquadrada com a
sua prestação desportiva neste
campeonato”.

“Embora matematicamente
não esteja resolvido, a luta será
entre o FC Porto e o Sporting”,
acrescentou, depois de conside-
rar que vai ser crucial aumentar
a eficácia defensiva.

O ABC está em boas condições
de disputar o terceiro lugar, en-
trando neste jogo já informado
do Madeira SAD-Benfica que
começa às 18 horas (na Luz por
acordo entre os clubes, que in-
verteram a ordem dos jogos en-
tre si e conta também para a se-
gunda ronda).  

Questionado se o terceiro lugar
pode ser agora redefinido como

um objectivo, Resende respon-
deu-nos que “enquanto a mate-
mática nos for favorável temos
que assumir que queremos cres-
cer” e revelou ter dito aos joga-
dores para encararem cada  en-
contro “da mesma forma que
encararíamos caso o título fosse
uma possibilidade mesmo real,
não apenas no campo teórico”.

Referindo-se à corrida com os
encarnados , admitiu que se o
Benfica ganhar hoje “passa-nos
à frente; nós queremos passar o
Benfica e o Sporting e gostaría-
mos muito de passar o Porto
também, reconhecendo que nes-
te momento é um bocadinho
utópico pensar nisso”.

Duzentos azuis-e-brancos seguem 
FC Porto na visita ao ABC/UMinho
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho, que defende o terceiro lugar, recebe 
o FC Porto que ambiciona recuperar a liderança, apoiado por duas centenas de adeptos.

BRUNO PEREIRA

Carlos Martins e Carlos Resende fizeram ontem a antevisão

lll
“Nós sabemos os pontos
frágeis do FC Porto e vamos
atacar nesses pontos.
Não é fácil depois de duas
derrotas. O primeiro lugar é
difícil, mas é olhar sempre
para cima”.

CARLOS MARTINS
jogador do ABC/UMInho
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Fases finais realizam-se entre os dias 24 de abril e 5 de maio

FADU “Nova era no 
desporto universitário”
111  “Os Jogos Euro-

peus de 2018 vão marcar 
uma nova era no despor-
to universitário”. A frase 
pertence a Mário Santos, 
secretário-geral do Comi-
té Organizador dos EUSA 
Games, que, ontem, se 
deslocou ao Convento S. 
Francisco para apresentar 
o primeiro “teste” à orga-
nização: as fases finais dos 
Campeonatos Nacionais 
Universitários 2017.

Coimbra será o palco de 
duas semanas de com-
petição desportiva, que 
contará com mais de dois 
mil atletas, de 35 clubes 
diferentes, em representa-
ção de 23 instituições do 
Ensino Superior. Canoa-
gem, futsal, basquetebol, 
râguebi, andebol, hóquei 
em patins, voleibol e fute-
bol serão as modalidades 
que dão “corpo” à inicia-
tiva. 

Entre os dias 24 de abril 
e 5 de maio, o relvado 
principal, campo de râ-
guebi e pavilhões 1 e 3 do 
Estádio Universitário, o 
Polivalente de Palheira, o 
Pavilhão do São João, o Pa-
vilhão Augusto Correia, o 
Polidesportivo de Ventosa 
do Bairro, na Mealhada, 
o Campo da Arregaça, o 
Campo do Vale do Fôjo, 
em Eiras, e o Pavilhão Mul-
tidesportos Mário Mexia 
serão “inundados” pela 
elite do desporto univer-
sitário, naquela que será 
a “antecâmara” para o 
“segundo maior evento 
que Portugal já recebeu, 
depois do Euro 2004”.

Momento de afirmação de 
Coimbra

O presidente  da Fe-
deração Académica do 
Desporto Universitário 

(FADU), Daniel Montei-
ro, foi, esta terça-feira, 
um dos protagonistas 
do lançamento das fases 
finais dos Campeonatos 
Nacionais Universitários, 
onde destacou a “enorme 
tradição desportiva” da 
“Meca dos Estudantes”. 
“Esta prova enquadra-se 
na ótica estratégica de 
afirmação da cidade de 
Coimbra. Será uma opor-
tunidade de partilha de 
experiências e emoções 

entre mais de dois mil 
atletas e um grande teste 
à eficácia da nossa organi-
zação”, afirmou o respon-
sável, acrescentando que 
“o sistema desportivo na-
cional estará com os olhos 
nesta competição”.

No café do Convento 
S. Francisco, Alexandre 
Amado, presidente da Di-
reção-Geral da Associação 
Académica de Coimbra 
(DG/AAC), enfatizou a 
“crescente prática despor-
tiva” na cidade e reforçou 
a ambição de “aumentar 
o fenómeno” entre os 
estudantes. “Relançar o 
desporto na academia e 
na universidade” é um 
dos objetivos do líder es-
tudantil, que encara este 
evento como “um teste” 
para o encontro interna-
cional que chega a Coim-
bra dentro de pouco mais 
de um ano.

Já Carlos Cidade, verea-
dor do Desporto da Câma-
ra Municipal de Coimbra, 
lembrou que este será 
“um grande desafio à for-
ça da cidade” e garantiu 
o “máximo empenho” da 
autarquia para que a ini-
ciativa seja um êxito.

Preparação para EUSA 
“de vento em popa”

De acordo com Daniel 
Monteiro, a preparação 
para o maior evento mul-
tidesportivo que o país 
alguma vez acolheu está 
“a correr muito bem, den-
tro de todas as expetativas 
iniciais”.

O financiamento estatal 
ainda está por definir, es-
tando a organização dos 
Jogos Europeus “a aguar-
dar uma resposta” dos 
responsáveis do Governo.
|e| Bernardo Neto Parra

2000
atletas dão “vida” ao 

evento

8
modalidades disputa-
das nas fases finais da 

competição 

23
instituições do Ensino 

Superior represen-
tadas

35
clubes marcam pre-

sença em Coimbra, 
onde colocam mais 
de uma centena de 

equipas

números

DB-Carlos Jorge Monteiro
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SANFIL COMPRA IMÓVEL 
DO ANTIGO CINEMA TIVOLI
Grupo de saúde consolida presença na Baixa de Coimbra. Obras de 
adaptação do prédio deverão prolongar-se por cerca de um ano  Última

Arganil Turismo em 
2015 atinge
recorde com 35 mil 
dormidas >Pág  12

Crime Cinco anos 
para ex-bancário 
que desviou 250 mil 
para jogo >Pág  5

Académica João 
Simões conta como 
chegou de apanha 
bolas a titular  >Pág 13

Coimbra Burlão 
levou idoso “à 
certa” na Solum 
em pleno dia >Pág 3

Daniel 
Santos

Mário Frota João Serpa 
Oliva

Norberto 
Canha

a nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

Universitário
Mais de 
2000 atletas 
antecipam 
EUSA Games
Competição nacional vai 
trazer a Coimbra atletas de 
todo o país, entre 24 de abril 
e 5 de maio  >Pág 14

Autarcas 47 noves fora 
nada…

Europa Candidatura à 
Câmara (III)

diretor: Agostinho Franklin

69999/diarioasbeiras

QUARTA
05.abr.2017 
0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7150

60
08

0

Do Vaticano 
até Fátima 

em bicicleta

O ortopedista de Coimbra António 
Figueiredo acompanha o bombeiro-

ciclista de Leiria, Carlos Vieira, e o antigo 
piloto de automóveis Miguel Vilar em 

peregrinação a pedal  >Pág 6
DB-Carlos Jorge Monteiro

DB-Carlos Jorge Monteiro
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O Cucujães, em Hóquei em Pa-
tins e o Passos Manuel, em An-
debol, foram as equipas vence -
doras da segunda edição da
Copa Europa para Veteranos,
uma competição que levou à
Mealhada, no passado fim-de-
semana, várias figuras das duas
modalidades.

O torneio de Andebol contou
com a presença de seis equipas,
num total de cerca de 90 parti-
cipantes. Saiu vitorioso o Pas-
sos Manuel, sendo que, no se-
gundo lugar, terminou a Esfe-
rantástica ACD. No terceiro
posto ficou mais uma equipa
da região, o CD São Bernardo.
Os Veteranos da Académica de
Coimbra, que ficou no quarto
posto, o BMC Alcorcó, quinto
classificado, e o CF Sassoeiros,
sexto, também marcaram pre-
sença na Copa Europa.

Já o torneio de Hóquei em
Patins contou com oito equipas
e cerca de 110 participantes. O
taça mais desejada, a de pri-
meiro lugar, ficou no distrito, já

que foi conquistada pelo Cu-
cujães, formação de Oliveira de
Azeméis. O HC Mealhada, a jo-
gar em casa, terminou no se-
gundo lugar, à frente do AH

Bassano. O CP Alcalá, a Acadé-
mica, o VAHP, Os Camelos JP e
o Alcobacense CD terminaram
nos lugares seguintes, respec-
tivamente.

A competição destinada a
atletas veteranos ficou mar-
carda por um grande espírito
de camaradagem entre todas
as formações presentes. |

Cucujães e Passos Manuel
vencem a Copa Europa
Veteranos Competição na Mealhada juntou, durante dois dias, 14 equipas e cerca
de 200 atletas repartidos pelas modalidades de Andebol e Hóquei em Patins

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, com o Cucujães

D.R.
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Cucujães e
Passos Manuel
venceram
Copa Europa
O Cucujães, em hóquei em pa-
tins, e o Passos Manuel, em an-
debol, foram as equipas vence-
doras da 2.ª edição da Copa Eu-
ropa para Veteranos, uma com-
petição que trouxe à Mealhada
várias figuras das duas moda-
lidades.

O torneio de andebol contou
com a presença de seis equipas
num total de cerca de 90 parti-
cipantes. Saiu vitorioso o NAAL
Passos Manuel, ficando em 2.º
lugar o Esferantastica ACD, em
3.º o São Bernardo, em 4º a Aca-
démica, em 5.º o BMC Alcorcón
e em 6.º o Sassoeiros. 

No torneio de hóquei em pa-
tins participaram oito equipas,
com cerca de 110 participantes,
ficando em 1.º lugar o CD Cu-
cujães. O HC Mealhada ficou
em 2.º lugar, o Bassano em 3.º e
o CP Alcalá em 4.º. A Académica,
o VAHP, Os Camelos JP e o Al-
cobacense classificaram-se em
5.º, 6.º, 7.º e 8.º lugar, respecti-
vamente. 

Foi um evento em que, além
do lado competitivo, sobressaiu
o grande espírito de cama ra da -
gem entre todas as equipas. |
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SIR/CJB começa
‘playoff’ 
na Madeira
A SIR 1.º de Maio/CJB começa
no próximo domingo, pelas
18h00, a disputa dos quartos-
de-final do ‘playoff’, grupo A,
da 1.ª divisão nacional feminina,
jogando no pavilhão do Fun-
chal, frente ao CS Madeira. Será
o primeiro embate entre a for-
mação marinhense, que termi-
nou a primeira fase do cam-
peonato no 4.º lugar e a equipa
insular, que acabou no 5.º
posto. No dia 22, pelas 20h00,
terá lugar o segundo jogo desta
eliminatória e, caso seja neces-
sário, no dia 23, pelas, terá lugar
a derradeira partida.|
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INICIATIVA DO ABC/UMINHO

Encontro de andebol
colocou 150 crianças
a praticar modalidade
no Flávio Sá Leite
O Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, foi palco, 
ontem, de um encontro de andebol, organizado 
pelo ABC/UMinho, que permitiu a cerca de 150 
crianças de cinco escolas do concelho de Bra-
ga ter o primeiro contacto com a modalidade.

«No último dia de aulas, e com duas sessões, 
perto de centena  e meia as crianças marcaram 
presença no Pavilhão Flávio Sá Leite, numa jor-
nada de convívio e de primeiro contacto com a 
modalidade. Da parte do ABC, e na orientação 
técnica da ação, estiveram presentes os treina-
dores João Ferreira, Jorge Rito, Nuno Cardoso e 
Luís Almeida», pode ler-se numa nota enviada às 
redações. Estiveram na catedral do andebol alu-
nos de cinco escolas – Agrupamentos de Esco-
las André Soares e D. Maria II: Escola do Bairro; 
Escola do Carandá; Escola André Soares; Ponte 
Pedrinha e Santa Tecla – que tiveram a oportu-
nidade de conviver com andebolistas das forma-
ções de juvenis e juniores da turma academista, 
e ainda três elementos da equipa sénior: Diogo 
Branquinho, Carlos Martins e Carlos Bandeira.

Os elementos ligados ao ABC/UMinho distri-
buíram lembranças aos participantes.

A alegria dos miúdos no Sá Leite

Mais novos aprenderam com os craques do ABC/UMinho

D
R

D
R
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 JOsé costa lima 

Q
uando a prova re-
gular terminou, o 
ABC/UMinho tinha 
uma missão já de si 

complicada para conquis-
tar o bicampeonato e as 
duas últimas derrotas na 
fase final, ante Sporting e 
Madeira SAD, só agrava-
ram as contas. De tal for-
ma que Carlos Resende, à 
margem da antevisão ao 
duelo de hoje entre ABC e 
FC Porto, deu como prati-
camente descartada a re-
validação do título. 

«Matematicamente, 
ainda estamos nessa luta, 
mas temos de ser realis-
tas: só conseguiremos lá 
chegar se acontecer uma 
hecatombe ao FC Porto e 

ao Sporting. No entanto, 
o que tenho passado aos 
atletas é que temos de en-
carar todos os jogos como 
fossem para sermos cam-
peões», expôs. 

Ainda assim, o treina-
dor do ABC referiu ontem 
que «esta é uma fase agra-
dável, com grandes jogos» 
e que os bracarenses pre-
tendem «crescer». 

«Temos objetivos a 
atingir, o 3.º lugar é me-
lhor do que o 4.º...», res-
pondeu, apontando o 
que terá de ser melhora-
do no embate desta noi-
te (21h00). 

«Temos de aproveitar 
ao máximo os encontros 
que faltam e subir na clas-
sificação. Frente ao FC 
Porto temos de ser mais 

carlos resende admite que o 1.º lugar está praticamente perdido para o abc 

«Encarar cada jogo como 
se o título fosse possível» 

fortes na defesa», acres-
centou Carlos Resende, 
lembrando que a conquis-
ta da Taça de Portugal é 
um objetivo «real».  

Atacar pontos fracos
Carlos Martins não dis-
farçou que o momento 
anímico da equipa não é 
o melhor, justificado pe-
las duas derrotas nesta fa-
se final, mas lembra que 
o ABC só pensa em che-
gar mais acima. 

«Vamos atacar os pon-
tos fracos do FC Porto e 
tentaremos ganhar. Não 
desistimos de lutar pe-
lo melhor lugar possível, 
olhamos sempre para ci-

ma», assegurou o ponta 
direita dos bracarenses, 
admitindo que as duas úl-
timas derrotas foram con-
sequência da falta de com-
petência defensiva.

200 adeptos portistas
Com bilhetes a 15 euros 
para o público em geral, 
do FC Porto está garan-
tida a presença de pelo 
menos 200 adeptos, nú-
mero de ingressos solici-
tados pela direção azul e 
branca à congénere aca-
demista. Os simpatizan-
tes dos dragões deverão 
deslocar-se até Braga de 
forma organizada, tendo 
já a PSP conhecimento da 
presença significativa de 
adeptos do FC Porto no 
Flávio Sá Leite. 

Carlos Martins e Carlos Resende na antevisão ao duelo 

ABC 
recebe hoje 
o FC Porto 

(21h00), num 
jogo a contar 

para a 2.ª 
jornada.

D
R
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ABC
Recebe hoje o FC Porto
em encontro da 2.ª jornada 
da fase fi nal do nacional
de andebol.
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Madeira sad enfrenta
benfica com motivação
Depois da vitória com os atuais campeões nacionais em casa, o Madeira SAD
viaja para Lisboa com a motivação em alta, procurando vencer o Benfica. 

D
epois da vitória sobre o
atual campeão nacional,
o ABC de Braga, o Madeira
SAD joga hoje em Lisboa
frente ao Benfica, em en-

contro referente à 2ª jornada do
Grupo A do Campeonato Nacional
de Andebol 1. 
Os madeirenses, motivados

pela sua qualidade de jogo nos

Os pupilos de Paulo Fidalgo querem continuar a surpreender no Grupo A do campeonato nacional.

ANDEBOL
daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

R

últimos jogos e bom momento
de forma, vão tentar vencer o
jogo, com confiança para conti-
nuar o bom momento, conforme
revela o atleta Daniel Santos, o
ponta direita do Madeira SAD. 
«Temos demonstrado muita

qualidade nos últimos confrontos,
a equipa tem a plena noção que
fez um grande jogo contra o ABC
de Braga e sentimos muita con-
fiança para continuar nesta sen-
da», afirmou. 
Relativamente ao adversário

que enfrentam, o atleta da cole-
tividade madeirense classifica o
Benfica como sendo uma equipa

«com grande investimento des-
portivo», desejando ganhar o
campeonato, apoiado num «lote
alargado de atletas internacio-
nais». Nesse sentido, Daniel San-
tos refere que os “encarnados”
dispõem de muitas soluções, go-
zando de um «estatuto diferente».
Apesar disso, e da reconhecida
dificuldade do encontro de hoje,
o atleta deseja concretizar «o so-
nho» de vencer, dada a diferença
entre os dois conjuntos.
O encontro ocorre hoje, pelas

18h00, no Pavilhão da Luz, em
Lisboa, com transmissão em direto
na Benfica TV e AndebolTV. JM
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ABC-FC Porto ou um clássico entre equipas realistas 
Jogo às 21 horas, no 
"Flávio Sá Leite", é 
relativo à segunda 
jornada da fase final 
do campeonato 

" Matematicamente,ain-
da estamos na luta pelo título, 
mas realisticamente só conse-
guiremos lá chegar se aconte-
cer uma hecatombe ao FC 
Porto e ao Sporting". Carlos 
Resende, treinador do ABC, 
que hoje recebe os dragões em 
jogo da segunda jornada da 

fase final do Campeonato Na-
cional de andebol, mostra-se 
realista, mas nem por isso me-
nos motivado para o resto da 
prova. "O que tenho passado 
aos atletas é que temos de en-
carar todos os jogos como se 
fossem para sermos cam-
peões. Temos objetivos a atin-
gir, o terceiro lugar é melhor 
do que o quarto e por aí em 
diante", disse na antevisão da 
partida frente ao lider da pro-
va. "Temos de melhorar o que 
nos faltou na Madeira, a eficá-
cia defensiva", admitiu. 

Pelo lado dos azuis e brancos 
já havia falado Quintana. "O 
ABC é uma boa equipa, é cam-
peão nacional. Estão a sete 
pontos de nós, mas isso não 
quer dizer que vamos ter um 
jogo fácil. Não nos passa pela 
cabeça ter um jogo fácil em 
Braga", disse o guarda-redes. 
" OABC tem uma boa primeira 
linha, bons rematadores e é 
muito rápido no contra-ata- 

& que", continuou, garantindo: 
"Na nossa cabeça só está ojogo 
como ABC e só depois pensa-
remos no Sporting". —RA. Na primeira fase o FC Porto venceu em Braga por 22-24 
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7JE\ 
ANDEBOL 

Canpeanal»Nacional- Pu» 

Anã-  GW0A.2.9.1omada 
Madela SAD-Benfica,18h00; 
ABC-FC Porto 21h0Q 

BASQUEMOL 
CampsonatodaLign.2~6.• 
jomachGrupoA:Gaitos 
BarreiroSenfica,21h3Q11iabum-V. 
Guio kir- ,21h3Q Grupo B:CAB 
Madeka-Sampaense.15h00; 
Lusitânia•Ovarense,18h30, 
Eléctrico-Maiaf3asket21h3Q 

CKUS4V'O  
Voltam Pás Etasco(Espanha), com 
aaparticitiaçãodeddistas 
portugueses, a demrer atédia 08. 

TaçadePortmal—kleb4Inak 
Benfica-Estonl,20h15, Estácioda 
Luz. 

QualllimçãoparaoEaropeas/ 
Esiovénia201EtTreinos,10h30 
e 17h3Q Pavilãoda Escola 
Seanztária Amélia ReyColaça 
(linda-a-Velha). 

FOÓQUIBEMPAMNIS 
TaçadePortugal—Jogosern 
atragociosoitavosdefinak 
Oel-as-FC Porto 21h00; 
Olveirense-JuventudeVena, 
21h00. 

TODO-O-TERRENO  
Abu Dhabi DesertChalenge, 3.* 
provada Taça do Mundo, com 
a paticipaçáodePauloGonçakes 
(motos), a decorrer atécia06. 
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Internacional brasileiro está muito próximo de assinar pelas 
águias. Tem 23 anos, é central, e atua no Chambéry de França 

JWY 

JOAODASIBIAVAI 
JOGARNOBRIFICA 

Conhecido pelo interesse 
do FC Porto, após a 
eliminatória que os 
dragões fizeram com o 
Ademar Leon, onde jogava 
em zoi4/15, João da Silva 
vem mesmo para Portugal, 
mas para o Benfica 

João da Silva, frente ao Egipto, num jogo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro do ano passado 

RurauniARAss 
os* João da Silva, central in-
tem acional A brasileiro, será 
jogador do Benfica nas pró-
ximas épocas, estando o 
acordo praticamente ali-
nhavado e devendo ser 
assinado em breve. Os 
encarnados começam 
assim a preparar a reno-
vação do plantel, aposta-
dos em formar um grupo 
mais forte e que lute de forma 
efetiva pela conquista doCam-
peonato Nacional, algo que 
não acontece desde 2007/08, 
sendo que este ano, estando a 
oito pontos do líder FC Porto 
- terminaram a primeira fase 
com 14 pontos de desvanta-
gem, reduzidos a metade pelo 
regulamento -esse é um obje-
tivo falhado. 

João da Silva, de 23 anos, na-
tural de Nova Iguaçu, joga no 
Chambéry, quinto classifica-
do do campeonato francês, 
tendo esta época estado na  

Taça EHF, caindo na segunda 
eliminatória, perante o Fu-
chse de Berlin. Antes, o meia-
distãncia, de 1,90 m e 93 kg, 
passou por Espanha, primeiro 
pelo Barcelona B, depois pelo 
Ademar Leon, em 2014/1S, ao 
serviço do qual defrontou o  

FC Porto, também na Taça 
EHF, tendo-se na altura falado 
no interesse dos portistas. O 
brasileiro chegou mesmo a es-
tar no Dragão Caixa, meses 
mais tarde, a assistira um jogo 
da fase de grupos. 

"O João acaba contrato esta  

época e há vários clubes inte-
ressados, tanto de França 
como de Espanha e Portugal", 
disse a O JOGO Héctor Um-
bert, da Intermedia Sport, 
agente do central. Sobre a 
transferência, adianta apenas 
que "talvez nos próximos dias  

surjam novidades". 
No entanto, O JOGO sabe 

que o destino de João da Silva, 
um organizador de jogo nato, 
mas também um excelente 
rematador de meia-distância, 
terá o Benfica como destino 
das próximas épocas. 

EM SEIS 
JOGOS NO 

MUNDIAL DE 
FRA.NÇA, JOÃO DA 
SILVA MARCOU 18 

GOLOS EM 32 
REMATES E E= 1.3 

ASSISTÊNCIAS 
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11124J0605DAFASE 
FINMENDIETO 
A Federação de Andebol de 
Portugal anunciou ontem 
ter chegado a acordo com a 
TVI 24 para a transmissão de 
alguns jogos da fase final do 
Campeonato Nacional, es-
tando para já acertadas as 
transmissões do FC Porto-
Sporting, no sábado, e do FC 
Porto -Benfica, na próxima 
quarta-feira. Ambas as parti-
das terão na mesma trans-
missão no Porto Canal, sen-
do que, ao abrigo do acordo 
entre os clubes, o FC Porto-
Benfica ainda deverá passar 
na Benfica TV. —ao. 

30008 

Para além dos dois ~eitos 
da fase final de Andebol 1. 
também foi mandada a 
transmissão na TVI 24 de 
Portugal-Suíça, referente 
ao apuramento para° 
Europeu2018 
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A importância do líder 
"Seja individual ou coletivo, o desporto é saúde", 
começou por salientar Moncho López quando confron-
tado com o tema do debate, lançando-se para a seguinte 
apreciação: "O desporto é uma escola de vida. A quem se 
inicia em qualquer prática, recolhe grandes valores. No 
individual temos a auto-superação, o estímulo pessoal, o 
desafio, e se o coletivo também reúne essas característi-
cas, há aquelas modalidades, como o ciclismo, que são 
dificeis de entender se são individuais ou coletivas. 
Aliás, no coletivo também há o líder, o decisor - que no 
basquete, por exemplo, é o responsável pelo último 
lançamento -, existe também o lider emocional, que nãc 
é o lider técnico e depois está a liderança do treinador. 
Qualquer líder, um dia mais tarde, terá grande experiên-
cia para integrar uma empresa, pois o desporto pode dar 
um grande impulso social". 

FALTA UMA ESTRAlt 
DEBATE "Desporto individual ou coletivo? Uma escolha difícil" foi o 
tema, mas a conclusão a que se chegou foi que o cenário é de crise 
Moncho López, técnico de 
basquetebol, João Campos, 
treinador de atletismo, 
Miguel Martins, jogador de 
andebol, e João Monteiro, 
atleta de ténis de mesa, 
foram os principais rostos 
de urna saudável discussão 

MAIRIELPIfai2 
116110s Jogos Juvenis de Gaia 
movimentam 1500 pratican-
tes de dez modalidades, mas 
também se "jogam" noutros 
palcos. Foi o caso do debate, no 
auditório do Centro Paroquial 
de Mafamude, "Desporto in-
dividual ou coletivo? Uma 
escolha difícil". Ao longo de 
duas sumarentas horas, cedo 
se percebeu que são mais as 
semelhanças do que as dife-
renças entre modalidades in-
dividuais e coletivas. Existe o 
conceito, regras, especificida-
des de cada desporto, mas há  

sempre o indivíduo/atleta e a 
equipa, ou vice-versa - atual-
mente qualquer desportista 
de elite é acompanhado por 
váriosespecialistas, formando 
a tal equipa. 

Palestrantes e plateia intera-
giram a um ritmo muito inte-
ressante, principalmente 
quando se tornou evidente 
que, afinal, o que falta é uma 
verdadeira estratégia para o 
desporto português... exce-
tuando o futebol. 

Moncho López nunca prati-
cou uma modalidade indivi-
dual, tendo jogado andebol 
antes de fazer do basquete 
profissão. O treinador do FC 
Porto falou na "mudança de 
mentalidades" e o mote ser-
viu para João Campos lamen-
tar o estado atual do desporto 
português. "Não existe ne-
nhum programa de deteção de 
talentos", referiu o treinador  

de atletismo, que esteve em 
seteJogos Olímpicos seguidos 
e num deles (Atlanta'1996) 
ajudou Fernanda Ribeiro a 
conquistar o ouro nos 10 000 
metros. "No caso particular do 
atletismo, em 1998 alertei a 
Federação para o facto de o fu-
turo estar em perigo. Mais ce- 

"Cheguei a usar os 
massagistas para a 
Fernanda Ribeiro 
desabafar e só 
depois eu entrava 
em ação na área da 
psicologia" 
JoiloCampos 
Treinador de atletismo 

do do que se imaginava o nos-
so meio-fundo passou a ficar a 
léguas do que acontecia". 
"Desporto Escolar não o é na  

essência da palavra", acres 
centa Campos, lembrando.  
"Existia o DN Jovem e agon.. 
existem os Megas, mas neste 
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Miguel Martins é um dos centrais do FC Porto 

João Monteiro é 
um caso excecional 

MIGUEL MARTINS Andebol ista do 
FC Porto sente o individual no coletivo 

"Se não cler o 
máximo vou 
para o banco" 
Tendo feito a estreia na 
equipaprincipal do 
andebol portist' a com 
apenas is anos, Miguel 
Martins está consciente da 
cada vez maior exigência 
em qualquer modalidade 

moi, Começou por experi-
mentardesportosindividuais 
(natação, atletismo, ginásti-
ca), antes de se render ao an-
debol, pois a mãe é treinado-
ra. "No desporto coletivo te-
mos de abdicar de algumas 
coisas em prol do grupo. Re-
colhemos grandes valores, 
sentimos a entreajuda, a par-
tilha, a amizade, e tudo isso 
ajuda a crescer", anotou Mi-
guel Martins. "Numa equipa, 
se um atleta falha, falha um 
todo. No campo tenho de es-
tar superconcentrado, dar o 
máximo, caso contrário vou 
para o banco. No desporto in-
dividual, quando se falha 
pode ir tudo abaixo, pois não  

há o coletivo para ajudar", 
aferiu. 

Tal como sublinhou Moncho 
López, "não existe a competi-
ção sozinha, há sempre mais 
gente", mas essa"maisgente" 
levantou outra questão, vinda 
da plateia, relativa à "falta de 
massificação desportiva". 
"Não havendo alargamento 
da base da prática, não há de-
teção de talentos, e depois a 
faltado dinheiro que não che-
ga do IPDJ, por exemplo na 
formação de treinadores, faz 
sobressair o facto de sermos 
um país de futebol e vai ser 
sempre difícil mudar". 

A este propósito, Pedro Pó-
voas, diploma olímpico no 
taekwondo,emPequim'2008, 
agora treinador, mencionou: 
"Nas modalidades individuais 
não há tantos apoios. Tenho 
um atleta que tem de pagar 
para ir ao Europeu. A paixão, a 
garra, só continua por causa do 
apoio dos pais". 

Nuno 
Mendes 
(remo), 
Pedro 
Póvoas 
(taekwon-
do) ou 
Carlos 
Monteiro 
(atletismo), 
foram 
alguns dos 
"oradores" 
desde a 
plateia 

Rosa Mota 
eJorge 
Tormenta 
são, 
respetiva-
mente, a 
madrinha e 
o padrinho 
da edição 
deste ano 
dos Jogos 
Juvenis de 
Gaia 

nenhum dos jovens vencedo-
res fez qualquer teste, pois 
ninguém se preocupa e os 
miúdos voltam às suas ori-
gens. Em 2000, apresentei à 
Federação um plano de acom-
panhamento de jovens e tam-
bém nunca se fez nada. Assim 
sendo, proponho que conti-
nue o apoio dos pais e/ou da fa-
mília, pois é quase impossível 
esse apoio vir de outro lado". 

Moncho López referiu que 
"não faz sentido abordar a fal-
ta de infraestruturas" e lançou 
no debate a importância das 
"Ligas Profissionais, que aju-
dam muito, estimulam a ju-
ventude, são faladas nos me-
dia, e nós, que temos acesso à 
comunicação social, podemos 
apelar à prática desportiva e 
tentar alterar certos compor-
tamentos, mas também não 
podemos esquecer o papel das 
escolas, autarquias e por aí 
fora". O treinador do FC Porto 
é realista e percebe as dificul-
dades para fazer frente à "pre-
guiça social". 

••• João Monteiro j á venceu 
provas individuais - por 
exemplo, o Nacional de ini-
ciados, com 10 anos, no pri-
meiro ano de federado -, co-
letivas, como o Europeu de 
2014 com a Seleção, e tam-
bém de pares, aqui com a par-
ticularidade de na época pas-
sada ter alcançado o título 
europeu de "mistos", ao lado 
da mulher, a romena Daniela 
Dodean Monteiro. "No des- 

porto coletivo pode haverum 
atleta a destacar-se, mas é a 
equipa que ganha", assinala 
João Monteiro, que lamenta 
certas atitudes. "Não vejo 
muito interesse por parte dos 
jovens. Eu, se estivesse cons-
tipado ou com dores de cabe-
ça, ia treinar. Hoje não é as-
sim. A mentalidade é dife-
rente e a apetência pelo des-
porto desaparece, em prol, 
por exemplo, da internet." 
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ANDEBOL 

   

CARLOS RESENDE TEM 
CONTAS PARA AJUSTAR 
Treinador do ABC quer 
o campeão personalizado 
a lutar pela vitória 
na receção ao FC Porto 

ALEXANDRE REIS 

ria0 campeão ABC está ferido, 
com poucas possibilidades de che-
gara° título, mas hoje (21h00) pode 
ter uma palavra a dizer na receção 
ao FC Porto, na 21  jornada da fase 
final (Grupo A) doCampeonato. 

Carlos Resende, aliciadoultima-
mente para sairdoABC, temcontas 
a ajustar com os dragões, a quem 
ainda não venceu esta época: "Te-
mos muita vontade de ganhar. Sa-
bemos que só uma hecatombe dos 
adversários nos poderia dar o títu-
lo, mas vamos entrar em campo 
contando com essa possibilidade. 
SeriasurpreendentequeoFC Por-
to fizesse uma fase finaldesenqua- 

"TEMOS MUITA VONTADE 
DE GANHAR, MAS QUEM NESTE 
MOMENTO LUTA PELO 'MULO 
É O FC PORTO E O SPORTING" 
CARLOS RESENDE, treinador do ABC 

drada dos resultados que tem feito. 
Noplayoff da épocatransata foi ex - 
tremamente agradável estar na fi-
nal, mas neste momento, e objeti-
vamente, quem luta pelo título é o 
FC Porto e o Sporting, embora os 
outros clubes tenhamuma palavra 
a dizer. Queremos ficar afrente do 
Benfica, do Sporting e, se possível, 
do FC Porto." 

Já Carlos Martins, ponta direita 
do ABC, quer-recuperar: "Temos 
duas derrotas nesta fase e não está 
fácil, mas temos de olhar sempre 
para cima e não para baixo." 

Quintana concentrado 
Quanto ao guardião do FC Porto, 
Alfredo Quintana, deu a receita 
para vencer o ABC: "Só com uma 
boa defesa poderemos sair com 
um bom resultado, para depois 
pensarmos na partida com o 
Sporting." o 

Só sócios no Dragão 
A próxima jornada será decisiva 
para as contas do campeonato, 
com a receção (sábado. às zihoo) 
do FC Porto ao Sporting - os dois 
maiores candidatos ao título -, 
em jogo da 3.a jornada do Grupo 
A. Os dragões fizeram saber que 
o clássico no Dragão Caixa já 
tem os bilhetes à venda, em ex-
clusivo para os sócios do FC Por-
to e com o custo de 5 euros. 

Benfica ataca 
pódio na Luz 
E 1  O Benfica tem hoje 
(18h00) um duelo importante 
comum rival direto na pita pe-
las competições europeias, re-
cebendo o Madeira SAD na 
Luz, por acordo dos dois clu-
bes, pois o jogo desta fase final 
do Grupo A fora inicialmente 
marcado para o Funchal. Será 
também uma boa oportimida-
de para os pupilos de Mariano 
Ortega atacarem° 3ºlugar. 

Alexandre Cavalcanti, late-
ral-esquerdo do Benfica, sabe 
o valor do adversário, vence-
dor na 14  jornada frente ao 
campeão ABC: "O Madeira 
SAD é um conjunto que nós já 
conhecemos bein. Tem uma 
defesa que pode surpreender, 
pelo que temos de estar pre-
parados para tudo. Vamos en-
trar com tudo para tentar ga-
nhar a partida", considerou o 
internacional à BTV. o 

GRUPO A 
2.• jornada 

MADEIRA SAD 18ho0* BENFICA 
ABC alho() FC PORTO 

SPORTIN - 36-31 ÁGUAS SANTAS 
*Na Luz por acordo  dos clubes  
CLASSIFICAÇÃO 

P J V E D Gv4GS 

**SPORTING 42 2 2 O O 63-56 
110 FC PORTO 42 1 1 O O 34-28 
0* ABC 35 2 0 0 2 60-64 

BENFICA 34 1 O 1 O 28-28 
O MADEIRA SAD 33 2 1 O 1 65-69 
09 Á SANTAS 31 2 O 1 1 59-64 
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ANDEBOL Depois de eliminar 
o Benfica, o Anaitasuna, onde 
atua o central Filipe Mota, vai 
defrontar o Magdeburgo nos 
quartos-de-final da Taça EHF, 
com a 13  mão a 22 ou 23 de abril, 
em Espanha, e a 2' a 20 ou 21 d.:. 
maio, na Alemanha. 
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ANDEBOL 

Hurry Up sem dinheiro►  
para jogar com Sporting 
ua  O Hurry Up está a surpreender na 
Challenge. ao  chegar às meias-finais 
ante o Sporting. Mas precisa de 20 mi 1 

euros para a deslocação a Lisboa. Cair 
contrapartidas. a turma holandesa pc-
derá jogar as duas mãos em Portugal. 
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A22Carlos Resende tem contas para ajustar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8816dd56

 
Treinador do ABC quer o campeão personalizado a lutar pela vitória na receção ao FC Porto
O campeão ABC está ferido, com poucas possibilidades de chegar ao título, mas hoje (21h00) pode ter
uma palavra a dizer na receção ao FC Porto, na 2ª jornada da fase final (Grupo A) do Campeonato.
Carlos Resende, aliciado ultimamente para sair do ABC, tem contas a ajustar com os dragões, a quem
ainda não venceu esta época: "Temos muita vontade de ganhar. Sabemos que só uma hecatombe dos
adversários nos poderia dar o título, mas vamos entrar em campo contando com essa possibilidade.
Seria surpreendente que o FC Porto fizesse uma fase final desenquadrada dos resultados que tem
feito. No playoff da época transata foi extremamente agradável estar na final, mas neste momento, e
objetivamente, quem luta pelo título é o FC Porto e o Sporting, embora os outros clubes tenham uma
palavra a dizer. Queremos ficar à frente do Benfica, do Sporting e, se possível, do FC Porto."
 
Continuar a lerJá Carlos Martins, ponta direita do ABC, quer recuperar: "Temos duas derrotas nesta
fase e não está fácil, mas temos de olhar sempre para cima e não para baixo."
Quintana concentrado
 
Quanto ao guardião do FC Porto, Alfredo Quintana, deu a receita para vencer o ABC: "Só com uma boa
defesa poderemos sair com um bom resultado, para depois pensarmos na partida com o Sporting."
 
Autor: Alexandre Reis
 
04h00
 
Alexandre Reis
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FC Porto em Braga com olhos postos na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=67d28040

 
Para esta quarta-feira estão agendados os dois encontros que completam a 2ª jornada da Fase Final
do Grupo A do Campeonato Andebol 1
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
O FC Porto vai a Braga defrontar o ABC/UMinho num encontro de particular importância para a
formação portista, a quem só a vitória interessa, de forma a consolidar a liderança do Campeonato
Andebol 1, posição de momento assumida pelo Sporting CP (com um jogo a mais). Mas os
comandados de Ricardo Costa não terão um jogo fácil, já que a equipa de Carlos Resende vai jogar em
casa e luta por uma vitória nesta fase da prova que ainda não conseguiu. Antevê-se, assim, um jogo
emocionante, que terá transmissão em direto no Porto Canal e Andebol|TV, às 21 horas.
 
Antes, a partir das 18 horas e com transmissão na Benfica TV e Andebol|TV, o AM Madeira A. Sad é a
"equipa da casa" na partida frente ao SL Benfica que, por acordo entre os clubes, se realiza no
Pavilhão da Luz 2. O SL Benfica procura os primeiros três pontos da Fase Final, mas terá pela frente
um adversário muito motivado, que vem de uma vitória frente ao ABC/UMinho e vem a Lisboa atrás
de mais um triunfo. É de esperar um jogo muito disputado na Luz, sem favoritos entre o quarto e
quinto classificados, com ambição de subir na classificação geral.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
05-04-2017 08:01  Para esta quarta-feira estão agendados os dois encontros que completam a 2ª
jornada da Fase Final do Grupo A do Campeonato Andebol 1.
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Carlos Resende tem contas para ajustar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f236b00c

 
Temos muita vontade de ganhar, mas quem neste momento luta pelo título é o FC Porto e o Sporting
 
Por Record
 
O campeão ABC está ferido, com poucas possibilidades de chegar ao título, mas hoje (21h00) pode ter
uma palavra a dizer na receção ao FC Porto, na 2ª jornada da fase final (Grupo A) do
Campeonato.Carlos Resende, aliciado ultimamente para sair do ABC, tem contas a ajustar com os
dragões, a quem ainda não venceu esta época: "Temos muita vontade de ganhar. Sabemos que só
uma hecatombe dos adversários nos poderia dar o título, mas vamos entrar em campo contando com
essa possibilidade. Seria surpreendente que o FC Porto fizesse uma fase final desenquadrada dos
resultados que tem feito. No playoff da época transata foi extremamente agradável estar na final, mas
neste momento, e objetivamente, quem luta pelo título é o FC Porto e o Sporting, embora os outros
clubes tenham uma palavra a dizer. Queremos ficar à frente do Benfica, do Sporting e, se possível, do
FC Porto."Já Carlos Martins, ponta direita do ABC, quer recuperar: "Temos duas derrotas nesta fase e
não está fácil, mas temos de olhar sempre para cima e não para baixo."Quintana concentradoQuanto
ao guardião do FC Porto, Alfredo Quintana, deu a receita para vencer o ABC: "Só com uma boa defesa
poderemos sair com um bom resultado, para depois pensarmos na partida com o Sporting."
 
04:00  por
 
Record
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