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2016 O ANO EM REVISTA

MARÇO E ABRIL
FOIOGRAFO/AGÉNOA

MARÇO
A SUBIR...

FERNANDO GOMES

Lindelof cresce
no Benfica
O »0 central sueco Victor Lindelof,
formado pelas águias, é um dos
protagonistas na decisiva vitória do
Benfica por 1-0, em Alvaiade, casa
do Sporting, que permite ao Benfica
saltar para o primeiro
lugar. Recebe nota 8
de A BOLA e desfaz
todas as dúvidas
. ALie, /0 inerentes à sua
"Liies juventude.

Abre a Cidade
do Futebol
O rosto de revolução na Federação
Portuguesa de Futebol.° Tudo novo e melhor

ror

MIGUEL CARDOSO PEREIRA

RECISAMENTE no último
dia de março, a Federação
Portuguesa de Futebol
aproveita o 102.Q aniversário para inaugurar a Ci-.
dade do Futebol, na Avenida das Seleções, concelho de Oeiras,
cerimónia que conta com discurso
do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A Cidade do Futebol, agora sede
da FPF e local de treino das equipas da instituição, incluindo a Seleção A, ocupa sete hectares, é dominada por um edifício em forma
de T, tem 11 balneários e capacidade global para trabalho de 110 atletas e 30 técnicos em simultâneo;
tem ainda 32000 metros quadrados de relvados divididos por três

p

A DESCER...

Jorge Jesus tem
de explicar-se

campos de treino e um para trabalho específico dos guarda-redes.
O Complexo Desportivo do Jamor vê-se enriquecido como há
muito não acontecia e cumpre-se
um velho sonho da Federação, que
já desde o início da década de 1980,
então presidida por Silva Resende,
demonstrava intenção de mudar
de sede e ter local próprio para receber as suas equipas. No final de
muitos projetos falhados, o presidente Fernando Gomes avança
para uma revolução rápida.
«Conseguimos financiamento
através de alienação da sede antiga e de verbas da UEFA e da FIFA.
O restante virá das receitas de jogos particulares da Seleção Nacional. Assim, não teremos financiamento dos contribuintes
portugueses e salvaguardaremos a
sustentabilidade da FPF», explica o dirigente Fernando Gomes.
A Cidade do Futebol custou sensivelmente 15 milhões de euros.

O »A derrota do Sporting em casa
com o Benfica, por 1-0, é dolorosa
para os adeptos leoninos. O
treinador Jorge Jesus sofre o
primeiro grande
choque. «O Benfica
saiu de Alvaiade a
ganhar sem saber
como», diz Jesus,
tentando explicar-se.

ABRIL
A SUBIR...

Fonte Bastardo
vence no voleibol

LAUDIO RANIERI
O homem a caminho do impossível
Treinador italiano acelera de
forma decisiva para a conquista
da
ership pelo Leicester

ABRIL
Abril marca as definições do
Leicester como campeão nacional
inglês. Os quatro jogos deste mês
permitem ao clube entrar em maio
já quase, quase, campeão: vencem o Southampton por 1-0; o
Sunderland por 2-0, fora; empatam em casa com o West Ham, a 2;

o

e terminam abril com 4-0 em casa
ao Swansea, um dia antes do perseguidor Tottenham empatar em
casa com o West Bromwich e deixar a equipa de Ranieri a apenas
uma vitória de triunfo na liga. E
faltavam três jogos...
Nas ruas de Leicester, aliás, abril
já é um mês marcado por festas,
sentindo os adeptos que estava conquistado o campeonato. Faltaria
apenas uma mera confirmação.
Ranieri pegara numa equipa que
subira de divisão e entrou na Premiership com a seguinte possibilidade de vitória segundo as casas

de apostas: 2500 para l... Mas venceria e quebraria um registo de 38
. anos sem um campeão inédito no
campeonato inglês.
Com Kasper Schmeichel na baliza e Jamie Vardy no ataque, o Leicester surpreende não apenas a Inglaterra, mas todo o Mundo. E
Claudio Ranieri, treinador italiano
de estilo tranquilo - muito distante de guerras travadas pelos
grandes líderes de equipas do futebol europeu - fica para sempre
associado a um dos mais impressionantes feitos do futebol =dial.

O »Os açorianos do Fonte do
Bastardo, de Praia da Vitória, vencem
o Benfica e sagram-se campeões
nacionais de voleibol. O feito é
assinalado por muitos como o maior
de sempre do
desporto açoriano,
nunca antes
vencedor de um
título do topo
nacional.

A DESCER-.

O

A polícia ligada
a Hillsborough
O »Um tribunal inglês conclui em
abril que a tragédia de Hillsborough
- na qual morreram 96 adeptos do
futebol em 1989 num jogo entre o
Nottingham Forest e
o Liverpool - não foi
apenas acidental,
concluindo que
existiram erros da
policia inglesa.
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Benfica, FC Porto e Sporting
apresentam contas do semestre:
águias com 4 milhões de lucro,
dragões com 17 de prejuízo e leões
com 18 de prejuízo.
O presidente do Sporting,
Bruno de Carvalho, mantém
ataques ao Benfica: «O meu
sentimento foi de pedir a
beatificação do homem [Luis Filipe
Vieirajou propor a sua candidatura
a Nobel da Paz».
AG do FC Porto reelege
Pinto da Costa até 2019 na
presidência do Conselho de
Administração da SAD; governo
grego decide não atribuir taça de
futebol na sequência de distúrbios
da véspera no PAOK-Olympiakos
dos quais resultam 15 detenções e
12 policias feridos, dois deles
hospitalizados.
Morre Josué Monteiro, aos
93 anos, histórico dirigente do
Vitória de Setúbal; Portugal, 1-Brasil, 3 na Algarve Cup (futebol
feminino).
.. Sporting, 0-Benfica, 1.
SC Braga, 3-FC Porto, 1.
Zenit,1-Benfica, 2, na
segunda mão dos oitavos de final
da LC, coloca Benfica entre os 8
melhores da Europa.
PSG campeão em França;
Benfica vence Taça de Portugal em
voleibol.
Atlético de Madrid compra
Diogo Jota ao Paços de Ferreira por
7 milhões: Governo e ADoP tentam
evitar suspensão do LAD —
autoridade mundial ameaça
laboratório nacional devido a
chumbos em quatro requisitos.
SC Braga, 4-Fenerbhace, 1
coloca bracarenses nos quartos de
final da Liga Europa.
Fernando Santos convoca
Renato Sanches, novidade entre os
24 chamados para jogos com
Bulgária e Bélgica.
i9. Benfiquista Jonas
chamado à seleção do Brasil.
Boavista, 0-Benfica, 1
com golo de lonas aos 90+3.
- . Portugal, 0-Bulgária, 1 em
jogo particular; atentado num
estádio em Bagdade mata 30
pessoas.
Ciclista belga Antoine
Demoitié falece em prova na França
devido a acidente com mota.
Portugal, 2-Bélgica, 1, jogo
particular
Morre Fernando Mendes,
histórico capitão do Sporting, aos
78 anos, vitima de doença
prolongada — 21vezes
internacional A, foi duas vezes
campeão nacional como jogador do
Sporting e também vencedor da
Taça das Taças.
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Morre o mestre Johan Cruyff
Lenda do futebol mundial, ideólogo de um novo estilo de jogo, falece aos 68 anos vítima de
cancro Sucedem-se homenagens e despedidas Revive-se toda a influência do holandês
A NOTICIA DE

'4J

ARCO
ror

MIGUEL CARDOSO PEREIRA
24 de março, morre o treinador holandês e ex- jogador Johan Cruyff, aos
68 anos, vítima de cancro
de pulmão, doença con tra a qual lutava havia um ano.
«Na minha vida tive dois grandes vícios: fumar e jogar futebol. O
futebol deu- me quase tudo na vida,
ao contrário, fumar quase a tirou»,
disse, ainda no início dos problemas
oncológicos.
Considerado um dos maiores futebolistas da história, Cruyff fica
para sempre associado ao Futebol
Total, o estilo de jogo do Ajax e da
seleção holandesa dos anos 70, uma
arte de que, nos dias de hoje, o Bar -

A

O ESCÂNDALO DO MÊS

JOHAN CRUYFF
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Um nome, urna imagem e uma despedida comum em muitos estádios no mês de março

GIHERTO MADAIL

CARLOS CRUZ
DUELO DO MÊS

Maria Sharapova
assume dopagem

As histórias
do Euro-2004

No dia 7, a tenista russa Maria
Sharapova anuncia controlo
positivo de doping no Open da
Austrália, por conta de meldonium,
medicamento que começara a ser
proibido em janeiro deste ano. «Sou
responsável. Cometi um grande erro.
Passou a ser proibido
e eu não sabia»,
admitiu. Entre outros
patrocínios, perde
contrato de 70
milhões com a Nike; e
deixa de ser
embaixadora da ONU.

4,

1

1947 2016

celona é ainda o mais visível lega
do, por força do trabalho que Cruyff
deixou como treinador dos catalães nos anos de 1990.
«Nada sabia de futebol até ter
conhecido Cruyff», disse um amargurado Pep Guardiola comentando
a morte do seu ex treinador.
Foi estrela como jogador e trei
nador no Ajax e no Barcelona e na
seleção holandesa nesta apenas
como jogador; mas, de qualquer
forma, sempre foi uma espécie de
treinador em campo, tal era a capacidade de liderança e a qualida
de do futebol que praticava.
Foi premiado com a Bola de Ouro
em 1971,1973 e 1974. Levou a equi pa nacional holandesa à final do
Mundial de 1974, perdida por 2-1
para a Alemanha Ocidental. O le gado e admiração mundial ficaram
para sempre. Muito de Cruyff jamais morrerá.

A 23 de março, o ex-apresentador de
televisão Carlos Cruz, então a cumprir
pena de prisão por abusos sexuais, lança
o livro Urna vida, com referências á
Comissão Executiva da Candidatura de
Portugal á organização do Euro-2004,
revelando episódios de 1999 e acusando
Gilberto Madail (e José Sócrates) de
envolvimento em esquemas de
favorecimento para obtenção de votos.
Ambos desmentem. Gilberto Madail
promete ações em tribunal.
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RUI PEDRO SOARES

DUELO DO MÊS

Lutador João Carvalho
morre em combate

Crise institucional
do Belenenses

A 11 de abril, o lutador
português João Carvalho, 28
anos, morre num hospital em Dublin.
Irlanda, sem capacidade para resistir
aos ferimentos sofridos na sua
estrela em combate na modalidade de
artes marciais mistas. O caso levanta
dúvidas sobre a
segurança destes
combates e a polícia
irlandesa abre
inclusivamente uma

A crise institucional instala-se no
Belenenses, afastando o clube. presidido
por Patrick Morais de Carvalho. da SAD,
administrada por Rui Pedro Soares. O
clube queixa-se de falta de pagamentos
da SAD e a SAD garante que o clube não
cumpre o previsto no PER. Ambos
desmentem acusações. No meio de tudo
isto, os contratos que ligam as instituições
são desrespeitados, ignorados, mal
tratados. O símbolo do Belenenses está
confuso como nunca:

110

A TRISTEZA DO MÊS

investigação que
ganha repercussão
mundial.
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»14 de abril

O »30 de abril

Bayern afasta Benfica da LC
Águias eliminadas da Liga dos Campeões por germânicos de Pep Guardiola o Empate na Luz,
a dois galos, foi prémio de consolação para quem jogou sem Jonas, Mitroglou e Gaitán
SAhlOS ASF

A NOTÍCIA DE ABRIL
ror

MIGUEL CARDOSO PEREIRA
13 de abril, o Benfica empata em casa com os alemães do Bayern, 2-2,
mostrando-se incapaz de
ciar a volta à derrota por
1-0 que sofrera na primeira mão e
deixa a Liga dos Campeões nos oitavos de final.
Na Luz, os encarnados até chegaram a igualar a eliminatória quando o mexicano Raúl Jiménez, aos
27', marcou. Mas era um entusiasmo que rapidamente esmoreceria
por força do golo de Arturo Vidal,
aos 38' — que já marcara na primeira mão, logo aos 2', então assustando as águias menos otimistas,
;que temiam goleada tal a diferen

A

Franck Ribéry, do Bayern, segura Renato Sanches, do Benfica, em jogo a 13 de abril

ça de capacidade entre as equipas.
Mais tarde, aos 52', Thomas Muller
ainda aumentaria a vantagem dos
alemães e deixava a eliminatória
praticamente fechada.
Só mesmo o empate, da autoria
do brasileiro Talisca, aos 77', ainda
animaria o final do jogo e faria o
Benfica acreditar na possibilidade
de, pelo menos, vencer o colosso
alemão em rasa; mas os da casa já
nem a tempo disso foram.
«Foram dois jogos bem conseguidos contra uma das melhores
equipas do Mundo. Temos de ver
as coisas muito boas que fizemos»,
conformar - se - ia Rui Vitória.
«O Benfica é uma superequipa
com Jonas, Mitroglou e Gaitán. Por
eles não jogarem tivemos um pouco de sorte. O rival era muito for te, já o tinha dito aos meus jogadores», elogiou Guardiola, então
treinador dos bávaros.
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Benfica, 5-SC Braga, 1;
equipa nacional masculina de
trampolim consegue medalha de
bronze no 25.n Europeu de
Valladolid; Sara Carmo garante
presença de Portugal na prova de
laser radical (vela) nos 10.
O
Barcelona, 1-Real Madrid, 2
com golo da vitória de CR7;
medalha de prata nos Europeus de
trampolim em duplo-minitrampolim
para Portugal.
Benfica vence Taça de
O
Portugal em andebol; morre, aos
84, Cesare Maldini, histórico
jogador do Milan.
O
Fontelas Gomes aceita
convite da FPF para formar lista
para o Conselho de Arbitragem.
O
FIFA ultima federação grega
a levantar suspensão da Taça — o
que havia sido exigido pelo governo
grego — por considerar intromissão
do estado em matéria de futebol.
Contestação a Pinto da
O
Costa com tarja de adeptos à porta
de casa.
O
Conselho de Disciplina da
FPF considera que Slimani não
agrediu Samaris em jogo com o
Benfica.
O
Filipino Manny Pacquiao,
um dos pugilistas mais titulados do
Mundo, retira-se com triunfo sobre
o norte-americano fim Bradley.
O
Benfica renova com
Mitroglou até 2020.
O
Shakhtar, 4-SC Braga, O
dita adeus bracarense à Europa.
Sporting paga 4,9 milhões
O
pelo argentino Alan Ruiz; AMA
suspende Laboratório de Análises
de Dopagem de Lisboa em virtude
de falta de independéncia do
laboratório, atrasos nos resultados
nos relatórios.
O
Danny lesiona-se num
joelho e falha possibilidade de
participar no Europeu devido a
paragem prevista de 8 meses.
O
Godinho Lopes e Dias da
Cunha preparam processos contra
Bruno de Carvalho, reagindo ao
facto do presidente leonino ter
processado antigos dirigentes pelas
respetivas gestões.
O rvX, 3;4.1éssica Augusto e Ricardo
Ribas (atletismo) apurados para os
Jogos Olímpicos.
O
Pinto da Costa e Antero
Henrique levados a julgamento no
ambito do processo Operação Fénix
— entre os 57 arguidos, o líder
portista vai responder por sete
crimes de exercício ilícito de
atividade de segurança privada,
enquanto Antero Henrique
responde por seis crimes de
expressão idêntica.
O
FC Porto, 1-Sporting, 3
para a Liga.
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FRASES MARCANTES

Tenho sentimento de culpa por
não ter visto o meu filho [falecido]
crescer. O futebol saiu-me caro

Foto do mês

QUINITO

março

Treinador de futebol

RUI RAIMUNDO
/ASF

Até onde pode chegar o Benfica
na Liga dos Campeões? Isso não me
preocupa, como pode calcular; apesar
de ser uma equipa portuguesa sou
portista e não me interessa onde
o Benfica vai chegar. Peço desculpa,
mas é a minha opinião sincera

A 22 de março,
um grupo
terrorista
organiza um
atentado no
aeroporto e no
metro de Bruxelas,
Bélgica, matando
34 pessoas e
ferindo 240.
O Bélgica-Portugal
previsto para três
dias depois
é cancelado e
posteriormente
transferido, por
acordo entre
federações, para
Leiria.
A Europa volta a
assustar-se,
o futebol volta
a ter
de adaptar-se

ANDRÉ VILAS BOAS
Treinador do zenit

JULIO
CÉSAR
jogador
do Dedica

Augusto macio? Quem?
Não conheço. Estou sabendo
agora da situação . Sigo pouco
as redes sociais... finado
insinuara que Júlio Cesar fora
—encostado» por desacordo
na renovação com o BenficaJ

FRASES MARCANTES

Candidato-me porque verifiquei
que as coisas estão mal e é preciso
voltar a po-Ias como eram

PINTO DA COSTA

Foto do mês

presidente do pe porto

JAE C. HONG/AP

[para um jornalista] Quantos
jogos viu do Benfica? Nenhum; caso
contrário não me perguntaria se
espero adversário defensivo. Jogam
sempre 20 metros à frente da baliza.

PEP GUARDIOLA
Treinador do Bayern

Tenho carinho por Pinto da
Costa. Dá-me pena. Entendo que a
situação desportiva piorou imenso

JULEN LOPETEGUI
ez-treinador do re porto

AUGUSTO
INÁCIO
Diretor
do sporting

Se somarmos favores
e prejuízos, o balanço não e
igual. O Berrfíca lisder da Liga!
não e o verdadeiro lider

Aos 37 anos,
no dia 13 de abril,
o jogador
dos LA Lakers
Kobe Bryant
faz a despedida
da NBA.
Campeão da prova
em 2000, 2001,
2002, 2009 e 2010;
campeão olímpico
em 2008 e 2012;
MVP em 2007/08;
melhor marcador
em 2005/06
e 2006/07;
18 vezes
convocado
para o Ali Star,
'foi*anuncia
o fim e sairá como
um dos melhores
praticantes
de sempre
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Em Fafe há torneio de juvenis

Andebol

ABC vence torneio
de infantis do
Xico Andebol
O ABC de Braga venceu ontem, em Guimarães, o Torneio
Natal 2016 de andebol em infantis, organizado pelo Xico
Andebol. O clube bracarense
venceu o Fermentões 35-13 e
o clube organizador por 34-13.
Quatro equipas dos escalões
de formação de andebol do
ABC participam, em diversos
pontos do país, em torneios de
Natal.
A equipa de juvenis femininas
marca presença no XXVIII
Torneio Internacional de Andebol Feminino Kakigaia, um
dos mais prestigiados torneios, que decorre durante
cinco dias (desde ontem e até
ao próximo dia 30 de Dezembro) em Vila Nova de Gaia.
A prova que incliui equipas de
outros escalões etários, é seguida na página Facebook,
Kakiygaia 2016.
Em juvenis masculinos, decorre mais uma edição do Torneio de Natal Cidade de Fafe 2016, também com uma representação do ABC de Braga,
através da sua equipa de juvenis e ainda com a presença do
jogador Diogo Silva na seleção nacional de Juniores C.
São seis as formações concorrentes: Águas Santas; CD Xico Andebol e Selecção Nacional de Juniores C, constituem
a Série A; ABC, Académico
FC e AC Fafe, constituem a
Série B. O torneio arranca hoje, e termina dia 29.
As equipas de infantis e de iniciados do ABC viajam até
Santa Maria da Feira onde, a
partir de hoje, e durante três
dias, marcam presença no Feira Handball Cup 2016.
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Arsenal reunido para ajudar e celebrar
EQUIPA BRACARENSE esteve presente no IPO do Porto para entregar prenda na ala da pediatria. Em tempo de Natal, o Arsenal
Andebol mostrou-se solidário, mas também celebrou, em família, reunindo os seus jogadores, pais, directores e adeptos.
ANDEBOL

| Redacção |

Em tempos de Natal, o Arsenal
Andebol mostrou, mais uma
vez, a sua faceta solidária e deslocou-se ao IPO do Porto numa
iniciativa que teve como principal objectivo levar alguma alegria aos utentes da ala pediátrica
da instituição. Alegria através de
presentes e de uma palavra amiga que o treinador Gabriel Oliveira, o jogador André Azevedo
e os directores Carlos Saraiva e
Miguel Pedras levaram em nome de toda a equipa bracarense.
E o momento foi gratificante
para todos, com muita alegria
espelhada na cara das crianças e
também dos próprios visitantes.
Mas em tempos de Natal, o Arsenal Andebol também não se
esqueceu de festejar e reuniu toda a família num jantar em que
estiveram presentes mais de 120
pessoas, entre atletas, pais , treinadores, dirigentes e adeptos
que, como já vem sendo tradição, estiveram reunidos em am-

DR

DR

Elementos do Arsenal Andebol visitaram o IPO do Porto

Equipa bracarense encerrou o ano de 2016, com um jantar que juntou todos os escalões

biente de grande convívio.
Para além do jantar ter assinalado o Natal e também o encerramento do ano 2016, serviu
também para o Arsenal Andebol

Costa, Joaquim Silva e António
Silva receberam o Prémio de
Mérito; Carlos Saldanha o Prémio Revelação; Saul Moreira o
Prémio Longevidade e Dedica-

homenagear ainda uma série de
individualidades.
Assim, a equipa sénior de andebol recebeu uma Menção
Honrosa; Carlos Saraiva, João

ção; Luís Torres o Prémio Dirigente do Ano; Fernando Fernandes foi eleito o Treinador do
Ano; enquanto José Sousa recebeu o Prémio Adepto do Ano.
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REUNIÃO DE
CÂMARA
S. Pedro do Sul
9h30
A reunião de Câmara decorre no Salão Nobre.
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ELEIÇÕES NA
MISERICÓRDIA

APRESENTAÇÃO DE
JOGO DE ANDEBOL

Lamego
15h00-21h30

Lamego
16h00

Realiza-se hoje a eleição dos
corpos gerentes da Santa
Casa da Misericórdia de Lamego.

Realiza-se uma conferência
na Câmara, para apresentar
jogo de andebol entre Portugal e Áustria.
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Andebol
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Arsenal da Devesa realizou 1.ª Gala de Natal

Dois pormenores da Gala do Arsenal da Devesa

Arsenal da Devesa, clube bracarense
que disputa o principal campeonato nacional de andebol,
juntamente com o ABC,
realizou no passado dia
22 a sua I Gala de Natal,
evento que juntou mais
de uma centena de pessoas na Quinta do Girassol, em Celeirós.
Depois da sua marca
no futebol de formação,
o Arsenal da Devesa concentra, agora, grande parte das suas atenções no andebol, com a sua equipa
sénior a subir, na temporada passada, ao campeo-

O

nato da primeira divisão
nacional. Assim, a aposta
na modalidade continua a
crescer a olhos vistos e a
prova disso foi esta festa,
onde o clube distinguiu
os elementos que mais se
evidenciaram ao longo da
temporada.

Os distinguidos
Numa festa que juntou
atletas e seus familiares,
dirigentes, treinadores e
outros convidados, foram
distinguidos:
Menção honrosa: equipa senior de andebol.
Prémio de mérito: Carlos Saraiva, João Costa,
Joaquim Silva e António
Silva.

Prémio revelação:
Carlos Saldanha - atleta
iniciado.
Prémio longevidade e
dedicação: Saul Moreira
– atleta infantil.
Prémio dirigente do
ano: Luís Torres.
Prémio treinador do
ano: Fernando Fernandes,
treinador dos iniciados.
Prémio adepto do ano:
José António Sousa.
Prémio sponsor – Padaria de Dume.

do Porto.
O clube bracarense
esteve representado por

Carlos Saraiva, Miguel
Pedras, Gabriel Oliveira e André Azevedo, que

distribuíram prendas aos
miúdos da ala de pediatria do IPO.

DR

JOsé eduardo

Arsenal solidário
Ainda no andebol, o Arsenal da Devesa mostrou
a sua faceta solidária durante esta quadra natalícia, com uma visita ao IPO

Arsenal da Devesa no IPO do Porto
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Andebol: juvenis

Torneio de Natal Cidade de Fafe arranca hoje
O Torneio de Natal Cidade de Fafe em andebol juvenis masculinos decorre entre hoje e a próxima quinta-feira, no Pavilhão Municipal daquela cidade minhota. É organizado pela Associação de Andebol de Braga
e Andebol Clube de Fafe, com apoio da Câmara Municipal de Fafe.
Contará com a participação das equipas do ABC, AC
Fafe, Académico FC, Águas Santas, Xico Andebol e seleção nacional de iniciados.
Os participaram ficaram assim distribuídos:
Série A: Águas Santas, Xico Andebol e seleção nacional.
Série B: ABC, AC Fafe e Académico FC.
Na seleção nacional destaque para a chamada de

Diogo Silva, do ABC. O calendário:
Hoje
16h00: AC Fafe-ABC
18h00: Seleção nacional-Xico Andebol
Amanhã
9h45: Águas Santas-Xico Andebol
11h30: Académico FC-Fafe
15h00: Seleção nacional-Águas Santas
16h45: ABC-Académico FC
Quinta-feira realizam-se os jogos para atribuição das
posições finais a cada uma das equipas, sendo que a final se inicia às 16h45.

Três atletas do ABC na seleção nacinal
Em seniores, a seleção nacional vai realizar, nos primeiros dias de janeiro, em Lamego, dois jogos com a Áustria. Da convocatória fazem parte três atletas do ABC de
Braga: Pedro Marques, Ricardo Pesqueira e Nuno Grilo.
A equipa nacional concentra-se no dia 2 de janeiro
no Complexo Desportivo de Lamego.

Águas Santas venceu Torneio de Fermentões
O Águas Santas venceu o torneio de Fermentões
“Christmas Cup 2016” em iniciados masculinos ao
bater na final a seleção da Associação de Andebol de
Braga por 23-20.
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Paulo Fidalgo quer Madeira SAD «mais
próximo das quatro melhores equipas»
Após a 18.ª jornada da fase regular do campeonato nacional, a equipa madeirense ocupa o 5.º lugar da tabela classificativa,
«lugar digno para o andebol madeirense», sublinha o técnico do Madeira SAD, Paulo Fidalgo, em entrevista ao JM.
posto de elevada influência nos
resultados, nota-se mais quando
eles falham ou não cumprem a
missão de parar os remates adversários. Outro aspeto que temos
obrigatoriamente de melhorar é
a eficácia dos livres de sete metros.
Não é normal e até chega a ser ridículo uma equipa ter 45 livres
de 7 metros falhados em 18 jornadas. Esse aspeto privou-nos de
vitórias importantes.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt
JM-MADEIRA — Que balanço faz
à 1.ª volta da fase regular do campeonato?
PAULO FIDALGO — O campeonato está a caracterizar-se por
quatro equipas muito fortes (FC
Porto, Sporting, Benfica e o campeão ABC de Braga). No entanto,
um dos nossos objetivos é alcançar
vitórias contra estes emblemas.
A competição tem demonstrado
que alcançar a qualidade e regularidade destas quatro equipas é
quase uma miragem e de difícil
acesso para as restantes, por isso,
considero que, dentro das nossas
reais possibilidades, o Madeira
SAD é o “campeão do seu campeonato” à 18.ª Jornada.
JM — Ficou, contudo, a sensação
de que queria algo mais...
PF — Porventura desejava e esperava estar mais próximo das
quatro melhores equipas. Contudo, a qualidade das outras equipas também aumentou. Devo salientar que estava a contar ter
mais 4 ou 6 pontos que os atuais
38. A derrota com o Ismai, fora,
e Águas Santas, em casa, foram
difíceis de gerir, e sentimos que
poderíamos e deveríamos ter feito
melhor. No entanto, tivemos bons
desempenhos em situações mais
delicadas, como lesões e outros
problemas naturais, vencendo
em Fafe, Horta, Avanca, Belém e
Boa Hora. E mesmo no confronto
com as “quatro grandes” tivemos
momentos de boa qualidade. É
possível elevar o nosso jogo e os
nossos atletas concordam com
este pensamento.
JM — O que é que então precisa
de ser trabalhado?
PF — A nossa equipa apresenta
hábitos defensivos de muita competência e ao longo dos meses fomos aumentando a nossa velocidade de jogo. O ataque parece

O Madeira SAD ao alcançar o Grupo A voltará a estar na luta por um eventual lugar nas competições europeias.

Madeira SAD
continua na luta
pelo lote dos seis
primeiros, ou seja,
pelo apuramento
para a ronda de
Elite – Grupo A.

estar mais estabilizado, articulado
e arrojado. É óbvio que o fato de
não termos um lateral-direito de
raiz de qualidade é um “handicap”
para exponenciarmos a equipa
em outros patamares. Mas também temos a noção que o Nuno
Silva, o Hugo Rosário e o Fábio
Magalhães têm feito um excelente
trabalho para colmatar essa lacuna
na estrutura da equipa, e a realidade é que fazer esquecer aquilo
que o Cláudio Pedroso produziu
nessa posição é quase uma missão
impossível.
JM — Está então satisfeito com o
plantel que tem à sua disposição?
PF — Comparativamente à época passada, praticamente todos
os jogadores estão num plano melhor. Destaco o Fábio Magalhães,
que ainda agora foi chamado à
seleção A, e se revela um atleta
universal de alta gama e onde
ressurge a sua alma e carácter
na competição; o central Nuno

Silva pelo seu equilíbrio e anos
de dedicação à SAD; os pivots
João Gomes e Bruno Moreira,
agora também empenhado defensor; o lateral Hugo Rosário; e
obviamente os pontas Daniel
Santos e Nelson Pina que, apesar
de estarem na casa dos 30 anos,
são eternos jovens a combater.
Até os dez atletas jovens madeirenses apresentam índicies de
competência e importância na
equipa mais elevados. O João
Miranda é o melhor exemplo,
mas bem acompanhado por
Francisco Martins, Diogo Alves
e João Paulo Freitas. Tivemos o
Diogo Brasão muito tempo lesionado e isso limitou algumas
opções de jogo. Tivemos qualidade na baliza em alguns jogos,
com defesas realizadas e eficácias
altas por parte do Yusnier e Luís
Carvalho. No entanto devemos
procurar ser mais regulares neste
posto específico, pois em alguns
jogos fraquejámos, e como é um

JM — Confia então que tem a equipa que precisa para atingir o objetivo
da época?
PF — Acredito que poderemos
ser mais competentes individual
e coletivamente. Vamos necessitar
disso porque as decisões e dificuldades na competição vão aumentar. Temos que garantir um
lugar nos seis primeiros até março,
e a tarefa não é fácil. Temos os jogos da Taça de Portugal com o
Boa Hora e o Campeão ABC Braga
- se vencermos o Boa Hora a 8 de
janeiro. A Região Autónoma da
Madeira, a nossa administração,
o nosso presidente Carlos Pereira
merecem que o andebol esteja no
grande palco que é o Grupo A.
Esse será o nosso objetivo, qual
bússola diária até o concretizarmos.
JM — Acredita que o calendário
de 2017 vai facilitar a vossa tarefa?
PF — Por força do calendário e
de algumas alterações, temos jogado mais vezes fora do que em
casa. No entanto, a partir de janeiro, temos o reverso da medalha.
Até 11 de Março iremos realizar 9
ou 10 jogos em casa e apenas um
será fora, em São Mamede. Temos
as visitas de ABC Braga, talvez
duas vezes, FC Porto, Sporting
como destaque, mas também Belenenses, Boa Hora, Fafe, Horta,
Arsenal serão jogos caseiros de
elevada importância. Por isso deixo
já o apelo aos nossos adeptos e
simpatizantes para estarem junto
de nós nestas batalhas, porque
com esse carinho e presença vai
duplicar a nossa alma em busca
de sucessos desportivos para a
Região. JM
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TOMO AVAIICA
DEFRONTA ANGOLA
O Avanca, clube que ocupa o
sexto posto no Nacional de
andebol, inicia hoje a sua
participação no torneio da
cidade holandesa de
Limburgo, tendo como
adversário Angola. No grupo
do clube português estão
ainda incluídos o organizador OCI Lions, onde joga joãd
Jacob, e a seleção do Irão. A
outra poule inclui o Targos, o
Tenax, o Halden e a seleção
da Coreia do Sul.

Página 12

A13

ID: 67518180

27-12-2016

Tiragem: 29481

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,37 x 7,21 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

WEBOL JUNIORES A
PREPARAM MUNDIAL
Os 16 jogadores convocados
para disputarem a qualificação para o Mundial de sub-21
de 2017 começaram a
trabalhar ontem em Almada,
sob as ordens de Nuno
Santos. Portugal irá jogar
entre os dias 4 e 6 de janeiro,
na Macedónia, numa poule
em que terá como adversários o país anfitrião, a Turquia
e a Polónia, e na qual só se
qualifica o primeiro classificado.
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Elias António chamado
para Mundial de França
O universal do Águas Santas, Elias
António, foi um dos convocados de Angola para o Mundial de França (n a 29 de
janeiro). O último estágio começa 4 de
janeiro, no Porto, onde a seleção africana deverá realizar quatro jogos-treino.

R
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EMOCIONANTE ABC
APARECE NO ~OFF
Formação minhota
contraria favoritismo
do FC Porto e conquista
o seu 13.° título nacional
ALEXANDRE REIS

Naquele que foi um dos campeonatos nacionais mais emocionantesde sempre, o ABC surpreendeu a concorrência e sagrou-se
campeão, ao bater (3-2) o Benfica
na final do playoff.
Os pupilos de Carlos Resende
contrariaram o favoritismo do
heptacampeão FC Porto, que ganhara a fase regular só
com vitórias, batendo
nas meias- finais, tam- CAMPEÕES
bém na negra (3-2), o MASCULINOS
Sporting, depois de ter 1.Divisão
2. Divisão
Boa Hora
sido 2° na fase regular.
3.Divisão àbicastrense
Ganhou a equipa que, Taça de Portugal Benfica
sem grandes estrelas, ao Supertaça .
contrário de Benfica, FC I. Divisão (iun) Benfica
Porto e Sporting, me- 2. Divisão (Jun) Feirense
lhor soube interpretar a 1. Divisão (tuv)
filosofia dojogo, fazendo Divisão Stm
A. Santas
do coletivo a sua maior Iniciados
Infantis
A. Santas
arma.
TRUNFO. Carlos Resende foi obreiro no título do ABC
FEMININOS
Mérito para os jogado- 1.Divisão Madeira SAD
res, onde pontificam no- 2.Divisão
Juve Mar tante menorse compara
mes como o guarda-re- Taça de Portugal •
CS do com os três grandes.
Madeira
des Humberto Gomes,
Valeu a sua conceção
Supertaça
SAD
que dedicou o título ao Juniores Madeira
Col. Gaia bastante evoluída em
falecido técnico dos bra- Juvenis
Col. Gaia termos técnico-táticos.
carenses, Aleksander 1, o Iniciadas
Leça
Para além do ABC, o O ABC, a equipa portuguesa
central Pedro Seabra, os Infantis Alpendorada Benfica também realizou com mais tradição na Europa,
laterais Nuno Grilo e Peuma excelente época, também teve um ano de ouro ao
dro Spinola, ou o pivô Hugo Rocha, após aposta na formação .e no trei- nível internacional, ao vencer a
entre outros.
nador espanhol Mariano Ortega, primeira final europeia portuElogios também para Carlos Re - que conquistou a Taça de Portugal e guesa frente ao Benfica (vitória
sende, considerado um dos melho- a Supertaça.
por 28-22 na Luz e derrota em
res andebolistas de sempre em
Os grandes derrotados acabaram Braga por 29-25), conquistando a
Portugal e que agora pode, igual- por ser FC Porto e Sporting, que Taça Challenge, o mesmo feito
mente, ser classificado como um muito prometeram, mas acabaram do Sporting em 2010. Depois das
dos melhores treinadores da mo- vergados nos momentos decisivos, finais na Liga dos Campeões
dalidade intramuros, visto que o sem ganharem nada, perante opo- (1994) e na Challenge (2015 e
orçamento da sua equipa era bas- sitores teoricamente mais fracos. o 2005), à quarta foi de vez!

Primeira Challenge
para equipa de Braga
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