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> carlos costinha sousa

O ABC de Braga defronta ama-
nhã o Madeira SAD, em partida
a contar para a segunda jornada
da fase de apuramento de cam-
peão da I Divisão.

Depois da excelente entrada
nesta fase da competição, ao
derrotar o Benfica, os academis-
tas querem aproveitar o empate
no dérbi lisboeta, que se realizou
na passada quarta-feira, para
tentarem aproximar-se do lote
dos primeiros classificados.

Para tal, apenas a vitória inte-
ressa e os academistas estão mo-
tivados para defrontar uma equi-
pa que, na fase regular do cam-
peonato, causou sempre grandes
dificuldades.

No entanto e apesar da equipa
bracarense estar moralizada,
Luís Bogas é o primeiro a afir-
mar que não vai ser nada fácil
este confronto frente aos madei-
renses, até porque na jornada an-
terior o Madeira SAD conquis-

tou um empate frente ao Porto.
“Jogar na Madeira é sempre

difícil. É natural que estejam
motivados. Empatar com o FC
Porto é um resultado muito bom,
mas eles estiveram muito perto
da vitória”, referiu o atleta acres-
centando que também o ABC es-
tá motivado pela vitória sobre o
Benfica: “foi uma vitória que
moralizou a equipa, que se sente
mais confiante. Sentimos que,
agora, estamos no bom caminho.
Só temos é que continuar a fazer
o mesmo trabalho, porque se não
dermos um bom seguimento, es-
ta vitória não valeu mais do que
três pontos”.

Curiosamente, Luís Bogas es-
treou-se nesta edição do campeo-
nato precisamente frente ao Ma-
deira SAD, na última desloca-
ção, a quatro de Fevereiro.

A partida entre Madeira SAD
e ABC de Braga disputa-se ama-
nhã, no pavilhão do Funchal e
tem o seu início marcado para as
17 horas.

“Queremos continuar a vencer”
O início da fase final do campeonato foi extremamente positivo para o ABC que, depois da vitória sobre o Benfica,
quer dar continuidade ao bom momento e manter-se na perseguição aos primeiros classificados. Para isso, apenas
a vitória interessa na deslocação de amanhã a casa do Madeira SAD.

MODALIDADES

> A recepção dos insulares aos academistas tem início marcado para as 17 horas de amanhã.

ANDEBOLABC DE BRAGA DEFRONTA MADEIRA SAD E SÓ PENSA NA VITÓRIA

DR

Luís Bogas, apesar de reconhecer as dificuldades, mostra-se confiante

Xico Andebol
recebe
São Bernardo
Na segunda jornada da fase de
apuramento do campeão, de-
pois do empate entre Benfica e
Sporting a 22 golos, restam
disputar as seguintes partidas,
com destaque para a desloca-
ção do ABC à Madeira:
GRUPO A
Madeira SAD-ABC, 17 horas
FC Porto-Ág. Santas, 18 horas

No que diz respeito à luta pela
manutenção, o Xico Andebol
recebe a equipa do São Bernar-
do, enquanto o AC Fafe joga
também em casa, na recepção
à formação do Belenenses
GRUPO B
Sp. Horta-ISMAI, 16 horas
Xico-São Bernardo, 18 horas
AC Fafe-Belenenses, 18 horas
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ABC>>22
Luís Bogas confiante 
no triunfo na Madeira 
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Grandes
jogam a Leste
ANDEBOL. O Benfica joga
amanhã nos “quartos”
da Taça das Taças com os
eslovenos do Pivovarna
Lasko. O Sporting enfren-
ta, também nos “quartos”
na Taça Challenge, os
romenos CSU Suceava.
Ambos os jogos são fora.
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aNdebol              

benfica 
e Sporting 
jogam na europa   
Benfica e Sporting começam 
amanhã a desbravar cami-
nho para as meias-finais das 
provas europeias de ande-
bol, com os «encarnados» 
a enfrentarem na Taça das 
Taças uma tarefa bem mais 
espinhosa do que os «leões» 
na Taça Challenge.
As «águias» medem forças 
nos quartos de final com 
os eslovenos do HC Celje 

Pivovarna Lasko, adversário 
que o treinador do Benfica, 
Jorge Rito, qualifica como 
dos mais fortes que passou 
ou vai passar pelo Estádio 
da Luz, enquanto os «leões» 
discutem a passagem com 
os romenos do CSU Suce-
ava.
Os dois clubes procuram 
construir resultados que 
lhes permitam manter-se na 
corrida pelo apuramento e 
capitalizar a vantagem de 
disputarem o segundo jogo 
dos quartos de final em 
casa, a 24 de março.                                                                             
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Televisão

ERC aprova lista de 
eventos desportivos 
mas critica atraso
A ERC aprovou anteontem a 
lista de eventos desportivos 
que têm que ser transmitidos 
num canal aberto, mas 
lamentou que o processo seja 
feito quatro meses e meio 
fora do prazo. O ministro 
Miguel Relvas deveria ter 
feito o despacho antes 
de 31 de Outubro. Da lista 
fazem parte, por exemplo, 
a Volta a Portugal, os jogos 
das selecções A de futebol, 
andebol, basquetebol, hóquei, 
voleibol e atletismo, encontros 
de equipas nacionais nas ligas 
Europa e dos Campeões, e 
a final da Taça de Portugal. 
A Olivedesportos diz estar 
à espera de propostas dos 
canais para a prova que se 
realiza a 20 de Maio, mas pode 
acabar por recusar partilhar 
os direitos argumentando 
com a falta da publicação do 
despacho no prazo legal. M.L.

Página 7



A8

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,87 x 18,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40774767 16-03-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,24 x 27,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40780713 16-03-2012

Página 9



A10

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 9,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40780698 16-03-2012

Página 10



A11

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 9,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40780706 16-03-2012

Página 11



A12

  Tiragem: 5022

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 14,97 x 23,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40756582 15-03-2012

Página 12



A13

  Tiragem: 12704

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 5,88 x 26,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40756921 15-03-2012

Página 13



A14

  Tiragem: 12704

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 11,44 x 15,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40756634 15-03-2012

Página 14



A15

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 8,57 x 16,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40756302 15-03-2012

ANDEBOL - CAMPEONATO EUROPEU/2012

Portugal recebe a Grécia 
dia 24 em Moimenta

Silvino Cardoso

� É já no dia 24 deste mês que a
selecção nacional sénior femini -
na regressa a Moimenta da Bei ra
para disputar no pavilhão muni -
cipal da vila, o jogo frente à
Grécia, a contar para a quali fi -
cação do Campeonato da Europa. 

A comitiva portuguesa chega
a Moimenta dois dias antes, ao
fim da tarde, recolhendo-se no
hotel. Só para o dia seguinte es -
tão agendados os primeiros trei -
nos, com o primeiro a ini ciar-se
pelas 10h30 e o segundo às
16h30, ambos abertos ao público.

No dia do jogo, o grupo treina
pela última vez, às 10h30, antes
da partida, também com entra -
das abertas e gratuitas para o

púb lico. O confronto entre as
duas selecções tem hora marca -
da para as 17h00 e será trans mi -
tido na RTP2.

Dois meses depois, a 30 de
Maio, o Pavilhão Municipal de
Moimenta da Beira volta a
receber a selecção nacional que,
desta feita, defrontará a con gé -
ne re da Roménia, uma das for -
ma ções mais fortes do mundo. 

Numa altura em que faltam
ainda disputar quatro jogos pa -
ra garantir o apuramento para o
Euro’2012, a equipa de Duarte
Freitas está neste momento em
terceiro lugar do Grupo 2, sem
qualquer vitória. 

O Campeonato Europeu rea -
liza-se em Dezembro, na Ho -
landa. l

SELECÇÃO FEMININA regressa a Moimenta da Beira
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ANDEBOL - 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Viseenses não podiam ter feito mais

�Sem os imprescindíveis Fran -
cisco Neto e Nuno Marques, a
que se juntou o facto de Sérgio

Regueira ainda estar lesionado e
sem possibilidades de dar o seu
contributo à equipa, dificil men -

te os viseenses poderiam aspi -
rar à vitória. 

Ainda assim, os locais só con se -
guiram triunfar por dois golos de
vantagem, que tinham arre ca -
dado na primeira meia-hora de
jogo. Depois, o Académico de Vi  -
seu viu o seu habitual mar ca dor,
Miguel Fernandes, não estar nos
seus melhores dias. Mesmo tendo
em conta a mar cação de que foi
alvo durante a partida, trata-se de
um atleta que vale bem mais do
que um golo por jogo. 

Sem o “pivot” a pautar o jogo,
os academistas ainda con se -
guiram responder ao adversário
devido à grande exibição de

Vasco Coelho, que foi o melhor
finalizador do jogo. 

Com uma equipa de recurso,
o treinador João José foi dando
as indicações que se justifi ca -
vam, mas a grande aplicação e
determinação dos seus pupilos
não deu para mais. Contudo,
nos últimos minutos do encon -
tro, os viseenses tiveram a hi pó -
tese de, não só empatar, como
até de vencer, e isso só não acon -
teceu porque a dupla de arbi tra -
gem também ajudou para que
tal não se concretizasse. Enfim,
um jogo em que os visitantes,
perante tantos obstáculos, dig -
ni ficaram a modalidade. l

SAMORA CORREIRA 30
TREI NA DOR: Paulo Custódio
Ricardo Silva; David Pereira (4),
Gonçalo Martins (3), Fábio

Monteiro (8), Pedro Oliveira (3), Renato
Correia (3) e Rui Caldeira (3).
JOGARAM AINDA: Hugo Oliveira, Marcos
Segundo, Edgar Ferreira (2), Nuno Dias (2)
e Pedro Cardoso (2).
SUPLENTE NÃO UTILIZADO: Luís
Monteiro.

ACADÉMICO VISEU 28
TREI NA DOR: João José
Daniel Pinto; Miguel Fernandes
(1), Luís Ferreira (7), Tiago Paiva

(3), Alexandre Matos (4), Vasco Coelho (10)
e Carlos Ribeiro (1).
JOGARAM AINDA: Paulo Ferraz, José
Mendes (1) e Mauro Silva (1).
SUPLENTE NÃO UTILIZADO: Nuno
Loureiro 

JOGO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE SAMORA CORREIA
ASSISTÊNCIA: Cerca de 100 pessoas

ÁRBITROS: Nuno Marques e João Correia
OFICIAIS DE MESA: Filipa Nobre e José Prilhão

RESULTADO AO INTERVALO: 16-14
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