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PAULO ESTEVESMSF 

1 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 17.* JOR. 
Dragão Caixa, 

no Porto 

FC PORTO o SPORTING 

Alfredo Quintana (GR) 
Hugo Laurentino (GR) 
Tomas Barbosa 
Gilberto Duarte (5) 
Voei Morales (1) 
Gustavo Rodrigues (9) 
Miguel Martins (2) 
Rul Silva (3) 
Daymaro Salina (4) 
Nuno Gonçalves 
Ricardo Moreira 
Alexis Hemandez (1) 
Hugo Santos (1) 
António Areia (8) 
Michal Kasal (1) 
Jordan Pitre 

RICARDO COSTA 

Alosa Cudk (GR) 
Ricardo Correia (GR) 
Pedro Portela (2) 
Bosko Bjelanovic 
Bruno Moreira 
Sérgio Barros (1) 
Frankis Carol (8) 
Pedro Solha (3) 
Carlos Carneiro (5) 
João Antunes (1) 
Francisco Tavares (1) 
Edmilson Araújo (4) 
Diogo Domingos 
Pedro Spinola (1) 
João Paulo Pinto 
Fábio Magalhães (4) 

ZUPO EQUISOAIN 

iistnrrikos 
Mário Coutinho e Ramiro Silva, de Aveiro 

POr 

HUGO COSTA Lateral-direito brasileiro Gustavo Rodrigues foi a figura do jogo que valeu a 17.' vitória consecutiva aos dragões, ontem frente ao Sporting 

ANDEBOL CAMPEONATO NACIONAL 

Dragão celebra ano no topo 
FC Porto vence Sporting e dá passo gigante rumo ao 1.° lugar no fim da fase regular o Sporting 

protesta jogo alegando erro na exclusão de João Antunes o Zupo admite falta de intensidade 

F
ALTAM duas vitórias para 
que o FC Porto confirme a 
vantagem caseira para o 
decisivo play-off, conso-
lidado que está o 1.9  lugar 

após 17 vitórias seguidas! A última, 
ontem, vitimou o Sporting. 

O FC Porto foi demasiado forte 
(35 -30), nomeadamente na 1.' 
parte, chegando a ter oito golos de 
vantagem (17-9), e terminou os 
primeiros 30 minutos a vencer por 
19 -13, depois do 2-2 inicial dar 
ideia que os lisboetas vinham para 
quebrar a malapata que dura des-
de 2000, altura da última vitória 
sobre os dragões na casa destes. 

O treinador Ricardo Costa ma-
nietou a circulação de bola leoni-
na com a subida dos defesas aos 
jogadores da primeira linha que 
não tinham bola, criando instabi-
lidade ao ataque do Sporting, que 
foi vivendo de Frankis Carol e nun-
ca conseguiu impor a rápida tran-
sição. Mérito do FC Porto, cuja efi-
cácia ofensiva nos primeiros 15 
minutos foi gritante:13 golos em 16 
remates e 13-5, aos 15.31 minutos, 
que obrigaram o técnico leonino 
Zupo Equisoain a parar o jogo pela 
segunda vez, depois de o ter feito 
sete minutos antes. 

Os leões acumulavam falhas 
técnicas que os portistas transfor-
mavam em contra-ataques, no 
ataque posicional, os da casa con  

seguiam vencer os duelos indivi-
duais e arranjar espaço para fuzi-
lar Cudic - substituído durante al-
gum tempo por Ricardo Correia, 
que terá feito o último jogo pelos 
leões, ele que se sagrou campeão 
nacional pelo clube em 2001 - , 

4 Foi um quebra-cabeças para a 
defesa leonina, tanto em remates de 
longa distância, como nos 6 metros, 
onde o forte remate foi um pesadelo 
para os guarda-redes contrários. Im-
pôs o seu porte fisico perante o defe-
sa rival e saiu vencedor deste duelo. 

CONCENTRADOS 

Nào sei se o FC Porto é muito 
melhor, hoje foi. O Sporting tem uma 
grande equipa, bons jogadores, bom 
treinador e obrigou-nos a estar 100 
por cento concentrados. Estivemos 
muito fortes, cavámos cedo uma 
diferença grande 

RICARDO COSTA 
treinador do et Porto 

sem que a defesa conseguisse con- 
trariar o adversário. 

Mas o FC Porto quis vincar bem 
o seu poderio perante o seu ad-
versário, inclusive no reinicio de 
jogo, quando chegou aos nove go - 
los à maior por seis vezes. O ban - 

PAULO ESIEVES/ASF 

Fábio Magalhães e Miguel Martins 

Têm  a palavra 

SEM INTENSIDADE 

Na primeira parte não tivemos 
intensidade e essa foi a diferença. Na 
segunda estivemos melhor e até 
ganhámos o parcial mas não se pode 
jogar um jogo destes sem intensidade, 
nào há nada que o justifique, é um 
problema de mentalidade 

ZUPO EQUISOAIN 
treinador do sporting 

co leonino silencioso, só na parte 
final conseguiu atenuar a diferen - 
ça, com Edmilson Araújo a mos 
trar serviço e a defesa a ter a inten-
sidade de que tanto precisou antes. 

No final o Sporting protestou o 
jogo, defendendo que a exclusão de 
dois minutos a João Antunes (18.49 
m) — por indicação do delegado da 
partida, alegando substituição ir-
regular — foi incorreta. Zupo pro-
testou na altura e foi advertido com 
o cartão amarelo. 

CLASSIFICAÇÃO 
Andebol 1 17.' Jornada 

25-24 
24-33 
27-28 

Passos Manuel - AC Fale 30-29 
Avanca - Belenenses 
FC Porto - Sporting 

1 V E D G P 
a  FC PORTO 17 17 O O 544-415 51 
2  Sporting 17 14 O 3 560-42145 
3  Benfic3 17 14 O 3 505-413 45 

__ 16......12  
17 10 

6
5
4 

 4uas
m
AB

a
C

dekasant
sADas 

 

17 9 
7  Avanca 17 6 
8 Passos Manuel 17 4 1 12 424-499 26 
9  ISMAI 17 4 1 12 457-508 26 

1,0 Sp. Horta 17 3 1 13 413-89 24 
u AC Fafe 17 2 2 13 422-490 23 
12 Belenenses 16 3 O 13 364-453 22 

18.' Jornada,16 jan. 2016: ISMAI - Avanca. ABC - Sp. Hor-
ta, Sporting - Madeira, SAD, AC Fale- Aguas Santas. Be 
lenenses-Passos Manoel e Benf ica - FC Porto 

A  figura 

GUSTAVO 
RODRIGUES 
FC PORTO 

Aguas Santas - Bento 
Sp. Horta-ISMAI  
Madeira. SAD-ABC 

28-25 

O 4 487-443 40 
1 6 486-45238 
O 8 443-458 35 
O 11 397-460 29 
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ANDEBOL 

Noruega, dona do 
Mundo e arredores 

»A Noruega bateu (31-23) as 
estreantes holandesas na final do 
Mundial da Dinamarca e juntou o 
titulo mundial, o 3.' (1999, 2001e 
2015), ao olimpico e europeu, 
fazendo o pleno, algo que apenas a 
Dinamarca (1995/96) e a equipa 
masculina de França (2008/11e 
2012/15) conseguiram. A Roménia 
foi 3.', ao vencer (31-22) a Polónia, e 
viu a sualateral-esquerda, Cristina 
Neagu (63 golos), eleita MVP. 
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HOJE 
Futebo1,12h00, Lisboa 
Sorteio Taça de Portugal. 

lek  AMANHÃ 
Andebol, JUV., 20h00 
Lagoa-FC Porto, Algarve. 

VMADDIMICIER, MORIM: 
agudelkulleneeLpt 
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ANDEBOL 

Líder FC Porto derrota Sporting 

O FC Porto venceu o Sporting (35-30) na 17.a jornada do 
campeonato de andebol. Com  esta derrota, os leões divi-
dem a segunda posição com o Benfica, com os mesmos 
45 pontos. Os dragões lideram a tabela (51). 
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ANDEBOL

Líder FC Porto
vence clássico
OFCPorto venceu ontemo
Sporting por35-30, em jogoda
17ª jornada donacional de andebol.
O FCPorto lidera o campeonato
nacional, enquanto oSporting é 3º.
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FC Porto 
supera Sporting 
e mantém 
onda vitoriosa 

ANDEBOL. Dragões somaram 
a 17.a vitória consecutiva, 
a melhor sequência da 
história da modalidade 
em Portugal 

O FC Porto continua imparável no 
campeonato de andebol, tendo re-
gistado a 17.a  vitória em outras tan-
tas jornadas, naquela que é a me-
lhor série de triunfos consecutivos 
da história da modalidade. A vítima 
foi o Sporting, que perdeu na visita 
ao Dragão Caixa por 35-30, num 
jogo que foi sempre controlado pe-
los portistas, treinados por Ricardo 
Costa e a darem uma grande res-
posta à saída de Obradovic, técnico 
que tinha conduzido o PC Porto a 
seis títulos consecutivos. 

Após o brilharete na Liga dos 
Campeões, na qual o FC Porto so-
mou sete vitórias na fase de grupos 
(nenhuma outra equipa lusa con-
seguiu sequer chegar à Champions 
da modalidade) e foi considerada a 
equipa revelação da prova, os dra-
gões seguem um percurso imperial 
no campeonato. 

Ontem, aos 10' o FC Porto jáven-
cia por 9-3, beneficiando de uma 
tremenda eficácia ofensiva e da já 
habitual inspiração do guarda-re-
des Quintana, muito melhor no 
"duelo" individual com Cudic. O PC 
Porto, porém, baixou o ritmo na 
fase final- chegou a liderar por 29-
-15, ou seja, quase o dobro dos go-
los do adversário aos 50 minutos 
- e permitiu que o Sporting redu-
zisse a diferença no marcador para 
cinco golos, embora o triunfo nun-
ca dvésse estado em causa. 

"O trabalho não é só meu, é de 
todos os jogadores, preparador fí-
sico, fisioterapeutas, médicos. Há 
um conjunto de pessoas cujo tra-
balho é feito no sentido de que os 
atletas se apresentem na melhor 
forma", elogiou Ricardo Costa. 

Gustavo Rodrigues foi a grande 
figura do desafio, com nove golos, 
mais um do que António Areia, o 
goleador que o FC Porto "roubou" 
ao Benfica e que se tomou recente-
mente o único português a ser con-
siderado o melhor jogador da se-
mana na Liga dos Campeões. 

Frankis Carol foi o atleta em 
maior evidência no Sporting, con-
tribuindo com oito golos para a 
equipa de Zupo, que só não perdeu 
o 2.0 lugar porque o Benfica foi der-
rotado na visita ao Águas Santas, 
por 25-24. Assim, o FC Porto passa 
a somar 51 pontos, seis de van ta-
gem sobre os rivais, com a particu-
laridade de a equipa de Ricardo 
Costa não ter nem o melhor ata-
que, nem a melhor defesa: oSpor-
ting marca mais (560-544) e o Ben-
fica sofre menos (415-143). 
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Gustavo Rodrigues, em suspensão, atira à baliza do Sporting, sem hipótese para Edmilson Araújo e Pedro Solha 

AFIGURA 

Polivalente 

• marcador, corri"-
nove golos em ti remates. 
oAateral-escruerdodo FC 
Pato esteve em todas. Na 
hora cledeferxier,causou 
problemas ao 
adversária Nos momen-
tos cleatacac bombar-
deou abafrzadeAbosa 
Cudic, desequilibrando a 
defesa leonina E ainda 
deu a marcar... 

CAMPEONATO 

VED M-S P 
1. FC Porto 17 17 O O 544 415 51 
2. Sporting 17 14 O 3 560 411 45 
3. Benfic4 17 14 O 3 505-413 45 
4. ABC 16 12 O a 487-44340 
5 Madeira SAD 1, 10 1 8 456-452 38 
6. itquasSantas 1,  9 O 5 443-455 35 
7. Avaoca 17 6 O 11 397 460 29 
8. ISMAI 17 4 1 12 457-50926 
9. PassosManuel 17 4 1 12 424 49926 
10. 5p. Horta 17 3 1 13 413459 24 
11 AC Fale 17 2 2 '3 422-490 23 
12. Beleneroes 16 3 0 13 364-453 22 

SARAI/0.16~201S 
Berrfica-FC Porto O 51'001 
ARC-Sporting da Horta (17h30 I 
AC FateAnitas Santas 081100) 
Be4erres15.3*-Pii505 Manuel (18h30) 
ISMAlketvanca{19hOU) 
Sportino-matioirasAD '11 r«1 

ANDES FC Porto continua invicto e fecha 2015 com um triunfo frente 
ao Sporting num jogo em que chegou a ter nove olos de vantagem 

HEPTACAMPEA0 ESTA 
Ell GRANDE FORMA 

3S 
SPORTING 30 
Dragão Cama 
Árbitros: Mário Coutinho e Rainfro Silva 
(,1,4Aveiro) 

FCPORTO SPORTING 
Alfredo Quintana Gr MosaCuck Gr 
duaolarentino Gr IScardo °areia Gr 
Caerto Nate 5 Pedro Peetela 2 
GutavoR04d2NS 9 Fraddt Card 8 
14,451M 3 PedroSota 3 
Alexts (Now 1 CarlosCandro 5 
AntbnioAreia 8 ido Antunes 1 
Hug° Santos 1 Fábio itawdhries 4 
DaymBroSaina 4 aoskoManovic • 
Mçus111~ 2 káo Pinto 
Yoel Porales 1 PeciroSdrob 1 
Liktial 'Casal 1 Bruno Moreira 
Jordan FIee 5~ Barros 1 
Nono Gonçalves • Diogo Domingos 
TornasGraça - Editam Araitio 4 
Ilkardolloreira rq FrareiseoTairms 1 

Treinador Treinador. 
Rkardo Costa Zupo Equisoain 

Ao kttenialo19-13 
Marcha.05 9-3.1513-5, 15-8, 
25'179,30'19-13, 35' 2344 40 2648. 
45 29.20.50' 30-22. 55 33.26,60' 35.30 

A equipa de Ricardo Costa 
ditou as regras, disparando 
no marcador logo nos 
minutos iniciais. O 
Sporting desorientou-se e 
andou sempre a tentar 
apanhar os dragões, mas Ricardo Moreira e Nuno Ro- 
sem efeito. que a recuperarem de lesão) 

distanciar-se cedo, chegando 
aterumavantagem deoitogo-
los aos15 minutos. 

No Sporting, a reação tarda-
va e o guarda-redesAljosa Cu-
dic muitasvezes se pôdequei-
xar da falta de ajuda da sua 
equipa. Carlos Carneiro ten-
tou organizar o ataque, Fábio 
Magalhães e Fran kis Carol, 
por vezes, iam encontrando 
espaços, mas a dificuldade 
em aguentar o ritmo foi no-
tória, o que levou a um rumo 
muito diferente do jogo da 
sexta jornada, que o FC Porto 
vencera pela margem míni-
ma (27-26). Nos últimos dez 
minutos da primeira parte, o 
heptacampeão esteve seis 
minutos em inferioridade 
numérica (exclusões de 
Daymaro Salina, Alexis Bor-
ges e Cuni Morales), mas se-
gurou a vantagem. 

17.'JORNADA 
AvsKa-Belenenses 28-25 
Passos Manuel-AC Faie 30-29 
Madeéra SAD-ABC 27-28 
4oklas5lintas-Benfka 25-24 
Sporting da Hort a4SMA1 2443 

ONTEM 
FC Por-tu-Sporting 35-30 

PAULACAPIRAMARTINS 
oco A cinco jornadas do fim 
da fase regular do campeona-
to nacional, o FC Porto venceu 
°Sporting (35-30), terminan-
do 2015 isolado na liderança, 
agora com seis pontos de van-
tagem sobre os leões, e com 
um recorde de 17 vitórias con-
secutivas. 

No Dragão, com mais de 
2100 pessoas nas bancadas -
casa cheia em dia de FC Porto 
Académica no futebol -, a coe-
são defensiva foi arma desde o 
inicioea eficácia no ataque foi 
construindo uma vitoria que 
se tornaria clara logo nos pri-
meiros 20 minutos. Velocida-
de na rotação de bola, intensi-
dade nas transições e um ban-
co que roda jogadores man-
tendo o nível de desempenho 
permitiram ao FC Porto (com 

Depois do intervalo, o Spor-
ting, inconsistente, conti-
nuou incapaz de parar o FC 
Porto, enquanto este era bem 
sucedido em todas as ações do 
jogo, com Gustavo Rodrigues 
e António Areia em destaque. 
O FC Porto esteve sempre na 
frente, teve uma vantagem 
máxima de nove golos e até 
abrandou na reta final, altura 

Sporting protestou o jogo do Dragão 
Aos 18m49s, quando o FC Porto vencia por is-R, o jogo 
parou por indicação do delegado, que assinalou uma en-
trada irregular de João Antunes em campo. O Sporting 
contestou a decisão, com o treinador Zupo Equisoain a 
ver cartão amarelo e João Antunes a ser sancionado com 
uma suspensão de dois minutos. Ao considerar que não 
houve qualquer irregularidade - que o jogador não tinha 
entrado em jogo antes do tempo -, o Sporting decidiu, 
no final do encontro, apresentar um protesto, que deve-
rá ser analisado pelo conselho de disciplina. 

em que o Sporting, também 
com alguns jogadores mais jo-
vens em campo, ficou a cinco 
golos, diferença final do en 
contro e que não espelha todo 
o domínio do anfitrião, que 
agora se prepara para outro 
clássico, já que abrirá o ano 
frente ao Retifica, adversário 
que venceu na sétima jornada, 
também porcino (30-25). 
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Treinador do FC Porto não 
ligou ao recorde de vitórias 

muito fortes" 
moa "O FC Porto, neste jogo, 
foi muito melhor do que o 
Sporting, que tem bons joga- 
dores e um treinador de alto 
nível. Foi uma equipa que 
nos obrigou a estar a cem por 'O Sporting 
cento", referiu o treinador do foi uma 
FC Porto, Ricardo Costa, equipa que 
prosseguindo: "Entrámos nosobrigou 
muito fortes e cavámos uma a estar a 
diferença grande. Nunca es- cem por 
teve em causa o resultado. E-  cento. (...) 
mais uma vitória. Sabíamos Nunca 
que um dos pontos fortes do esteve em 
Sportingera a transição. Esti- causa o 
vemos bem na defesa e fo- resultado" 
mos eficazes ofensivamente 
logo nos primeiros 20 minu- 
tos. Assim fomos construin- 
do a vitória." 

Equisoain não gostou da sua equipa 

Técnico leonino falou em 
"problema de mentalidade" 

Zupo Equisoain 
garaltOti 
inteffifidade" 
moa  "Os primeiros minutos 
marcaram o jogo. Foi uma 
primeira parte muito má. 
Não houve intensidade e 
isso fez a diferença. Na se- 
gunda parte melhorámos, ''Pode 
ganhámos o parcial [16-17], preparar-se 
mas não se pode enfrentar umjogo 
um jogo destas caracteristi- muito bem, 
cas sem intensidade", ava- mas se a 
liou o treinador do Sporting, equipa não 
Zupo Equisoain, que, na ten- tem 
tativa de explicar a falta de intensida- 
intensidade, adiantou: "É de. o FC 
um problema de mentalida- Porto 
de. Pode preparar-se um jogo ganha" 
muito bem, mas se a equipa 
não tem intensidade, o FC 
Porto ganha. Não há mais 
história." 
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PRIMEIRO 
MAR 1131 "DONO" 
O campeonato vai ter uma 
paragem para as férias de 
Natal e voltará a 12 de 
janeiro, com o jogo em atraso 
ABC-Belenenses. O FC 
Porto, que leva o recorde de 
17 jogos a vencer, regressa 
para ir à Luz defrontar o 
Benfica, tendo o triunfo na 
fase regular quase assegura-
do, uma vez que os portistas 
dificilmente irão perder mais 
de três dos cinco jogos que 
têm por disputar. 
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Fechámos o pri-
meiro ciclo da épo-

ca com nota muito positi-
va. Vitória justíssima" 
Ricardo Costa 
Treinador do E C. Porto 

Gustavo Rodrigues, que apontou nove golos, prepara o remate, enfrentando a oposição de Edmllson 

W Primeira parte 
muito má. Não 

houve intensidade e isso 
fez a diferença" 
Javier Zupo 
Treinador do Sporting 

dade de lançar o júnior To-
más Barbosa, que. aos 18 
anos, se estreou com a ca-
misola portista. • 

F. C. Porto 35  
Sporting 30  
Local Nv,lhao Drag2O Caixa, no Porto 
Árbitros M3riO Cominho e Ramiro Silva (Aveiro) 
F. C. Noa Alfredo Quintana (g.f.): Gilberto Duarte 
(5). Gustavo Rodrigues (9), Rui Silva (3). Daymaro 
Salina (d) Alexis Borges (1) eAritõnl0 Afeia (9)i 
legaram ainda,  Hugo Laurenonck Tomás Barbosa. 
Voei Mareies (I), Miguel Maroris (2), Nuno 
Gonçalves. Hugo Santos (1) e Michal Kasal (1) 
babador Ricardo Costa 
Spoelleig Atiosa Cudic Cl Pedro Portela (2). 
Francis Carol O/ Pedro Solha (3), Carlos Carneiro 
(5) kiáo Antunes (1)e Fábio Magathàes (4) 
Jogaram ainda Ricardo [areia O (gr.) Rosko 
Nelanovic. Bruno Moretia. Sergio BarrosA1), 
Francisco Tavares (I). Edffelson ATal40  (1). 01090  
Domingos, Pedro Spnilona (1)e iodo Pinto 
Treinador lavler Zupo 
Ao interveio 19-13 

RESULTADOS/CLASSIRCAÇÃO 
Avanca 28 - 25 Eleienenses 
F C Porto 35 - 30 Sporting 
Madeira SACI 27 - 28 ABC 
P. Manuel 30 - 28 Fale 
Sp Horta 24-33Mata-I MAI 
Aguas Santas ' 25 - 24 Benfica 

I F.0 Peri 
P 

SI 
I 
li 

r E 
I7 O 

0 FiC 

O 544-415 
2 Spertlai 45 17 14 0 3 560-421 
3 Sedo 45 II 14 0 3 505-414 
4 ABC 40 5 12 D 4 487-443 
5 Micta SAD 38 12 10 1 6 486-452 
6 Áleas Saem 35 17 9 (I 9 443459 
1 Atgw 29 17 6 0 11 397-460 
8 Kola-19441 26 17 4 I 12 457.599 
9 P. Maaad 28 17 4 1 12 424-499 

10 51. Hero 24 17 3 1 13 414489 
II Tale 23 17 2 2 13 422-490 
12 eeleeese4 22 16 3 0 13 364-453 

PRISJOHA I0RNADA16-01-2018 
ABC Sp Horta 
Belenenses P. Manuel 
Benflca F C. Porto 
Fale Aguas Santas 
Mara-ISMAI Avanca 
Sporting Madeira SAO 

F. C. Porto ganha e aumenta para 17 o recorde de vitórias seguidas no campeonato 

Muito dragão 
para pouco leão 

Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

O F. C. Porto segue invic-
to no comando do campeo-
nato da 1.' Divisão de ande-
bol e aumentou, ontem, 
para 17 o recorde de vitórias 
consecutivas na primeira 
fase, ao bater o Sporting por 
35-30, no clássico que fe-
chou a 17.' jornada. 

Houve muito dragão e 
pouco leão. Assente numa 
defesa sólida e um ataque 
com elevada eficácia, com 
destaque para o inspit.ado 
António Areia, que em 15  

minutos assinou seis golos, 
o E C. Porto cavou uma di-
ferença confortável ao in-
tervalo (19-13). 

A segunda parte não foi 
muito diferente. O F. C. Por-
to foi sempre demasiado for-
te para um Sporting desliga-
do, que acumulava erros na 
defesa e no ataque. Neste pe-
ríodo, esteve em evidencia 
foi o brasileiro Gustavo Ro-
drigues, que juntou seis go-
los aos três que apontara nos 
primeiros 30 minutos. 

Com a vitória pratica-
mente garantida, Ricardo 
Costa ainda teve a oportuni- 
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Andebol Noruega 
sagra-se campeã 
mundial feminina 
aia A Noruega sagrou-se, on 
tem. campeã mundial de 
andebol feminino, ao ven-
cer a Holanda, por 31-23, na 
final do Campeonato, dis-
putada em lierning (Dina-
marca). Terceiro titulo das 
noruegueses, após os êxitos 
em 1999 e 2011. No jogo de 
atribuição do terceiro e 
quarto lugar, a Roménia 
conquistou o bronze, ao 
vencer a Polónia por 31-22. 
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ANDEBOL A Noruega sagrou-
se, na Dinamarca, campeã do 
Mundo, ao bater a Holanda por 
31-23. Trata-se do 3.° título para 
as norueguesas, campeãs em1999 
e 20ll. No jogo de atribuição do 
bronze, a Roménia derrotou a 
Polónia por 31-22. 
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H LAURENTIN0010 o 
'—A1IXIS BORGES 1 

N GONÇALVES O c 
MICHAL KASAL 1 

YOT1MORALT5 1 
M MARTINS 2 

o 
r St Htll I FP C 0 

8 EDELANOVIC O 1 
JOÃOP PINTO O o 
F ARACU() 4 
SERGIO BARROS 1 o 
F. TAVARES 1 o 
PEDRO SPINOLA I 

AÉiFIAGtiarES CONTINUAM 

FORÇA. Gustavo Rodrigues foi o melhor marcador ciajoeD(ggol«) 

Aí vão 17 vitórias para a 
equipa de Ricardo Costa 
e ontem foi mais uma 
sem contestação 

35 30,* 
FC PORTO , SPORTING 

...... . ..... . . . ..... . 
Ricardo Costa O • °Zupo .......... Í.  

t. 

 A ,à1IINTANA• O O AI ,.1:54CUDICOO O 
ANTONIO AREIA 8 O PEDRO POFORA 7 O 
C RODRIT.LIF% 9 1 FRANXIA CAROt 8 1 
RUI St IVA 3 O PEDRO SOLHA 3 O 
DAYMARC &Num 1 C. CARNEIRO 5 O 
GILBIRIO DUARTE 5 O .10AD ANTUNES 1 I 
HUGOSANTOS 1 O F MAGAI.FtiES 4 O 

AO INTERVALO: 19-13 

LOCAI: Dração Caixa 

ÁRBITROS:  Mário Ccwt ho e H,,r uSilva 

RICARDO VASCONCELOS 

O FC Porto é cada vez mais li -
der do campeonato. Um dia de-
pois da derrota do Benfica em 

- Aguas Santas, os dragões cilindra - 
ram o Sporting, que regressou ao 
2," lugar. mas não se distanciou 
das águias. A partida de ontem 
praticamente não teve história, tal 
foi o domínio azule branco. 

A17,a  vi tóri a e m 17 jogos da equi 
pa de Ricardo Costa começou a ser 
construída logo nos primeiros mi-
nutos e explica-se facilmente pela 
eficácia azul e branca vs as falhas 
técnicas dos leões. A confiança do 
líder era tão grande que muitos dos  

seus jogadores somavam quase 
tantos golos como remates efetua -
dos. Aos 15 minutos de jogo, a dife-
rença no marcadorjá crade 6 gol 

LEÕES SOMARAM MUITOS 
ERROS NOS MINUTOS INICIAIS E 
A DIFERENÇA NO MARCADOR 
DISPAROU RAPIDAMENTE 

com António Areia em evidência, 
não só pelas finalizações de belo 
efeito como pela preponderáncia 
que assumia nos ataques rápidos, 
sempre a aproveitar da melhor for-
ma os tais erros do adversário:  E o  

ponta direita do FC Porto até leva - 
v a mais golos neste período do que 
toda a equipa leonina... 

Até ao intervalo, as exclusões 
iam retirar alguma espetaeulari - 
d ade ao andebol das duas equipas 
e, principalmente, clarividência e 
fulgor aos nortistas, sem que nun-
ca a vitória estivesse em causa. 

No reatamento, a esperança 
ainda seria alguma na cabeça de 
Zupo Equisoain e dos seus joga - 
dores, mas novas falhas de con-
centração nas duas extremidades 
do pavilhão voltariam a fazer dis 
parar o marcador para uns pesa-
dos 9 golos de diferença. Neste 
período acabaria por ser Gustavo 

ANDEBOL 
Jornada 17  

FC PORTO 35'30 SPORTING 

MADEIRA SACI 27-28 . A31 

' ÁGUAS 5AN11, 25-24 BENFICA 

AVANT 4 28-25 BELENENSES 

PASSOS MANUEL 30-29 AC FAFE 

SP HORTA 24-33 MAIA ISMAI 

CLASSIFICAÇÃO 
P I V E D 

GQFC PORTO 51 17 17 O O 544-415 

°SPORTING 17 14 0 2 560-421 

09BENFICA 45 17 14 O = 505-413 

Oç ABC 40 16 12 O 487.443 

sy MADEIRA SA035 17 10 1,  486-452 
I> Á. SANTAS ,S 17 9 O 8 443.458 

° AVANCA 29 17 6 O 11 397-460 

MAIA ISMAI 26 17 4 1 12 457-509 

02 1). MANUEL 26 17 4 1 12 424-499 

Cite SP. HORTA  24 17 3 1 13 413-489  

r AC FAFE 23 17 2 2 13 422-490 

BELENENSES 22 16 3 O 13 364-453 

Próxima jornada:16 de janeiro 
FAAIAISMAI-AVANCA, ABC-SPORIING DA HORTA, 
SPORMIG-MADEIRASAO, AC FAFE-AGUAS SANTAS, 
BELENENSES-PASSOS MANUEL, BENFICA-FC PORTO 

Rodrigues o principal municia-
dor do ataque da casa. 

Belo golo estreia. 

Apesar do forte apoio nas banca-
das, e do pedido dos adept os pa ra 
que mais golos se marcassem ao 
rival de Lisboa, a partida iria ter-
minar com um ligeiro relaxamen  
to dos homens de Ricardo Costa 
onde a avalanche ofensiva deu lu-
gar a jogadas mais pautadas, mas 
sem deixara nota artistica de lado, 
como foi exemplo o 33-27 marca-
do por Gilberto Duarte. A festa 
dava para tudo, até para lançar jo-
vens promessas dos juniores, 
como Tomas Schuller. o  

PROTAGONISTAS 

Ricardo Costa 
destaca defesa 
muito agressiva 

A sucessão do sé rv io Ljubo-
mir Obradovic heptacam-
peão ao serviço do FC Porto -
parecia uma tarefa bastante 
complicada, mas Ricardo Cos 
ta agarrou a oportunidade com 
as duas mãos. Ontem, mais 
uma vez, a equipa orientada 
pelo jovem treinador demo ns 
irou toda a sua qualidade. "Na 
minha opinião foi muito mais 
mérito do FC Porto do que de-
méri to do Sporting. Defrontá-
mos uma grande equipa, mas 
penso que entrámos muito for-
tes, com uma defesa multo 
agressiva e conseguimos uma 
vantagem dilatada no marca 
dor desde muito cedo" , recor-
dou, distribuindo osli 'uri is lie-
los jogadores: "O trabalho não 
é só meu. Fechámos o primeiro 
ciclo da época com uma notà 
muito positiva." O 

Zupo Equisoain 
lamenta falta 
de intensidade 
El Contratado com o grande 
objetivo de devolver o título de 
campeão nacional ao Sport ing , 
Zupo Equisoain falhou, ontem, 
a oportunidade de se distanciar 
do Benfica. "Os primeiros mi-
nutos marcaram o jogo. Foi 
urna primeira parte muito 
má. Não houve intensidade e 
isso fez a diferença. Na segun-
da parte, melhorámos. ga - 
nhámos o parcial [16 -17], mas 
não se pode enfrentar um jogo 
destas características sem in-
tensidade" . lamentou se, sem 
deixar de enviar um recado 
para os seus jogadores. "Esta 
falta de intensidade é um pro-
blema de mentalidade, Pode-
se preparar um jogo muito 
bem. mas se a equipa não tem 
intensidade necessária, equi-
pas como a do FC Porto ganham 
os jogos. Não há mais história", 
finalizou o espanhol. o 
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ABC 

ANDEBOL - ANDEBOL1 - 17' JOR. 

Pavilhão Flavio Sa Leite, 
em Braga 

MADEIRA, SM • AC FAFE 

ANDEBOL — ANDEBOL 1— 17.* JOR. 

)avilhão Esc. Secundaria Quinta de Marrocos, em 
Lisboa 

PASSOS MANUEL • 

29 28 

,i8urraos 
Nome do árbitro, de cidade 

ÁRerrnos 
Rui Almeida e António Oliveira, de Aveiro 

ÁRarraos 
César Carvalho e Daniel Freitas, de Braga 

Áluarrnos 
António Trinca/Tiago Monteiro (Lisboa) 

17 mana° 14 17 13 
AO 

14  WERVALO  10 12 lmeRZAL0 18 
Yusnier Giron (GR) Humberto Gomes (GR) Alexandre  Moura (GR) Miguel Marinho (GR) Luis Silva (GR)  Henrique Carlota (GR)  Nuno Silva (GR) Manuel Borges (GR)  
LaisCarvamo(õii)•  Emanuel Ribeiro (GR) Miguel Moreira (GR) Nino Henriques (GR) Pedro Carvalho (GB)  Miguel Ferreira (GR)  Wilson Costa (GR) lel Nelson (GR) 
Eduardo Pinto  Cláudio Silva (GR)  Jorge  Pereira  (GR) Armando krite  Pedro Valdes (5)  David Ferreira Miurl Martins Hugo Glória 

Vieira Fábio  Vidrago (2)  Rodrigo Trindade Cláudio Mota (7)  Nuno Carvalho (1)  Jorge ''''' ''''''  Pedro Silva Pedro Vieira (2) 
Cláudio  Pecoso14)  íïqo Rocha (5) Miguel Moura  Dario Andrade (2)  Vire«  Alvarez (4)   Ricardo Pereba (1)  Juan Pasarín (6) Paulo Castro 
Bailei Santos (1)  Pedro Seatira  kilo Santos  César Gonçalves (4)  Miguel 2)  Pedro Soares   Balare (2) Mário Silva  
Nono Sha (11) _... Dfogo Branquinho  (2). . Pedro  Sequeira (7) Nuno Pimenta (5) Ricardo Morrão (4)  Garfos ''' 5) João Sousa (1)  Angel Zulueta (6)  
'David Pinto  Miguel Sarmento (5) HypFemandes (4) Nuno Pinheiro  Jenilson Monteiro (1)  '' ' ..FIe.r

ense6
.k '' 1-1 1480. Rodrigues Sérgio Caniço (3) 

Elas António (4) Ricardo Pesqueira  Glson Correia  Vítor Ribeiro  Vasco Santos (1)  Raller Noa (2)  Sérgio Martins (3) 
Marco Gil  João Gonçalves   João Casal  Vladimiro Pires  Marco  Sousa Pedro  Phito Jorge Silva Francisco Leitão (2)  
Irmo Carvalhais (1) Carlos Martins (3) David Piedade (3)  João Freitas [Boga Olivéia (8)  João Plrtto (1)  Bruno Castro (1)  BiliflO Borges  

—Ti • '''''' João Ganes Nuno Grilo (2) Garrplo Valério (3)  Mário Pereira Ricardo Ramos (2) André  Alves Ramon Oliveira (9) Pedro Mala  
Nélson Pina (5)  Nono Rebelo (2) Ricardo (toei*  Diogo Gomes (11) Marco Fereirl.  RubenÏães  alago Silva (1) iwgo es 

O. Nekrushets Ricardo Barrão (8)  Luis Pereira  Carlos Santos  Ivo Santos  João Neves  iiandro Sentado (4)  
André Gomes (1) João  Ferreira (5) Felisberto Landim João  Valente Fabio Semedo (10)   Kostets J1). André Rei (13)   
Tomas Albuquerque (6) Gonçalo Ribeiro João Fernandes Miguel Relnaldo  Fernando Dutra   

PAULO FIDALGO CARLOS RESENDE JOÃO COMEDIAS JOSE ANTONIO SILVA JOAO FLORÉNCIO IR E RUI SILVA 

CLASSIFICAÇÃO 
Andebol 1 17.' Jornada 

Aguas Santas - Benfica  
Sp. Horta-ISMAI  
Madeira, SAD-ABC  
Passos Manuel - AC Faie 

27-28 
30-29 

Avance -  Belenenses 
FC Porto - 5porting 

28-33 
''''''''' h 

1VED 6 P 
1  FC PORTO 16 16 O O 509-38548 
2  Benfica  .....__  17 14  _..9 ..... 3 505:413 46 

....... .... ..........   
4  ABC 16 12 O 4 487-443 40 .....  
5 Madeira SAD 17 10 1 6 486-45238 
6  41%Santas  17 9 O 8 443-458 35  
7 AVanG 17 6 O 11 397-460 29 
8 Passos  Manuel 17 4 ..... ... 12.  424-49926 
9   ISMAI ..... 17 ..... 4 1 12 457-508 26 

". . 
414;ii 5;i 

11/CFare 17 2 2 13422:49-91i  
12  Belenenses 16 3 ,(:1  13 364-453 22 

18.' Jornada,16 Jan. 2016: ISMAI - Avance, ABC - Sp. Hor-
ta, Sporting -  Madeira, SAD, AC Fale-  Aguas Santas, Be-
lenenses-Passos Manuel e BenrIca - FC Porto 

29-24 
24-33 

ANDEBOL ANDEBOL 1- 17.*JOR. 

Pavilhão Com. Adelino Gomes, 
em Avanca 

ABANCA •  BELENENSES 

ANDEBOL - ANDEBOL 1 - 17.'10R. 

Pavilhão Esc. Sec. Manuel Arriaga. 
nos Açores 

SP. HORTA • ISMAI 
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PEDRO TRINDADE/ASF 

Águas Santas infligiu ao Benfica a terceira derrota desta primeira fase do campeonato 

12 off efiLL0 12 
Teimo Ferreira (GR) 
João Moniz (GR) 
Gustavo Carneiro 
Pedro Costa Cruz 
Pedro Carneiro 
Jorge Sousa (3) 
Pedro Cruz (10) 

Beknim Alves (2) 
Juan Couto (3)  
Mário Oliveira (2)  
Rubem Sousa (1) 
%st° Rosário (1) 
Pedro Peneda (3) 
Antonio Ventura 
Luís Frade 

Hugo Figueira (GR) 
Nikola Mitrevski (GR) 
Davide Carvalho (3) 
'avier Borragán (4) 
Tiago Ferro (2) 
Tiago Pereira (2) 
João Pais (1) 
Bélone Moreira (4) 
Paulo Moreno (2) 
Uellngton da Silva (2) 
Augusto Aranda (1) 
Alexandre Cavalcanti 
Elledy Semedo 
Gonçalo Ribeiro 
Hugo Lima (2) 
Dragan Vrgoc (1) 

MARIANO ORTEGA 

Águas Santas bate Benfica 
Pedro Cruz e Teimo Ferreira em destaque o ABC garante vitória sobre 

Madeira nos últimos instantes e FC Porto recebe hoje o Sporting 
BENRCA 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 17: JOR. 

Pavilhão do Aguas Santas, 
na Mala 

ÁGUAS SANTAS • 

À:minutos 
Eurico NIcolau e Ivan Caçador, de Leiria 

ror 

AFONSO AGUIAR 

O
ÁGUAS SANTAS venceu, 
ontem, o Benfica por 
25 -24, mas a diferença 
podia ter sido bem mais 
expressiva. 

Mesmo sem contar em Elledy 
Semedo - deve regressar com o 
campeonato, dentro de três sema-
nas - , os encarnados entraram 
melhor, colocando-se em vanta-
gem (4-6). Contudo, Pedro Cruz, 
que já tinha falhado dois livres sete 
metros, deu o mote para a revira-
volta e, só com muito sacrifício, o 
Benfica conseguiu chegar ao inter-
valo empatado a 12 golos, tendo em 
Teimo Ferreira um opositor de peso. 

No segundo tempo os maiatos 
reforçaram-se defensivamente e 
chegaram, por duas vezes, a uma 
vantagem de quatro golos (19-15 e 
25 -21), mas o nervosismo e o ex-
cesso de zelo da equipa de arbi-
tragem fez com que a equipa jogas-
se durante vários minutos com 
menos um elemento em campo, o 
que ajudou a que, no último lan-
ce, as águias ainda tivessem opor-
tunidade de empatar. 

Com esta derrota o Benfica per -
deu uma ótima oportunidade de 
recuperar pontos em relação a FC 
Porto ou Sporting, que jogam esta 
tarde, enquanto o Águas Santas 
consolidou o lugar para o play-off. 

«Nos últimos lances houve al-
guns erros infelizes da arbitragem. 
Mas quem viu o jogo percebe que o 
Águas Santas veio muito bem prepa-
rado e soubemos sofrer no final», 
elogiou Paulo Faria, técnico maiato. 
Já Mariano Ortega, treinador do Ben - 
fica, admitiu: «Tivemos momentos 
de desconcentração e fomos algo ir-
regulares no ataque e contra-ata-
que. Defensivamente estivemos bem, 
mas acumulámos muitos erros, es-
pecialmente quando estávamos em 
superioridade numérica.» 
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A16FC Porto vence Sporting (35-30) e reforça liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=588869

 
O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 35-30, encontro que fechou a 17.ª jornada do
campeonato nacional de andebol, a última de 2015. Gustavo Rodrigues, com nove golos, foi o melhor
marcador dos azuis e brancos que, ao intervalo venciam por 19-13. Com este resultado, os dragões
aumentam para 17 o número de vitórias consecutivas no campeonato e reforçam a liderança,
aumentando para seis os pontos de vantagem para o Sporting, beneficiando ainda da derrota do
Benfica. Resultados da 17.ª jornada: Sábado, 19 dezembro: Madeira SAD - ABC, 27-28 Águas Santas
- Benfica, 25-24 Avanca - Belenenses, 28-25 Passos Manuel - Fafe, 30-29 Sporting da Horta - ISMAI,
24-33 Domingo, 20 dezembro: FC Porto - Sporting, 35-30 Classificação: 1. FC Porto 51 pontos/ 17
jogos 2. Sporting 45/ 17 3. Benfica 45/ 17 4. ABC/UMinho 40/ 16 5. Madeira SAD 38/ 17 6. Águas
Santas 35/ 17 7. Avanca 29/ 17 8. Maia/ISMAI 26/ 17 9. P. Manuel 26/ 17 10. Sp. Horta 24/ 17 11.
Fafe 23/ 17 12. Belenenses 22/ 16
 
 20-12-2015
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HOJE 
Andebo1,1Divisão,18b00 
FC Porto-Sporting, Porto. 

AMANHA 
Futebo1,12h00, Lisboa 
Sorteio Taça de Portugal. 

VAI ACONTECER. INFORME 
agenda.aajornaLpt 
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ANDEBOL 

Águias derrotadas 

O Águas Santas venceu 
(25-24) em casa o Benfica, na 
17.3  jornada da Liga. Com  esta 
derrota, as águias podem ser 
ultrapassadas no 2.° lugar 
pelo Sporting (3.°), caso os 
leões vençam o líder FC Porto. 
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LAGOA 

Torneio de andebol 
■0 III Torneio Internacional 
de Andebol Cidade de La-
goa decorre a partir de hoje. 
até quarta-feira. no Pavi-
lhão Desportivo Municipal. 
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Noruega sagra-se campeã do mundo de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/noruega_sagra_se_campea_do_mundo_de_andebol_f

eminino.html

 
Norueguesas venceram a Holanda na final por 31-23. A Noruega sagrou-se este domingo campeã
mundial de andebol feminino ao vencer a sua congénere da Holanda por 31-23, na final do
Campeonato do Mundo da modalidade, em jogo disputado na cidade dinamarquesa de Herning. A
Noruega soma assim o terceiro título mundial em andebol feminino, depois de se ter sagrado campeã
em 1999 e 2011. No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, a Roménia conquistou o bronze, ao
vencer a Polónia por 31-22. No quinto lugar da competição ficou a Rússia, que venceu a seleção
anfitriã por 25-21, e em 7.º a França, que bateu o Montenegro por 34-23. írio, Bashar al-Assad,
contra insurgentes que tentam derrubá-lo há quase cinco anos.
 
 20.12.2015
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ANDEBOL
| Redacção  | 

Num jogo de candidatos ao
play-off que vai decidir o título
nacional, igualados em pontos
mas os insulares com mais um
jogo, os bracarenses entraram
sem surpresas no sete inicial,
tendo nas pontas Carlos Martins
e Fábio Vidrago.  Pedro Seabra,
tal como frente ao FC Porto,
ficou no banco. Oficialmente,
este encontro é considerado em
casa dos madeirenses, mas por
conveniência de agenda os clu-
bes inverteram a ordem dos
jogos entre si.

O Madeira  fazia uma substi-
tuição defesa/ataque, com um
sete também sem surpresas, ape-
nas seis jogadores no banco e o
guarda-redes Yusnier Giron a
dar nas vistas.

As duas equipas começaram
com cautelas: Claudio Pedroso
abriu o marcador, bem em cima
do minuto três. O ABC só factu-
rou o primeiro golo em cima do
minuto sete. 

O Madeira SAD chegou aos
quatro golos de vantagem (5-1),
ainda antes do minuto 10. 

Mais um golo do Madeira que -
como Ricardo Pesqueira antevi-
ra de véspera, actuava com uma
defesa adiantada -  levou o trei-
nador dos bracarenses  a solici-
tar um 'time-out'. 

As duas equipas passaram o
quarto de hora com vantagem
para o Madeira (8-5). Miguel
Sarmento e Diogo Branquinho
substituíram Martins e Vidrago,
renovando o jogo nas pontas.  

O jogo passou depois por mo-
mentos muito rápidos, com am-
bos os ataques a cometerem

falhas que proporcionaram na
resposta contra-ataques e golos
(12-7 aos 21 minutos.).

Um parcial de 4-1 a favor dos
bracarenses aproximou as equi-
pas (13-11, aos 26 minutos) mas
o Madeira foi para o intervalo a
vencer por 17-14, já depois de
Ricardo Pesqueira ter sido des-
qualificado por terceira exclu-
são, o que complicou ainda mais
a tarefa de Carlos Resende, ten-
do em conta a importância do pi-
vot — que volta em Janeiro à se-
lecção nacional —  tanto no eixo
defensivo como na sua acção
atacante.

Após o intervalo, reentrou
mais determinada a equipa da
casa, com Carlos Martins, aos
36 minutos, a colocar as equipas
na diferença mínima (19-18).

Dois minutos depois Vidrago
fez o primeiro empate para o
ABC (19-19) e Paulo Fidalgo
pediu um 'time-out'. 

Nos últimos 10 minutos o jogo
teve o sabor da incerteza no re-
sultado, com empates sucessivos
(20, 21, 22, 23 e 24). 

Foi assim até  aos 49 minutos,
quando Miguel Sarmento pela
primeira vez levou o ABC à
frente (24-25). 

Carlos Resende lança Pedro
Seabra, que regressou após pro-
longada ausência, mas o Madei-
ra voltou a reagir e passar para a
frente do  marcador (25-26).

Dois golos consecutivos de
Nuno Rebelo voltaram a colocar
os bracarenses na frente, à entra-
da dos cinco minutos finais
(26-27). 

Os derradeiros minutos foram
especialmente emocionantes,
com o ABC a ser mais feliz e
eficaz no que restava para jogar,
vencendo por 27-28.

ABC/UMinho brinda com sabor 
a Madeira último jogo do ano 
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, mas com os insulares a jogarem em casa, o ABC/UMinho venceu ontem
o Madeira SAD por 27-28, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. 

GERALDO DIAS  

Hugo Rocha na posição de pivot

MADEIRA SAD 27
Yousnier Giron e Luís Carvalho (GR),
Gonçalo Vieira, Cláudio Pedroso (4), Daniel
Santos (1), Luís Carvalho, Nuno Silva (11),
David Pinto, Elias António (4), Marco Gil,
Nuno Carvalhais (1), João Gomes (1) e
Nélson Pina (5). 
Treinador: Paulo Fidalgo

ABC/UMINHO 28
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (5), Diogo Branquinho (2), Miguel
Sarmento (5), Ricardo Pesqueira,  João
Gonçalves, Carlos Martins (3), Nuno Grilo
(2),  Nuno Rebelo (2) Oleksander
Nekrushets, André Gomes (1) e Tomás
Albuquerque (6). 
Treinador: Carlos Resende

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Fernando Costa e Diogo Teixeira .
Intervalo 17 - 14.
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ARTÍSTICA                                      28

Treinador: Carlos Martingo.
Pedro Carvalho; Pedro Valdes (5), Vic-
tor Alvarez (4), Miguel Baptista (2), Ri-
cardo Mourão (4), Vasco Santos (1) e
Ricardo Ramos (2) - sete inicial - Luís
Silva, Nuno Carvalho (1) Jenilson Mon-
teiro (1), Marco Sousa, Diogo Oliveira
(8), Marco Ferreira, Alberto Silva, Car-
los Santos e João Valente.

BELENENSES                                  25

Treinador: João Florêncio.
Miguel Ferreira; Carlos Siqueira (5), Fil-
ipe Pinho(5), Pedro Pinto (1), João Pinto
(1), Fábio Semedo (10) e Jorge Pinto (2)
- sete inicial - Henrique Carlota, David
Ferreira, Ricardo Pereira (1), Pedro
Soares, Tiago Fonseca, André Alves,
Ruben Gomes, Ivo Santos, Miguel Fer-
reira, e Miguel Reinaldo.

Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Rui Almeida e António
Oliveira (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: Mário Pangaio e
Miguel Figueiredo (Aveiro).
Ao intervalo: 14-10

Avelino Conceição

No regresso a “casa”, depois da
derrota a meio da semana
dian te da turma do Fafe, a
equipa da Artística de Avanca
tinha pela frente um adversário
que tem vindo a crescer de
forma, esperando-se por isso
um jogo de extrema dificuldade
e em que a “guerra” dos pontos

foi notória em toda a partida.
A equipa de Carlos Martingo

entrou na expectativa, pois sa-
bia que, com uma vitória diante
da turma do Restelo, ficava bem
encaminhada rumo ao dese-
jado “play-off”. E o jogo foi sem-
pre muito equilibrado, com as
equipas a disputar palmo a
palmo cada lance, sendo o “pi-
vot” Carlos Siqueira o homem

de Belém mais difícil de deter.
Mas com a formação de

Avan ca soube neutralizar neu-
tralizar esse trunfo do Belenen-
ses, defendendo superiormente,
o que lhe permitiu chegar aos
quatro golos de vantagem aos
23 minutos de jogo. Mas o con-
junto lisboeta esteve sempre
“dentro” de um jogo, que aca-
bou por chegar ao intervalo o

diferencial de quatro golos para
a equipa da casa.

Bem mais certeira, tanto a de-
fender como atacar, a Artística
arrancou para uma segunda
metade brilhante, em que Diogo
Oliveira (chamado esta semana
à Selecção Nacional de Juniores
A, juntamente com Jenilson
Monteiro) “partiu a loiça” e dei-
xou a “cabeça em água” à defesa

lisboeta com três golos de ra-
jada, colocando a sua equipa
com uma confortável vanta-
gem de cinco golos (21-16).

Uma vantagem que o Bele-
nenses tentou encurtar de ime-
diato, voltando o jogo a registar
um equilíbrio constante, com o
marcador a assinalar golo cá
golo lá, à medida que os minu-
tos iam passando. E os adeptos
locais tiveram que gritar até ao
último fôlego, já que, a três mi-
nutos do final, o jogo tinha
ainda um vencedor (26-24).

Só mesmo nos instantes fi-
nais, e com duas defesas segui-
das de Luís Silva, é que a Artís-
tica garantiu a vitória justa, num
jogo intenso em que o Belenen-
ses evidenciou que está muito
melhor do que aquilo que mos-
trou no jogo da primeira volta
no Restelo, onde a equipa de
Avanca também venceu.

Destaque na equipa da casa
para as prestações de Ricardo
Mourão, Diogo Oliveira e Luís
Silva, este decisivo nos derra-
deiros momentos da partida.
Na formação do emblema da
cruz de Cristo, Carlos Siqueira
e Fábio Semedo foram gigantes
em Avanca. E num jogo bas-
tante com muita luta, nota po-
sitiva para a jovem dupla de ar-
bitragem de Aveiro. |

Luta intensa até final
Justo Artística de Avanca somou três preciosos pontos rumo ao “play-off”.
Belenenses dignificou a vitória orientada por formação de Carlos Martingo

Andebol
1.ª Divisão Nacional Ricardo Ramos, autor de dois golos, prepara-se para bater Miguel Ferreira

RICARDO CARVALHAL

Página 22



A23

FC Porto continua imparável, agora com vitória sobre o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a4c21248

 
20 DE DEZEMBRO DE 201521:28
 
 O FC Porto somou a 17.ª vitória em 17 jogos no campeonato nacional de andebol
 
 O FC Porto bateu hoje em casa o Sporting por 35-30, num encontro relativo à 17.ª jornada do
campeonato nacional de andebol, mantendo, assim, a sua trajetória 100 por cento vitoriosa na prova.
 
 Os campeões nacionais vincaram a sua superioridade desde muito cedo e, aos 10 minutos, já
venciam por 9-3, uma vantagem eventualmente inesperada, mas totalmente justificada devido à
forma concentrada, à segurança defensivo e à eficácia atacante que a equipa orientada por Ricardo
Costa demonstrou.
 
 Nesse período, fatal para as suas aspirações, os 'leões' pagaram caro o seu desacerto geral e nunca
deram mostras de serem capazes de parar a 'máquina' portista.
 
 Quintana esteve muito melhor do que Cudic, a meia-distância portista foi muito mais produtiva do
que a do Sporting e o mesmo sucedeu no capítulo defensivo, em que o FC Porto se mostrou
claramente mais forte.
 
 Depois de uma primeira parte em que o FC Porto impôs um ritmo intenso e uma dinâmica muito viva,
o andamento baixou na segunda parte, porque a equipa portista assim quis, e isso permitiu ao
Sporting respirar melhor e sair deste jogo com uma desvantagem de apenas cinco golos.
 
 António Areia e Gustavo Rodrigues destacaram-se pela sua veia goleadora, tendo obtido quase
metade dos golos portistas, mas importa também sublinhar, ainda no FC Porto, a inteligência de jogo
revelada por Miguel Martins.
 
 No Sporting, sobressaiu Frankis Carol e o seu poder de fogo, que lhe rendeu oito golos, e, a espaços,
o já veterano Carlos Carneiro.
 
 Com mais este triunfo, o FC Porto passou a somar 51 pontos, fruto de 17 vitórias em outros tantos
jogos, ao passo que o Sporting segue com 45, os mesmos do Benfica.
 
DN/Lusa
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FC Porto bateu o Sporting e continua só com vitórias no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=804165

 
HOJE às 20:58
 
 O FC Porto bateu hoje em casa o Sporting por 35-30, num encontro relativo à 17.ª jornada do
campeonato nacional de andebol, mantendo, assim, a sua trajetória 100 por cento vitoriosa na prova.
 
 Os campeões nacionais vincaram a sua superioridade desde muito cedo e, aos 10 minutos, já
venciam por 9-3, uma vantagem eventualmente inesperada, mas totalmente justificada devido à
forma concentrada, à segurança defensivo e à eficácia atacante que a equipa orientada por Ricardo
Costa demonstrou.
 
 Nesse período, fatal para as suas aspirações, os 'leões' pagaram caro o seu desacerto geral e nunca
deram mostras de serem capazes de parar a 'máquina' portista.
 
 Quintana esteve muito melhor do que Cudic, a meia-distância portista foi muito mais produtiva do
que a do Sporting e o mesmo sucedeu no capítulo defensivo, em que o FC Porto se mostrou
claramente mais forte.
 
 Depois de uma primeira parte em que o FC Porto impôs um ritmo intenso e uma dinâmica muito viva,
o andamento baixou na segunda parte, porque a equipa portista assim quis, e isso permitiu ao
Sporting respirar melhor e sair deste jogo com uma desvantagem de apenas cinco golos.
 
 António Areia e Gustavo Rodrigues destacaram-se pela sua veia goleadora, tendo obtido quase
metade dos golos portistas, mas importa também sublinhar, ainda no FC Porto, a inteligência de jogo
revelada por Miguel Martins.
 
 No Sporting, sobressaiu Frankis Carol e o seu poder de fogo, que lhe rendeu oito golos, e, a espaços,
o já veterano Carlos Carneiro.
 
 Com mais este triunfo, o FC Porto passou a somar 51 pontos, fruto de 17 vitórias em outros tantos
jogos, ao passo que o Sporting segue com 45, os mesmos do Benfica.
 
 Diário Digital com Lusa
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Noruega derrota Holanda e alcança título mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=804159

 
HOJE às 18:37
 
 A Noruega alcançou o título mundial de andebol feminino após derrotar a Holanda por 31-23, em jogo
disputado na cidade dinamarquesa de Herning.
 
 Depois dos títulos em 1999 e 2011, a Noruega voltou a subir no lugar mais alto do pódio,
assegurando ao mesmo tempo um lugar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. No jogo de
atribuição do terceiro e quarto lugar, a Roménia conquistou o bronze, ao vencer a Polónia por 31-22.
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MADEIRA SAD 
1E1 ABC 

Pavilhão Flávio Sá Leite 

Árbitros:FeniandoCosta/Diogo Teixeira 

MADEIRA SAD. Yusnier Giron e Luís 
Carvalho (Gr); Claudio Pedroso (4), 
Daniel Santos (1), Nuno Silva (11), David 
Pinto,Ellas António (4), Nuno 
Carvalhais (1), João Gomes (1) e Nelson 
Pina (5). 
Treinador. Paulo Fidalgo 

ABC. Humberto Gomes (Gr); Fábio 
Vidrago (2). Hugo Rocha (5), Diogo 
Branquinho (2), Miguel Sarmento (5), 
Ricardo Pesqueira, Carlos Martins (3), 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (2), 
André Gomes (1) e Tomás 
Albuquerque (6) 
Treinador Carlos Resende 

AO INTERVALO 77-14, 

AVANC A 

IfflillESSES 
Pavilhao Com.  Adelino Costa 

- Ar bitr os: Rul Almeida/António Oliveira .  
AVANCA. Pedro Carvalho e Luís Silva 
(Gr); Pedro Velha (6), Nuno Carvalho 
(1), Victor iturrin (4), Miguel Batista 
(2), Ricardo Mourão (3), Jenilson 
Monteiro (1), Vasco Santos (1), Diogo 
Oliveira (8), Ricardo Ramos (2), Carlos 
Santos, 
Treinador: Carlos Martingo 

BELENENSES. Henrique Carlota e 
Miguel Espinha (Gr); Vasco Pinto (1), 
Ricardo Pereira (2), Carlos Siqueira 
(6), Filipe Pinho (5), Tiago Fonseca, 
Pedro Pinto (1), João Pinto (1), Fábio 
Semedo (10) e Miguel Miguel 
Reinaldo. 
Treinador João Floréncio Jr. 
AO INTERVALOWICL 

PASSOS MANUEL -
AC IN« 
PavIlháo da Esc Quinta de Marrocos 

ArbIlnexVInlaSá/LIerta Sá 

PASSOS MANUEL Alexandre Moura 
e Miguel Moreira (Gr): Miguel Moura, 
Pedro Sequeira (7), Hugo Fernandes 
(2), David Piedade (4), Gonçalo 
Valério (3). Ricardo Queirós, Ricardo 
Barrão (9), João Ferreira (S) e Gonçalo 
Ribeiro. 
Treinador João Comédias 

AC FAFE. Miguel Marinho (Gr); Cláudio 
Mota (7), Dano Andrade (2), César 
Gonçalves (4), Nuno Pimenta (5). Nuno 
Pinheiro, Diogo Brasão (11), Felisberto 
Landim e João Fernandes. 
Treinador. José António Silva 

AO INTERVALO 17-t3, 
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FC Porto vence Sporting e continua a fazer história
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4946513

 
FC Porto somou a 17.ª vitória consecutiva no arranque do campeonato nacional de andebol, depois de
bater o Sporting, por 35-30 O FC Porto ampliou o recorde para 17 triunfos consecutivos no
campeonato nacional de andebol, ao superar o Sporting, de forma clara, num Dragão Caixa com
lotação esgotada, por 35-30. Os portistas terão assegurado o primeiro lugar da fase regular,
atendendo a que dificilmente perderão mais de três dos cinco jogos que ainda têm por disputar. O FC
Porto soma 51 pontos, mais seis do Sporting e Benfica, que repartem o segundo lugar, ambos já com
três derrotas. Num jogo em que esteve sempre à frente do marcador, os portistas chegaram a ter
nove golos de vantagem, destacando-se as exibições de Gustavo Rodrigues, que fez nove golos em 11
remates, e de António Areia, que acertou todos os seus oito remates.
 
 2015-12-20T19:54:00Z
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Agien 
Amásia' - Divisão Nacional - F C. Porto-
Sporting (18). 
Adotem - 38" S. Silvestre de Braga - Às 18 
horas com partida e chegada na Avenrda Centrai, 
em Braga. 

S. Silvestre de Santa Nada Maior - As 10 ho-
ras com partida no Casteto de São Jorge e chega-
da na Praça do Comercio. em Lisboa. 
Ilainneeebal Una - Benhca-Maia Basket 
(14.15). 
Taça de Portugal (16 avos de final)- Gultões-
Barreirense (16), Seesal-B. Barcelos (18), Belenen-
ses-Oheirense (20.15) 
Canoagem - Taça Cklede de Amarante(Slalom) 
- Ás 10 e ll horas, na pista do Penedo do Açucar. 
em Amaraste. 
Cidinne Troefu Internadanal Unido Marques 
- A partir das 9 horas, no Velódromo Nacional 
Sangalhos-Anadia 
Futebol - Liga - Etenfka -Rio Ave (16), Moreiren-
se-Nacional (16), Tondeta-V Setúbal (16), U. Ma-
deira-Sporting (1815), E C. Porto-Académica 
(2030). 
2.' Liga Chaves-Portimonense (11.15), V. Gul•-
marães13-Sporting 8 (15), Atlenco-Famalicão (15), 
Aves-Farense (15), Braga 8-Santa Clara (15 Oli-
veirense-Covilha (15), Gil Vicente-Feirense (15), 
Olianense-Leixões (15), k Viseo-Maka (15), 
Vaiam-Oriental (15), Penahel-Frearrande (16). 
Campeonato de Portugal (1.* Fase) - Serie A - 
Mirandela-Vianense Mario« 8-Limianos, Cama-
cha-Bragança (16), Neves-Pedras Salgadas, \ illa-
vmdense-Minas Argozeb. Serre B - AO Onveiren-
se-Irotense, Fale-Felguerras 1932, Morximense-
Torratense, Varram-Vitela (Mun Póvoa Varzim) 
Sem C - Coimbrões-Sobrado, Vila Real-Cinffies, 
Tirsense-Pedras Rubras, Gondomar-Salgueiros 
08, Sousense-Amaraste Serre 0 - Estarrera-01. 
Frades, Bustelo-Lus. tourosa, Cesarense-Sanooa-
nense, Lus. Vildemoinhos-Mortagua, Anadia-Ga-
breia Série E - Pampilhosa-Operário, Sp. Ideal-
Sabugal, 01 Hospital-Praiense, Angrense-Toun- • 
aense, At Coimbra-A0 Nogueirense Série F Cal-
das-Naval, U. Leira-Crato BC Branco-Peniche, Á. 
Moradal-Alranenense, Sertanense-V. Semache 
Série G - Sintrense-Eltionce 1' Dezembro-At 
Malvetra, Real-Coruchense, Loures-Casa Pia, Tor-
reense-Sacavenense. Serie H - Almasrlesse-Cas-
Pense lusitano VRSA-Louletano, Moura-Cova 
Piedade, Pinhalnovense-luv. EVOra, At Reguen-
qs-Barreirense. Jogos às 15 horas. 
Juniores B (1.,  Fase) - Sede - Palmeiras-V Gui-
marães, Rio Ave-Abambres. Vitela-Gil Vicente, 
Braga-Limianos (Campo Horáclo Azevedo Can-. • 
pos), Morelrense-Monte Vinhais, Sêne 8 - Sanjoa-
nense-Meda, Gondomar-Feirense, Padroense-
Boansta (Constituição), F. C Porto- Leixões P Fer-
reira-Oliveirense Série C - Sp Pombal-01 Frades, 
Tondela-Beira-Mar, U. Lettia-8. Valongo, Naval-
Anadra. Académica-Repesenses. Serie D -145 Rio 
Maior -Aberca, tinda-a-Velha-Benfica Serie E - 
Oetras-Betenenses, Imortal-Almada, Lus. Evora-
Com Piedade, V. Setúbal-louSetano, Juv. Évom-
Praia Miltomes (Est. Sanches Mrranda) logos às 11 
horas 
lunlents C (1.• Fase) - Série A - Santa Mana-Bra-
gança(11) Série F - CAC Pontinha-Bekkienses 
(14). 
A. F. Aveiro - ~sio - Files-Calvao. At Fa-
malicão-Águeda, Cucujaes-Albà, S. Roque-U. La-
mas, 01. Bairro-Esmonz, Avanca-S. João Ver, Mi-
Iheiroense-Sp. Espelho, P. Brandão-Paivense, AO 
Valonguense-Carregosense. logos às 15 horas. 
A.F. Beja - Divisa° - Guadrana-kustrefense. 
Vasco Gama-Praia Mi fontes, Aldenovense-04% 
Beja, Penedo Gordo-Serpa Almodovar-Prense. 

Odernirense-S. Marcos. logos às 15 horas. 
A. F. Braga - Divido Pró-Nacional - Op. Amime-
Ronte, Travassos-Nnense. Arnares-loane, Serze-
dela- Marinhas, Vieira-Piado, Santa Maria-Fogães, 
Brito- Merelmense. Terras Bouro-Taipas, Eulalia 
Vitela-Mana Fonte. logos1515 horas 
A. F. Bragança - ~aio de Honra - Sia Comba 
Ilança-Africanos, RebodeloArinhais Frerso Esp. 

Cinta-T. Winton/o, Vaie Conde-A, Vineoso, Paia-
res-Sendirn. logos as 15 horas. 
A. F. Castelo Branco - L' Divisa° - Iria Poktécni-
co-Belmonte, Covilhã B-Ac Fundão, Pedrógão-
Alcarns, Proença-a-Nova-Atalaia Campo. Esta-
ção-Olevos. Tonos às 15 horas. 
A. E Coimbra - Divido de Honra Febres-Aca-
démica 8, Agulas-Cova-Gala, Penelense-Carapi-
nheirense. Vinha Rainha-V. Mocidade, Lagares 
Beira-11. torva°, Ançã-Sourense, Pampilhosense-
Elrense, Condena-Polares. logos às 15 horas. 
A. F. Évora - Divisão de Elite - Escouralense-Por-
tel, Perobvense-Borbense Monte Trigo • Redon 
dense, Sp. Viana-Canavials, Lavre-1.1. Montemor, 
Oriota- Calipolense. logos as 15 horas. 
A. F. Guarda - %deão - Meda-F. Algodres, 
Cortez Mondego-Vilanovenses, G. Rgueirense-
Solto, Trancoso-VF Naves, V Formoso-Celoncen-
se, Gouveia-Manteigas, Fanhelenses-Aguiar Beira 
logos às 15 horas. 
A.F. Lekia - ~sio de Honra - Alvaiazere-An-
siai° Pelariga -G. Alcobaça, A. Obidos-Guren4e, 
Pombal-L Marrazes, Marinhense- Nazarenos, Ma-
tamounsquense-Alqueidão Serra, GRAP-Vieiren-
se. Moita Boi-Beneditense. logos as 15 horas. 
A. F. Lisboa- DNklo Pró-Nacional - Carregado-. 
()eiras, Alverca-Vilatranguense. lourel-Ericeirense 
Santa iria-Alta Lisboa, Lourinhanense-lkes, Tojal-
Povoerrse, Coutada-At Cacem, Lesda-a-Velha-
Bucelense. logos às 15 horas 
A. F. Pano- (»silo de Elite- Padroense-Baião 
Paredes-01 Douro, Lixa-Vilarinho, Vila Meã-Can - 
dal, S. Rio llnto-Serzedo, Valadares Gala-Leça, 
Aliados-Perafita, A. Gandra-Barrosas, Grilo-Re-
bordosa, Pedrouços-S. Pedro Cova, logos as 15 
horas, 
Divise° de Honra - Atienense-Valonguense, In-
festa-Candeio, Canelas 2010- Ermesinde, Vila 
Cao-Alpendorada (CD Amarante). Balasar-0 San -
dinenses (Mun. Povoa Vardm), Gondim Mala-La-
vrense, Gulpilhans-Gens logos às 15 horas. 

%Asilo- Série 1 - AvIntes-Pedroso, Arcozero-
Lus. Santa Cruz, leverense-Nogueirense. S. VItor-
S. FAla (CD Campanhã), Foz-Custoras (Pasteleira), 
Crestuma-Moc S. Gemil(Olival), Castelo Mala-Pe-
rosinho, Desp. teça Babo-Pasteleira. Série 2 - Car-
de Rel-AL Rio Tinto, Nun'Alv-ares-Águias Eiriz, Li • 
vração-Meires, Ataense-Sp. Campo (Valbom), 
Aparecida-Bougadense, Rio Moinhos-Nevogikle 
(Bela Vista), Sobrosa-Folgosa Mala logos as 15 
horas. 

Ohisio - Série 1- Rarnaldense-At Gervide 
(inateVRamaide), Desp. Portugal-Águas Santas, 
Sentiam Flora-Toerão, S. Pedro Falis-Caudal Série 
2 - E. Fanzeres-Gondomar, S. Rornão-Zeixerren-
se. Serre 3 - Satvadorense-lousada, P Gaiola-
Lourmaço Douro, Frende-Parada, Sobreirense-Tor-
Fados, Ancede-Macierra. logos às 15 horas. 
lusenés Divisão - Série 1 - Varzim-Lavrense 
(10 - Amorim), Grijó-Padroense, Boavista-Lel-
odes, Mala Lidador-Cormbrões Nogueirense-Foz, 
Vilanovense-Anozeio (11), Canidelo-Avintes Serre 
2 - Lousada-Freamunde (10),A Gandra-Gondo-
mar (11), Sousense-Atados, Alfenense-Trofense 
Valonguense-firsense S. Maninho-P. Ferreira. 
Amaraste-Penatiel (L), Paredes-Aves. logos as 9 
horas. 
Iniciados - ~sio - Série I - Perosinho-Ora-
gon Force, Lavrense-Canidelo (10), Boavista-Rio 
Ave, Arcozelo-Vlianovense, Caudal-Nogueirense, 
Colmbrões-Mala Lidador (9). Castelo Mala-teça, 
Atontes-Padroense. Série 2 - Aliados-Aves (10), 
Raimonda-Arnarante, Crondomar-P Ferreira (9), 
Folgosa Mala-Lagares, E Fánzeres-Col. Errnesin-
de, Paredes-Sousense, Feigueiras 1932-Calç. 01-
dites (9 - Medeira). Jogos as ll horas. 
A. F. Santarém -1101%14o-ti Tomar-Emp. Co-
mércio, At. Ounense-Mação, Rio Maior-Meçamen-
se, Abrantina-Amiense, Fátima-Torres Novas, Fa-
zendense-Cartaxo,11 Almeirim-Riachense logos 
às 15 horas. 
A.F. Setúbal - Almada-Grandolense, 
C Indrtstria-Amora, Pescadores-BK Almada. O. 
Montijo-U. Santiago Cacem, Sesimbra-Alfanm, Al-
cochetense-E. Barreiro, Monte Capaka-Charneca 
Capanca, Quinta Conde-Banheirense. logos às 15 
horas. 
A. F. Viana do Castelo - Divisão Paçõ-tion-
ção. Correhã-Castelense, Vit. Piães-P. Barca, Vala 
Franca-Corveta, Campos-Wa Fria, Courense-Va-
lenciano. Chalé-Moreira Urna, Lanhisés-At Arcos. 
logos às 15 horas. 
AS. Via Real -Divisão de Hora VP Aguiar-VI-
dago, Fontelas-Montalegre, eles» Frio-Salto, Ri-
beira Pena-Cerva, Murça-Abambres, Vilar Perdi-
zes-Sta Marta Penagulão. Valpaços-Atei logos às 
15 horas. 
A. F. Viseu - Divisão de Honra - Pabense-Satao. 
Ferreira Aves-Alvire, Resende-Carregai Sal, Castro 
Darre-Penalva, Molelos-Viseu Bentica. Mangual-
de-Lamelas, Moimenta Bera-Tarouquense, Sam-
pedrense-Silgueiros. logos 615 horas. 
Passal- Liga Olivais-eelenenses (17.30). 
llógraal tais bina Divisão Nacional - Oh - 
veirense-AD Valongo (15) 
llóesniel DIvIsao dello« - Belenenses-Aca-
demita (15)_~ 

Página 28



A29

  Tiragem: 75041

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 62

  Cores: Cor

  Área: 8,55 x 6,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62363243 20-12-2015

Dragão tenta ampliar recorde 
no clássico com o Sporting 

O F. C. Porto-Sporting 
(hoje, 18 horas, transmis-
são no Porto Canal) fecha a 
Il.' jornada e os dragões 
procuram ampliar o atual 
recorde de invencibilidade. 
Cabe ao Sporting a árdua 
tarefa de travar a possibili-
dade do heptacampeão re-
novar o recorde de melhor 
arranque de sempre, evi-
tando o 17.9  triunfo em 
igual número de jornadas.  

O ponta esquerdo Hugo 
Santos, do F. C. Porto, mos-
tra-se confiante: "Jogamos 
em casa e queremos ven-
cer. É impossivel estarmos 
mais confiantes, pois agora 
o desafio é quebrar o recor-
de jornada após jornada". 
Carlos Carneiro, do Spor-
ting, quer vingar a derrota 
da primeira volta (27-26): 
"Vamos tentar quebrar o 
registo do F. C. Porto". 
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Malatos triunfam por um golo 

Mário Oliveira e Belmiro Alves derrubam benflquista Aranda 

Encarnados caem 
em Águas Santas 

0 Águas Santas impôs-se, 
ontem, frente ao Benfica, 
vencendo por 25-24, num de-
safio onde o inevitável Pedro 
Cruz esteve em evidência, 
com 10 golos. Num jogo equi-
librado, o detalhe fez a dife-
rença e a vitória acabou por 
sorrir à equipa maiata. Ao in-
tervalo, registava-se uma 
igualdade a 12 tentos, tendo, 
no segundo período, a èqul-
pa da casa revelado maior ob-
jetividade e pragmatismo no 
assalto à baliza encarnada. 

A jogar em casa, o ABC 
também somou os três pon-
tos, mas o Madeira SAD ven-
deu cara a derrota - 28-27.0 
central Tomás Albuquerque 
foi o mais certeiro, com seis 
golos. ARNALDO MARTINS 

Apeias Santas 25  
Radica 24 
Local Pavilhão do Aguas Santas, na Maia 

Eur Ice Nicolau e Nan Caçador 
fia k• Teimo Ferreira G

ge
ustavo Carneiro, 

Pedro Cruz Pedro Carneéro, Sousa (3), 
Pedro Cruz (101Belmiro

J 
 ( 
Jorge 

bruta Couro (31 
Mário Oliveira (2) Ruben Sousa (11 Hugo Rosário 
() MIO Peneda (3), não Montz, António Ventura 
e Luis Frade. Treinador Paulo Faria 
amelka Hugo Figueira Davide Carvalho, lavier 
Femandez (Tiago Ferro (2) Sugo Pereira (2), 
João Pais (1), Belone Moreira (4), Paulo Moreno (2), 
Uelingen ferreira (2), Mine Mitrevski, Augusto 
Arando (1). Alexandre Cavalcanti, Hugo lana (2) e  

Dragan Vrgoc (1). Treinador Manara 
Ao intervalo 12-12 

AIC 28 
Piadeira SAD  27  
Lema ',avie-cio Feno Sa Leite, em Braga 
Árbitros Fernando Costa e Dego Teixeira 
MC Hu.bn to Gomes. Oieksandr Nekrushets 
Fabio Antunes (2), Hugo Rocha (5), Pedro 
Marques, °logo Branquinho (2), Emanuel Ribeiro, 
Miguel Pereira (51 Ricardo Pesqueira, loào 
Gonçalves, Calos Flanais (3), Nuno Poen (2). 
Nono Rebelo (2), André Gomes (1.) Tomás 
Albuquerque (6)e Claudio SINa 
Treinador Carlos Resende 
Neiddra SAB Luis Carvate, Yusnier Giron 
Eduardo Palco, Gonçalo Viera Claudio Pedroso (4), 
Daniel Santos(), Nuno Sem (11) David Pinto, 
Elas Antonio 4), Marco Ge, Nuno Carvalhals (1) 
loão Gomes 1)e Nelson Pina (5) 
Treinador Paulo Fidalgo. Ao intervalo 17-14 

RESULIADOSMASSIRCAÇÃO 
Avanca VI- 25 Belenenses 
ABC 22 - 27 Madeira SAI) 
15. Manuel 30 - 29 Fali  
Aguas Santas 25 - 24 Banir ca 
F. C Perto 11ne)a -12 b) Sponing 

1 F.L Por 
1, 1 r 
41 IS IS 

O 
8 

FC 
539-385 

2 ~ta 45 11 14 3 505-414 
3 522542 44 16 14 2 530.366 
411[ 40 16 12 4 481-443 
5 Nalele 53/ 31 11 10 6 48E452 
6 1.44525as 35 1/ 9 8 443-458 
1 buo lf 11 6 11 391-480 
8 7 Mamei a 11 4 12 424-499 
9 Raia-190J 23 IS 3 12 424-485 

10 SR bre 23 IS 3 12 990 456 
11 Fsk 23 11 2 13 422-431 
12 Ideneffles 22 16 3 13 364 ,453 

PRÓXIMAJORNADA16-01-2016 
ABC Sp Horta 
Belenenses P Manuel 
Benfica F C Pono 
Fafe Arruas Santas 
Mala-ISMAi Avanca 
4portinq • Madeira SAD 
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F. C. Porto bate o Sporting e continua só com vitórias no nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4946612

 
O F. C. Porto bateu, este domingo, em casa, o Sporting por 35-30, num encontro relativo à 17.ª
jornada do campeonato nacional de andebol, mantendo, assim, a trajetória 100% vitoriosa na prova.
 
 Os campeões nacionais vincaram a sua superioridade desde muito cedo e, aos 10 minutos, já
venciam por 9-3, uma vantagem eventualmente inesperada, mas totalmente justificada devido à
forma concentrada, à segurança defensivo e à eficácia atacante que a equipa orientada por Ricardo
Costa demonstrou.
 
 Nesse período, fatal para as suas aspirações, os 'leões' pagaram caro o seu desacerto geral e nunca
deram mostras de serem capazes de parar a 'máquina' portista.
 
 Quintana esteve muito melhor do que Cudic, a meia-distância portista foi muito mais produtiva do
que a do Sporting e o mesmo sucedeu no capítulo defensivo, em que o FC Porto se mostrou
claramente mais forte.
 
 Depois de uma primeira parte em que o F. C. Porto impôs um ritmo intenso e uma dinâmica muito
viva, o andamento baixou na segunda parte, porque a equipa portista assim quis, e isso permitiu ao
Sporting respirar melhor e sair deste jogo com uma desvantagem de apenas cinco golos.
 
 António Areia e Gustavo Rodrigues destacaram-se pela sua veia goleadora, tendo obtido quase
metade dos golos portistas, mas importa também sublinhar, ainda no F. C. Porto, a inteligência de
jogo revelada por Miguel Martins.
 
 No Sporting, sobressaiu Frankis Carol e o seu poder de fogo, que lhe rendeu oito golos, e, a espaços,
o já veterano Carlos Carneiro.
 
 Com mais este triunfo, o F. C. Porto passou a somar 51 pontos, fruto de 17 vitórias em outros tantos
jogos, ao passo que o Sporting segue com 45, os mesmos do Benfica.
 
 publicado a 2015-12-20 às 21:16
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Andebol: FC Porto vence Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b424eafd

 
35-30 em jogo da 17.ª jornada do Campeonato Nacional
 
 há 10 minutos
 
O FC Porto recebeu e venceu o Sporting, por 35-30, em jogo da 17.ª jornada do Campeonato Nacional
de andebol.
 
Gustavo Rodrigues foi a grande figura do encontro ao apontar nove golos, seguido de António Areia
que anotou oito. Rui Silva, perante a ex-equipa, marcou apenas três.
 
No Sporting, destaque para o cubano Frankis Marzo que apontou oito tentos, seguido do ex-
benfiquista Carlos Carneiro que marcou cinco.
 
Com este resultado a equipa azul e branca consolidou o primeiro lugar na tabela e tem agora mais seis
pontos do que a formação leonina, que divide o segundo lugar com o Benfica com 45 pontos.
 
Sábado, 19 dez:
Madeira SAD-ABC/ UMinho, 27-28
Águas Santas-Benfica, 25-24
Avanca-Belenenses, 28-25
Passos Manuel-Fafe, 30-29
Sp. Horta-Maia/ISMAI, 24-33
Domingo, 20 dez:
FC Porto-Sporting, 35-30
Redação
 
 

Página 32



A33

Noruega é campeã do mundo de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=14a5db0e

 
Vitória sobre a Holanda por 31-23 na final
 
 há 14 minutos
 
 A Noruega conquistou neste domingo o título de campeã mundial de andebol feminino, ao vencer a
Holanda por 31-23.
 
 O Campeonato do Mundo decorreu eu Herning, na Dinamarca, e assistiu à conquista do terceiro título
mundial da Noruega, campeã em 1999 e 2011.
 
 No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, a Roménia conquistou o bronze, ao vencer a Polónia
por 31-22.
 
Redação
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Andebol: Benfica perde em jornada de clássico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b154a04e

 
Este domingo há FC Porto-Sporting
 
 agora
 
 O Benfica perdeu neste sábado na visita ao Águas Santas (25-24) para a 17ª jornada de andebol e
pode atrasar-se na classificação, numa ronda que terá no domingo um clássico entre o líder FC Porto e
o Sporting.
 
 Resultados da 17ª jornada
 
 Sábado, 19 dezembro:
 
 Madeira SAD-ABC/ UMinho, 27-28
 
 Águas Santas-Benfica, 25-24
 
 Avanca-Belenenses, 28-25
 
 Passos Manuel-Fafe, 30-29
 
 Sporting da Horta-Maia/ISMAI, 24-33
 
 Domingo, 20 dezembro:
 
 FC Porto-Sporting, 18:00
 
 Classificação: FC Porto, 48 pontos/18 jogos; Benfica, 45/17; Sporting, 44/16; ABC,
 
Redação
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FC Porto bateu o Sporting e continua só com vitórias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c2968f6b

 
O FC Porto bateu hoje em casa o Sporting por 35-30, num encontro relativo à 17.ª jornada do
campeonato nacional de andebol, mantendo, assim, a sua trajetória 100 por cento vitoriosa na prova.
Os campeões nacionais vincaram a sua superioridade desde muito cedo e, aos 10 minutos, já venciam
por 9-3, uma vantagem eventualmente inesperada, mas totalmente justificada devido à forma
concentrada, à segurança defensivo e à eficácia atacante que a equipa orientada por Ricardo Costa
demonstrou. PUB Nesse período, fatal para as suas aspirações, os 'leões' pagaram caro o seu
desacerto geral e nunca deram mostras de serem capazes de parar a 'máquina' portista. Quintana
esteve muito melhor do que Cudic, a meia-distância portista foi muito mais produtiva do que a do
Sporting e o mesmo sucedeu no capítulo defensivo, em que o FC Porto se mostrou claramente mais
forte. Depois de uma primeira parte em que o FC Porto impôs um ritmo intenso e uma dinâmica muito
viva, o andamento baixou na segunda parte, porque a equipa portista assim quis, e isso permitiu ao
Sporting respirar melhor e sair deste jogo com uma desvantagem de apenas cinco golos. António
Areia e Gustavo Rodrigues destacaram-se pela sua veia goleadora, tendo obtido quase metade dos
golos portistas, mas importa também sublinhar, ainda no FC Porto, a inteligência de jogo revelada por
Miguel Martins. No Sporting, sobressaiu Frankis Carol e o seu poder de fogo, que lhe rendeu oito
golos, e, a espaços, o já veterano Carlos Carneiro. Com mais este triunfo, o FC Porto passou a somar
51 pontos, fruto de 17 vitórias em outros tantos jogos, ao passo que o Sporting segue com 45, os
mesmos do Benfica. Jogo no Dragão Caixa, no Porto. FC Porto - Sporting, 35-30. Ao intervalo: 19-13.
Sob a arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva, as equipas alinharam e marcaram: - FC Porto:
Alfredo Quintana (gr) António Areia (8), Gustavo Rodrigues (9), Rui Silva (3), Daymaro Salina (4),
Alexis Borges (1), Gilberto Duarte (5), Hugo Santos (1), Michel Kasal (1), Yoel Morales (1), Miguel
Martins (2), Jordan Pitre, Hugo Laurentino e Tomás Barbosa. Treinador: Ricardo Costa. - Sporting:
Aljosa Cudic (gr), Pedro Portela (2), Frankis Carol (8), Carlos Carneiro (5), João Antunes (1), Fábio
Magalhães (4), Pedro Solha (3), Pedro Spínola (1), João Pinto, Bosko Bjelanovic, Edmilson Araújo (4),
Ricardo Correia (gr), Francisco Tavares (1) e Sérgio Barros (1) e Diogo Domingos Treinador: Zupo.
Marcha do marcador: 4-2 (05 minutos), 9-3 (10), 12-5 (15), 15-8 (20), 17-9 (25), 19-13 (intervalo),
22-14 (35), 26-17 (40), 25-14 (45), 29-15 (50), 31-23 (55) e 35-30 (resultado final). Assistência:
2.183 espetadores.
 
 Há 1 Hora
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BENF CA CA 
EM ÁGUAS DIABÓLICAS  

CAIS (*Xe GLS FXC 

Carlos MartingoO O João Florêncio 

LUIS SILVA O 0 0 H CARLOTA° O O 
NUNO VALDÉS 5 1 DAVID FERREIRA O O 
N. CARVALHO 1 1 JORGE PINTO 2 1 ÀI 
V ALVAREZ 4 2 RICARDO PEREIRA 1 O 
MIGUEL BAPTISTA 2 O PEDRO SOARES O O 
R mOURAO 4 O CARLOSSIQUEIRAS O 
1 MONTEIRO 1 O FILIPE PINHO S O 

GLS EXC GLS LX1 

Y. GIRON O O 
EDUARDO PINTO O 
GONÇALO VIEIRA O 
( PEDROSO 4 
DANIEL. SANTOS 1 
NUNO SILVA 11 
DAVID PINTO O 

H GOMES° O O 
FABIO VIDRAGO 2 O 
HUGO RO( HA S 
P. MARQUES O 
D. BRANQUINHO 7 O 
M SARNIENIO 5 1 
R. PESQUEIRA O 3V 

28 
AVANCA 

P. CARVALHO° O O 
VASCO SANTOS 1 O 
MARCO SOUSA O O 
DIOGO OLIVEIRA 8 o 
RICARDO RAMOS 2 O 
MARCO FERREIRA O O 
ALBERTO SILVA O 
CARLOS SANTOS O 7 
JOÃO VALENTE O O 

BELENENSES 

NI ESPINHA 0 O V 
11AGO FONSECA O 
PEDRO PINTO 1 o 
JOÃO PINTO 1 o 
ANDRE ALVES O 
RHEIEN GOMIS O O 
IVO SANTOS O 
FÃBIO SE MEDO 10 
MIGUEL REINALD00 O 

Encarnados perderam 
oportunidade de ganhar 
terreno na tabela, após 
tropeço em Águas Santas 

0Mariano Ortega 

N MITREVSKI° O 
PAULO MORENO 2 
U DA SILVA 2 
A. ARANDA 1 
A. CAVALCANTI O 
HUGO UMA 2 
DRAGAN VRGOC 1 

H. FIGUEIRA O O 
D CARVALHO 3 
1 BORRAGAN 4 
TIAGO FERRO 2 
TIAGO PEREIRA 2 
JOÃO PAIS 1 
BELONE MOREIRA 4 

GLS EXC 

O 
o 

O 

O 

2 
O 

ANDEBOL 1 
Jornada 17 

FC PORTO 18h00 SPORTING 

MADEIRA SAD 27-28 ABC  

ÁGUAS SANTAS 25-24 !UNIFICA 

AVANCA 28-25 BEI ['NEWS 

PASSOS MANUEL 30-29 AC FAFf 

SP. HORTA 24-33 A ISNAA 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVED Gmc:5 

Qº FC PORTO 48 16 16 O O 509-385 

Qº BENFICA 45 17 14 O 3 505-413 
&SPORTING 44 16 14 O 2 530-386 
&ABC 40 16 12 O 4 487-443. 

MADORASAD38 11 10 1 6 486-452 
°g Á. SANTAS 35 17 9 O 8 443-458 
02  AVANCA 29 17 6 O 11 397-460 

09MAIA ISMAI 26 17 4 1 12 457-509 

02  P. MANUEL 26 17 4 1 12 424-499 
)9 SP. HORTA 24 17 3 1 13 413-489 

(D9  AC FAFE 23 17 2 2 13 422.490 

BELENENSES 22 16 3 O 13 364-453 

AO INTERVALO: 14-10 

LOCAL: Pav. Adelino Dias Costa, em Avanca 

ARBITROS:Rui Almeida e António Oliveira 

30 29 
PASSOS MANUEL AC RAFE 

João Comédias° 
515 EXC 

A MOURA o 0 o 
R TRINDADE O 
MIGUEL MOURA O 
JULIOSANTOS O o 
PEDRO SEQUEIRA 7 
H FERNANDES 4 
RICARDO BARRÃO 8 

o 
o 

M MOREIRA° O O 
PEREIRA O O 

G CORREIA O O 
IOÀ0 CASAI O O 
DAVID PIEDADE 3 O 
G VALERIC 3 1 
R QUEIRÓS O 3V 
JOÃO FERREIRA 5 O 
GONÇALO RIBEIRO!) O 

AO INTERVALO: 17-13 

LOCAL: Pav. Escola da ata. de Marrocos, em Lisboa 

ÁRBITROS:Vânia Sá e Marta Sá 

• 25 
ÁGUAS SANTAS 

Paulo Faria° 

515 EXC 

1 I IRRIIRA O O O 
JORGE SOUSA 3 1 
PEDRO M CRUZ 10 
I3ELMIRO ALVES 2 
IUAN COUTO 3 
MARIO OLIVEIRA 2 o 
RUBEN SOUSA 1 o 

JOÃO MONIZ O O O 
HUGO ROSARIO 1 2 
PEDRO PENEDA 3 O 
A VENTURA O 1 
LUÍS FRADE O 
G CARNEIRO O 
PEDRO CRUZ O O 
P CARNEIRO O O 

24 
BENFICA 

N HENRIQUESOO 
VUOR RIBI IRO O 
111000 COMES 11 
V. PIRES O 
JOÃO FREITAS O 
MÁRIO PEREIRA O 
LUIS PEREIRA O 
F LANDIM O 

FERNANDES O 

J o sé Silva 

m. MARINHO O O 
ARMANDO PINTO O 
CLAUDIO MOTA 7 
DARIO ANDRADE 2 
1. GOKAIVES 4 
N FERRARDES 5 
NUNO PINHEIRO O 

O 

O 
O 
O 
O 
1 

O 

o 
1 
V 
1 
1 

AO INTERVALO:12-12 

LOCAL: Pav. do Águas Santas, na Maia 

JOÃO BATISTA SEIXAS* 

Com um FC Porto- Sporting a 
apimentar a jornada - joga-se 
hoje às 18 horas - o Benfica sabia 
que uma vitória em casa do 
AguasSantas seria essencial para 
se aproximar da frente, face à 
certeza de que um (ou ambos) 
dos rivais irá perder pontos. Mas 
num dos pavilhões mais compli-
cados do campeonato, as águias 
nunca foram capazes de ultra-
passar uns aguerridos maiatos, 
que venceram por 25 - 24 após 
um jogo emotivo e imprevisível 
até ao último segundo. 

Para quem não viu o jogo, o re- 

sultado pode parecer uma sur-
presa, mas ayerdade é que a vitó 
ria do Águas Santas foi justa: mais 
rigorosa e mais regular ao longo 
dos 60 minutos, a equipa de Pau-
lo Faria não vacilou, principal-
mente na 2.4  metade, face às in-
tenções encarnadas. 

O equilibrio foi nota dominante 
durante todo o jogo, que chegou ao 
intervalo com um empate al2 go - 
los. Mas, verdadesela dita, o Águas 
Santas esteve quase todo o encon-
tro na frente do marcador e apenas 
pareceu perder o controlo das 
operações em inferioridade nu-
mérica. Já o Ben fica foi acumulan-
do erros e perdas de bola no ata- 

que, a mais dramática das quais na 
última jogada: comapossibilidade 
de empatara 25, e a jogarcom mais 
um, atirou abolapara fora... • 

Paulo Faria era um treinador 
satisfeito no final do jogo. "Tí - 
nhamos o jogo bem preparado. 
Houve falhas na parte final, mas 
estamos satisfeitos com empe-
nho", disse o técnico do Aguas 
Santas, que destacou o 'empur-
rão' cio público: "foi fantástico na 
ajuda para chegarmos à vitória". 
Já Mariano:Ortega admitiu que foi 
"surpreendido pela defesa subi-
da" dos da casa. "Mas lutámos até 
ao fim", frisou o técnico das 
águias. o *ComL.P.G. 

ÁRBITROS: Ulmo NIcolau e Ivan Caçador GOLEADOR Aguias não conseguiram travar Pedro Cruz 

Paulo Fidalgo° °Carlos Resende 

MADEIRA SAD ABC 

33 A 
SP. HORTA MAIA/ISMAI 

Filipe Duque° ()Rui Silva 

24 

I CARVALHO° O 
ELIAS ANTÓNIO 4 
MARCO GIL O 
N (.ARVAL HAIS 1 
JOÃO GOMES 1 
NELSON PINA 5 

o 

o 
1 
O 
O 

E RIBEIRO o 
C SUVA 0 O 
J. GONÇALVES O 
C. MARTINS 3 
NUNO CRII O 
NINO REBELO 2 
O NEKRUSHEiS O 
ANDRÉ GOMES 1 
T. ALBUQUERQUE 6 

O 
o 
o 
O 
O 

O 

NI INO O 
»UR! 
PEDRO SILVA C 
JUAN PASARIN 
Y. BA' LABD 
10À0 SOUSA 1 
T. RODRIGUES 1 

WILSON comAeo 
RAIFER NOA 2 
JORGE SILVA O 
BRUNO (AVRer 1 
RAMON OUVE IRA 9 
TIAGO SILVA I 
iOÀ0 NEVES O 
Y NOSTETSKY 1 
FERNANDO DUTRAO 

o 

O 
o 
O 

O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 

R NELSON 0 O 
PEDRO NIAIA O 
SERGIO MARTINS 3 
F !FITA() 2 
BRUNO BORGES O 
I MAGA. HÃES O 
LEANDRO SEMEDO 4 
ANDRÉ RE , 13 

GLS EXC 

NI. BORGES o O o 
HUGO GLORIA O o 
PEDRO VIEIRA 2 
PAULO (ASTRO O O 
MÁRIO SILVA O O 
ANGEL ZULUETÁ 6 o 
SÉRGIO CANICO 3 o 

o 

o 
o 
o 
2 

O 

AO INTERVALO: 17-14 

LOCAL: Pavilhào Flávio Sá Leite, em Braga 

ÁRBITROS:Fernando Costa e Diogo Teixeira 

AO INTERVALO: 1216 •-• 

LOCAL: Pav. Esc. Manuel de Ainaga, na II otta 

ÁRBITROS:liago Monteiro e Antonio turca 

Página 36



A37

  Tiragem: 76768

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 19,78 x 19,50 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 62364173 20-12-2015 | Revista R

Pe!"rtageni 

Diz quem sabe que 
é um `Tupinambis 

merianae'. Para 
nós é o Alfredo. 

Tem 8 anos e este 
lagarto que impõe 
respeito — apenas 

pelo tamanho —
é um dos cerca 
de cem animais 

exóticos que vive 
na loja 

do andebolista 
leonino 

JUNTA O ANDEBOL 
110 SPORTING 1À LOJA 
DE ANIMAIS EXÓTICOS 
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.41 
HABITAT KIT 

rife 

www.exo-terra.com  

João Antunes aliou a paixão pelo andebol ao amor pelos animais. 
Vai daí, montou um espaço com bichos pouco vistos nas outras 
lojas do país, como cobras, tarântulas ou furões. `Welcomel 

oi em março de 2014 
que o atleta do Spor-
ting se lançou neste 
novo desafio, e inaugu-
rou a Welcome to the 
jungle [Bem-vindos à 
selva]. "Esta loja nasce 
do gosto pelos animais 

que tenho desde pequeno. E depois por-
que cá em Portugal temos muito pou-
ca oferta nesta área. Nasceu da vonta-
de de querer fazer algo melhor nesta 
área, algo que valesse a pena", começa 
por contar João, enquanto o furão fêmea 
'Champagne', que tem ao colo, lhe sobe 
pelo peito até ao pescoço. "Ela gosta  

muito de brincar, é muito amistosa —
explica —, tem cerca de 6 meses, e é um 
animal ótimo para se ter em casa, é su-
perasseada e muito meiguinha", diz. 
Ora bem, mas vamos ao que interes-
sa. Entre os mais de 100 animais da 
Welcome to the jungle há de tudo 
um pouco. Desde cobras a lagartos, ta-
rântulas, degus (roedores), fumes ou o sim-
pático mas noturno Kinkajou. "O que te-
mos aqui são animais que não são tão co-
nhecidos. E por isso não têm tanta procu-
ra. Mas sinto que o interesse está a cres-
cer cada vez mais. As pessoas já não que-
rem só o cão ou o gato, porque exigem 
mais atenção. Os animais exóticos tam- 

bém precisam de 
atenção, mas não 

tanta", sublinha. 

Fim do mito 
"Temos muitos curiosos que vêm cá 
ver os animais Também incentivamos 
a que as pessoas lhes toquem, para ten-
tar acabar com o estereótipo que a co-
bra é má ou que o lagarto morde. Por- Página 38
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que isso são mitos. Podem ser excelen-
tes animais de estimação", avança João. 
E acrescenta que estes são animais de 
venda livre. "As pessoas não precisam de 
ter uma licença especial. Tirando a parte 
dos répteis, que é preciso registar, mas na 
verdade é preciso registar qualquer tipo 
de animal, seja um cão, um gato ou um 
furão! Às vezes as pessoas fazem disto 

ANDEBOLISTA ESTÁ TAMBÉM 
A TIRAR O CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA E Só LAMENTA 
NÃO TER MAIS TEMPO 

um bicho de sete cabeças, que não é, é 
simples. Importante é ter o gosto pelos 
animais e informar-se um pouco antes de 
os adquirir. E nós também estamos aqui 
para ajudar e aconselhar aquele que mais 
se adeque à vida de cada um, para que não 
venha comprar só porque é bonito", diz 
ainda o atleta que, mesmo em casa, não 

esquece os animais: tem uma ca-
dela dogue alemão. 

Mas a paixão pelos animais 
vem desde pequeno. "Em 
casa dos meus avós tinha 
galinhas, por exemplo, e 
sempre gostei muito de 

todos os bichos. Assim, animais exóticos, 
tive uma chinchila, mas que hoje em dia 
é cada vez mais comum [risos]", refere. 
O que mais gosta no trabalho na Welco-
me to the jungle é "acompanhar os ani-
mais desde o nascimento até à venda e 
mesmo depois disso". "Saem daqui pe-
queninos e depois quando o cliente cá 
vem, para comprar alimento ou acessó-
rios, mostra-nos fotos deles. É giro acom-
panhar esse crescimento", conta. 
O pivot do Sporting é um homem de de-
safios. Além do desporto e da loja de ani-
mais está a frequentar o curso de Medi-
cina Veterinária na Faculdade de Medi-
cina Veterinária (FMV). "Gostava de ter 
mais tempo para o curso. Às vezes fico 
chateado comigo mesmo, por não con-
seguir estudar tanto, por estar cansado 
dos treinos. Fico chateado por não ter o 
tempo que queria. Mas a verdade é que 
também me meti neste projeto porque 
não sou uma pessoa que goste de estar 
parada. A verdade é que se não tivesse 
os animais aqui na loja, tê-los-ia em casa 
e ia acabar por ter o mesmo tempo [ri-
sos]." Ainda assim, confessa: "Apesar de 
não estar a ser feito à velocidade que eu 
queria, vai-se fazendo." 

Patricia Tadela (textos) e Pedro Simões (fotos) 

AO TÍTULO 
No ano passado, João Antunes deixou o 
andebol profissional durante seis me-
ses para se dedicar ao curso e à Welco-
me to the jungle. "Voltei este ano por 
muita insistência do Sporting. Fiquei 
seis meses parado, com mais tempo 
para a faculdade, senti mesmo uma di-
ferença. Mas depois além destes bichi-
nhos (da loja) há sempre o bichinho... 
do andebol [risos]", confessa à Revista 
Record. Este ano com um novo treina-
dor, Javier Zupo, o atleta quer ser cam-
peão pelo clube de Alvaiade. 

MUITA 
Na Welcome to the jungle além de se 
poder adquirir um animal exótico é 
possível comprar alimentação para ou-
tros animais, como cães e gatos, bem 
como acessórios. A loja disponibiliza 
ainda um serviço de banhos e tosquias 
e fica na Rua Professor João Cândido 
de Oliveira, 11A, em Lisboa. 

O internacio-
nal João Antu-
nes começou a 

jogar aos 7 anos na 
• Juventude Lis, pas-

sando depois pelo 
Sismaria. Em 

2006, é contrata- 
do pelo Benfica, 
sob o comando 
do falecido trei-

nador Aleksander 
Donner. Depois de 

quatro anos na Luz, 
passou ainda pelo 

Belenenses e Madei-
ra SAD. Atualmente é 

jogador do Sporting 
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FC Porto vence Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.record.xl.pt/modalidades/andebol/detalhe/fc-porto-vence-sporting.html

 
O FC Porto venceu este domingo o Sporting, por 35-30, em jogo da 17.ª jornada da primeira fase do
campeonato nacional de andebol. Na partida disputada no Dragão Caixa, os leões nunca conseguiram
estar em vantagem, com a equipa da casa a chegar ao intervalo a vencer por 19-13. Na segunda
parte do encontro, o FC Porto continuou a demonstrar a sua superioridade, apesar da equipa de
Alvalade ter reduzido a desvantagem para cinco golos (35-30). O FC Porto lidera o campeonato
nacional, enquanto o Sporting é 3.º.
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FC Porto vence Sporting e consolida liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=503509c5

 
20-12-2015 21:54
 
 Jogo de sentido único no Dragão Caixa com a equipa da casa a comandar o marcador desde o minuto
inicial.
 
 Foto: José Coelho
 
 Gustavo Rodrigues festeja um golo frente ao Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do FC Porto venceu este domingo o Sporting por 35-30, em jogo da 17.ª jornada
do Campeonato Fidelidade Andebol 1. Ao intervalo, os comandados de Ricardo Costa já seguiam
confortavelmente na frente do marcador com uma vantagem de 19-13.
 
 Foi um jogo de sentido único. O FC Porto entrou muito forte, conseguindo uma primeira vantagem de
cinco golos aos oito minutos (8-3), o que levou o técnico leonino a solicitar o primeiro 'time-out'.
Como o cenário não melhorou, à passagem do minuto 14 Javier Equisoain voltou a parar o jogo, numa
altura em que a sua equipa perdia por 13-5. Até ao final do primeiro tempo, o FC Porto manteve
sempre uma vantagem clara, que se cifrava em seis golos ao intervalo (19-13).
 
 O segundo tempo foi semelhante. A diferença entre as duas equipas chegou aos nove golos (26-17),
Ricardo Costa fez entrar Hugo Laurentino aos 43 minutos, quando a sua equipa vencia por 27-20. O
Sporting Clube de Portugal ainda esboçou uma reação mas nunca conseguiu aproximar-se o suficiente
para incomodar a formação do F.C. Porto que acabaria por vencer por 35-30, ampliando assim a sua
vantagem na liderança da classificação.
 
 Resultados da 17ª jornada:
 
 - ABC/UMinho-Madeira SAD, 28-27 (14-17)
 
 - AA Avanca-Delta Belenenses, 27-25 (14-10)
 
 - Águas Santas Milaneza-SL Benfica, 25-24 (12-12)
 
 - Passos Manuel-AC Fafe,30-29 (17-13)
 
 - Sp. Horta-Maia ISMAI, 24-33 (12-16)
 
 - FC Porto-Sporting CP, 35-30 (19-13)
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Noruega sagra-se campeã mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3705be2b

 
20-12-2015 18:29
 
 Norueguesas vencem Holanda por 31-23 e conquistam título mundial de andebol feminino.
 
 Foto: Frank Cilius / Scanpix Denmark Scanpix
 
 Noruega vence Holanda por 31-23 e sagra-se campeã do mundo de andebol feminino.
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Noruega sagrou-se hoje campeã mundial de andebol feminino ao vencer a sua congénere da
Holanda por 31-23, na final do Campeonato do Mundo da modalidade, em jogo disputado na cidade
dinamarquesa de Herning.
 
 A Noruega soma assim o terceiro título mundial em andebol feminino, depois de se ter sagrado
campeã em 1999 e 2011.
 
 No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, a Roménia conquistou o bronze, ao vencer a Polónia
por 31-22.
 
 No quinto lugar da competição ficou a Rússia, que venceu a seleção anfitriã por 25-21, e em 7.º a
França, que bateu o Montenegro por 34-23.
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FC Porto vence Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_vence_sporting.html

 
19:48 . Record
 
 Dragões lideram o campeonato nacional
 
 Por Record
O FC Porto venceu este domingo o Sporting, por 35-30, em jogo da 17.ª jornada da primeira fase do
campeonato nacional de andebol.
Na partida disputada no Dragão Caixa, os leões nunca conseguiram estar em vantagem, com a equipa
da casa a chegar ao intervalo a vencer por 19-13. Na segunda parte do encontro, o FC Porto
continuou a demonstrar a sua superioridade, apesar da equipa de Alvalade ter reduzido a
desvantagem para cinco golos (35-30).
O FC Porto lidera o campeonato nacional, enquanto o Sporting é 3.º.
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ANDEBOL L Teve alta Elledy 
Semedo (Benfica), que quarta-feira 
ficou inconsciente na sequência de 
queda no Benfica-Passos Manuel. 
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0 ANDEBOL II. A Holanda está pela 
primeira vez na final do Mundial ao 
bater a Polónia por 30-25. Na outra 
meia a Noruega bateu a Roménia por 
35-33, após prolongamento. 
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NA LUZ 

Liderança certa 

181  A jogar em casa no primeiro 
clássico da época entre as duas 

equipas, o Benfica não devera contar 
com o seu melhor marcador na I 
Divisão, João Rodrigues, a recuperar 
de lesão, mas não faltam alternativas 
a Pedro Nunes. A começar por Jordi 
Adroher, que também soma 16 golos. 
seguido de Carlos Nicolia e Marc Torra. 
ambos com 14. Os dois reforços 
espanhóis estreiam-se hoje neste 
clássico, que ainda os levara ao 
Dragão Caixa a 28 de maio. Com  seis 
pontos de vantagem sobre o FC 
Porto (31 e quatro sobre a 
Oliveirense (2.'), o Benfica mantém a 
liderança se perder. 

HA Cambra-Barcebs 18.00b 
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra 
Física-Sporting 18.30h 
Pavilhão da Fisica. em Torres Vedras  
Turquel-HC Braga 21.00h 
Pavilhão do HC de Turquel  

Amanhã 

Oliveirense-Valongo 15.00h 
Pavilhão Dr. Salvador Machado, em 0. Azeméis 

Juventude de Viana-Candelária adiado 

Paço de Arcos-Sar4oanense 1.1LOOh 
Pavilhão do CD de Paco de AMOS 

CALENDARIO 
• I Divisão Illornada Hoje 

Estreia de Cabestany 
Travar a marcha triunfal do 
Benfica não é tarefa de 

somenos para o treinador do FC 
Porto, Guillem Cabestany, que vive 
hoje o primeiro clássico. Poderá iniciar 
uma nova era ou prolongar o dominio 
do rival desde a contratação de Pedro 
Nunes, que ganhou três dos quatro 
clássicos do campeonato desde 2013 
(FC Porto-Benfica, 3-7, e Benfica-FC 
Porto, 5-1, em 2014/15; Benfica-FC 
Porto, 6-1, e FC Porto-Benfica, 3-2, 
em 2013/14). Mas os recentes êxitos 
sobre o Barça e o Valongo podem ter 
criado uma dinãmica de vitória e dar 
dores de cabeça aos benfiquistas que, 
se ganharem, correm com este rival 
direto da luta pelo titulo. 

Segurança reforçada 

18  Jogo intenso e conflituoso 
dentro e fora da pista ao longo 

das últimas gerações, o clássico tem 
policiamento obrigatorio e 
segurança reforçada, mas sem 
implicar um «um dispositivo 
suplementar», nas palavras do 
porta-voz do comando da PSP, o 
comissário Rui Costa. Jogo de alto 
risco, a receção do Benfica ao FC 
Porto terá um dispositivo adequado 
ao enquadramento legal. «É uma 
segurança mais reforçada, em 
comparação com um jogo de futsal, 
por exemplo, sem envolvimento tão 
acalorado, como acontece no hoquei 
em patins. Isso acontece até em 
atenção ao histórico das equipas.» 

ARI 

Benfica não perde desde 
maio de 2014 e em casa 
desde janeiro de 2013, 
sempre com o FC Porto 
do faltavam vender 700 bilhetes, 
ontem, o Benfica apresenta-se em 
vantagem. Soma 10 vitórias em igual 
número de jogos, não perde desde 17 
de maio de 2014 para o campeona-
to, no reduto do Dragão (2-3), e só 
cedeu em casa a 5 de janeiro de 2013, 
também ante o FC Porto (4-6). «Nos 
clássicos, uma equipa pode chegar 

liu1ildahÁlha  DESPORTO 
~NT 

HÓQUEI EM PATINS 
Hoje Deedka-PCIParto 

HORA  17.00 h 
pAv u_Kilo  Pavilhão Fidelidade. em Lis 

SSICOS 
Venha de lá essa 
FC Porto visita o Benfica, hoje, na 11,a jornada da 1 Divisão de hóquei em patins, e recebe o 
Sporting, amanhã, na 17.' do Andebol 1 Anfitriões em vantagem mas tudo pode acontecer 

PESCO I PiN')A 

Helder Nunes e Miguel Rocha sào dos jogadores mais jovens dos respetivos plantéis 

A 
Benfica 

Carlos 
técolía 

O
ano termina com uma 
eventual prenda no sapa - 
tinho do vencedor dos 
dois clássicos deste fim de 
semana, ambos a envol-

ver o FC Porto, que visita o Benfica, 
hoje, para a 11.,  jornada do Nacional 
da I Divisão de hóquei em patins, e 
recebe o Sporting, amanhã, na 17. 
jornada do Andebol 1, ambas a en-
cerrar o ano. 

Se o FC Porto é o denominador 
comum, sobressai a vantagem de 
cada anfitrião das partidas. No 
primeiro clássico desta época 
entre os maiores rivais do hó-
quei em patins, que poderá lo-
tar o Pavilhão Fidelidade quan- 

HÓQUEI EM PATINS ANDEBOL 
~ir 

ror 

HUGO COSTA 
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ANDEBOL 
amanhã FC Porto- Sporting 

HORA MOO h 
PAVILHÃO  Dragão Caixa, no Porto 

Alguns dos melhores 
Jogadores a atuar em 
Portugal defrontam-se 
neste fim de semana 

Na primeira volta, o FC Porto visitou a Torre da Marinha e venceu à tangente (26-27) 

mais desporto 

HÓQUEI EM PATINS ANDEBOL 1 DIVISÃO 

emoçao 
tistas. Um jogo a juntar campeões 
mundiais, vencedores de Ligas Eu - 
ropeias, estrangeiros e portugueses, 
estes últimos quase todos internacio- 

le nais seniores. 
Com uma série recorde de 16 vi-

tórias seguidas, pelo menos no sécu- 
RUI RAIMUNDO/ASL 10 XXI, o FC Porto recebe o Sporting 

com outro registo claramente favo-
rável: desde 2000 que vence sempre 
os leões no seu reduto, desde o Rosa 
Mota, Póvoa de Varzim, Santo Tirso 
e, claro, o Dragão Caixa, num total 
de 27 jogos em que os heptacam - 
peões ganharam 26 e cederam um 
empate. 

Para amanhã, um aliciante ex-
tra: em caso de vitória do FC Porto e 
a cinco jogos do fim do campeona-
to, dificilmente a equipa de Ricardo 

melhor do que a outra e não ser bem 
assim na hora da verdade», contra-
pôs o treinador visitante, Guillem 
Cabestany. Mas o guarda-redes 
anfitrião, Guillem Trabal, avisou 
que o campeão nacional «esta-
iú atento» à experiência dos por- 

Há 15 anos que o FC 
Porto no perde em casa 
com o Sporting e apenas 
cedeu um empate 

Costa perde o primeiro lugar e con -
sequente vantagem em casa no play-
-off, já que passará a dispor de seis 
pontos sobre os leões e quatro sobre 
o Benfica (caso os encarnados ga-
nhem na Maia). E com figuras tão 
consagradas como Quintana, Gil - 
berto, Morales e Areia pelos da casa, 
Portela, Carneiro, Fábio Magalhães 
ou Carol pelos visitantes, espetácu - 
lo garantido! 

Hugo Santos, extremo - esquer-
do do FC Porto, foi taxativo: «Este 
clássico é sempre um grande jogo, 
será difícil, mas espero que a vitória 
fique em casa. O Sporting tem uma 
grande equipa, mas nós também e 
jogamos em casa, onde grande par-
te do nosso sucesso passa pelas di-
ficuldades que qualquer conjunto 
tem aqui e porque não há adeptos 
como os nossos!» 

Já Carlos Carneiro, o central leo-
nino, frisou: «O Sporting parte para 
todos os jogos com o objetivo de ven-
cer, sabendo que vamos defrontar 
uma grande equipa. Já vacilámos duas 
vezes para o campeonato e vamos 
dar tudo para ganhar, sabendo que as 
grandes decisões surgem no play-
-off. Ganhar elevará mais a moral». 

Sporting 

NO DRAGÃO 

Capitão em dúvida 
Ricardo Moreira está em 
dúvida para o jogo de amanhã 

após a lesão sofrida em Braga, na 
feira, no encontro com o ABC. O 

capitão dos azuis e brancos saiu a 
coxear e não voltou a reentrar na 
partida, podendo ser substituido 
pelo jovem Tomás Barbosa — filho da 
antiga glória portista Luís Graça —, 
que ontem esteve no treino. Tomás 
cumpre a terceira época nos dragões 
e joga na equipa B do FC Porto e na 
formação de juniores. 

Dispositivo habitual 
prig Como é hábito em clássicos e 

jogos entre os 4 primeiros 
classificados da época passada no 
principal campeonato de andebol, o 
policiamento é obrigatório. É de 
esperar casa cheia. como 
habitualmente, sendo que os 
bilhetes foram postos á venda 
exclusivamente para sócios do 
emblema azul e branco ao preço de 4 
euros. Mas o Sporting, como de 
costume, também deverá ter 
apoiantes no Dragão Caixa. 

Último jogo do ano 
O FC Porto-Sporting será o 
último jogo do campeonato 

em 2015. Um ano que consagrou os 
dragões como heptacampeôes, 
precisamente diante dos leões, num 
épico jogo 5 que só terminou no 
prolongamento (34-32). Desse 
duelo, nenhum dos treinadores se 
mantém: Ricardo Costa substituiu 
Ljubomir Obradovic no FC Porto e 
Zupo Equisoain ficou com o lugar de 
Frederico Santos no Sporting. 

Emoções em direto de 
Águas Santas esta tarde 
Antes do clássico de amanhã, também hoje 
há muitos jogos interessantes com a visita 
do Benfica á Maia a merecer destaque 

CALENDÁRIO 
Hoje ). 17.1omada 

ABC-Madelra, SAD 15.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Avanca-Belenenses 18.00 b 
Pavilhão Com. Adelino Gomes. em Avanca 
Águas Santas-Benfica 18.00 h 
Pavilhão do Águas Santas, na Maia  
Passos Manuel-AC Fafe 
Pavilhão Esc. Sec. Quinta de Marrocos. em Lisboa 
Sp. Horta-ISMAI 21.00 h 
Pav. Esc. Sec. Manuel Arriaga, nos Açores .  
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Benfica derrotado em Águas Santas (24-25)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=588719

 
O Benfica perdeu este sábado na deslocação ao reduto do Águas Santas, por 24-25, partida referente
à 17.ª jornada do Nacional de andebol. Para domingo está marcado o jogo grande da ronda,
colocando frente a frente FC Porto e Sporting, a partir das 18 horas, no Dragão Caixa. Resultados:
Sábado Madeira SAD - ABC, 27-28 Águas Santas - Benfica, 25-24 Avanca - Belenenses, 28-25 Passos
Manuel - Fafe, 30-29 Sporting da Horta - ISMAI (mais tarde) Domingo FC Porto - Sporting
Classificação: 1. FC Porto 16 jogos/ 48 pontos 2. Benfica 17 / 45 3. Sporting 16 / 44 4. ABC 16 / 40 5.
Madeira SAD 17 / 38 6. Águas Santas 17 / 35 7. Avanca 17 / 29 8. P. Manuel 17 / 26 9. ISMAI 16 / 23
10. Sp. Horta 16 / 23 11. Fafe 17 / 23 12. Belenenses 16 / 22
 
 19-12-2015
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• HOJE 
H. Patins, I Div.,17h00 
Benfica-FC Porto, Lisboa. 

IN AMANHÃ 
Basquetebol, I Div., lAtd5 
Benfica-Maia, Lisboa. 

Andebol, 1 Div., 18h00 
FC Porto-Sporting. Porto. 

VAI ACONTECER, INFORME: 
agenda~}ornalpt 
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ELLEDY SEMEDO 

Alta hospitalar 

■ Elledy Semedo, jo-
gador de andebol do 
Benfica. teve on-
tem alta. O atleta 
estava internado 
desde quarta após 
bater com a ca-
beça no chão e 
perder os senti-
dos (jogo com 
o Passos Ma-
nuel, vitória 
das águias 
33-28). 
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PELO SEGUNDO ANO 

11; 

Atletas nus 
em calendário 

Alunos da Universidade do Minho 
despiram-se por uma causa solidária 

Angela Carvalho prota-
goniza uma espargata 

aérea no calendário 

• NELSON RODRIGUES/ 

/LILIANA RODRIGUES 

D
espido de preconceitos, 
um grupo de alunos da 
Universidade do Minho 
(UM) decidiu protagoni-

zar, pelo segundo ano consecuti-
vo, um calendário solidário. Na 
edição de 2015, a equipa de judo-
cas recolheu cerca de oito mil eu-
ros. Para 2016, foram convidados 
atletas de outras modalidades 
como o andebol. voleibol e esca-
lada e o resultado é uma produ-
ção repleta de ousadia e sedução. 

O objetivo é angariar verbas 
para o Fundo Social de Emergên-
cia da Universidade do Minho. 
Este ano, os alunos pretendem re-
petir o sucesso. "Aceitei o convite  

consciente do trabalho sé- 
rio e honesto desta proposta. Na 
minha opinião, a solidariedade é o 
sentimento que melhor expressa 
o respeito pela dignidade huma-
na'; diz Mariana Falcão, aluna do 
6.° ano do curso de Medicina e 
atleta de voleibol do SC Braga. 

Nuno Gonçalves, fotógrafo e 
treinador de judo, foi o responsá-
vel pela produção arrojada e na 
qual participam alunos de vários 
cursos. "A segunda edição do ca-
lendário solidário é a sequência 
natural de uma iniciativa que su-
perou expectativas e despertou 
consciências", refere Carlos Vi-
deira, presidente da Associação 
Académica da UM. 

O calendário está à venda na 
universidade por cinco euros. ■ 

Mariana Fal-
cão (à esq.) 
com Pedro 
Candeias e 
Sara Gonçal-
ves, atletas 
de voleibol. 
Na imagem à 
direita estão 
Diogo Bran-
quinho e 
Marta Coe-
lho, despidos 
num 'jogo' 
de andebol 

Página 53



  Tiragem: 164213

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,74 x 1,39 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 62355691 19-12-2015

ATLETAS DO MINHO 
PÁGS.46, 
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Ontem
ABC celebra parceria 
com Bright Creations
O ABC celebrou ontem à tarde um
acordo de parceria com uma empresa
especializada na  captação e trata-
mento de imagem.
Trata-se da Bright Creations, que es-
teve na ocasião representada por Pe-
dro Peixoto, enquanto o clube esteve
representado por Luís Teles.
A parceria, que o responsável da em-
presavalorizou por associar a Bright
Creations a “um clube com o prestígio
do ABC”, visa dinamizar a projecção
das actividades desportivas, designa-
damente das camadas jovens e esco-
las de campeões.

DR     

Pedro Peixoto e Luís Teles 

§imagem
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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

Para o pivot Ricardo Pesqueira,
no aspecto físico, o jogo de
quarta-feira com o FC Porto
“não terá grandes consequên-
cias” porque, frisou, “nós já es-
tamos habituados a este tipo de
jogos” e “todo o nosso planea-
mento de treinos ao longo da
época já prevê esta situação de
jogarmos à quarta e ao sábado,
às vezes, até com maior regulari-
dade como se viu no ano passa-
do no play-off”.

Em termos anímicos, acrescen-
tou, “depois de uma derrota que
não queríamos ter, porque era
um jogo que queríamos ganhar,
a nossa vontade de corrigir esse
resultado e ganhar ao Madeira
SAD será ainda maior”. 

Questionado ainda sobre que
tipo de problemas específicos
pode o Madeira SAD causar em
Braga, Ricardo Pesqueira consi-
dera que o clube insular está a
“passar uma fase muito boa, tem
conseguido óptimos resultados,
teve um jogo muito disputado
em casa, em que perdeu por um
com o FC Porto e ganhou em
Águas Santas por uma diferença
avultada”. 

Tradicionalmente, acrescentou,
“o Madeira coloca-nos sempre

problemas interessantes para re-
solver, como defesas um pouco
mais profundas. E é uma equipa
muito bem orientada”.

Segundo Fábio Vidrago, uma
eventual fadiga física decorrente
do jogo de quarta-feira com o
FC Porto é hoje minimizada pe-
lo facto de “termos um conjunto
de jogadores que rodam várias
vezes e isso dá-nos uma mais-
valia para os próximos jogos, em

que estamos sempre bem e com
ritmo alto”. 

Sobre a situação anímica da
equipa, o ponta garantiu que “es-
tamos habituados a este tipo de
jogos” e que “temos mais jogos
pela frente”. Quanto aos proble-
mas que os insulares podem
criar em Braga, frisou que “eles
têm um sete inicial muito forte”,
mas considerou que “a equipa é
inconstante”.

ABC quer vingar  com Madeira
derrota diante do FC Porto
HOJE ÀS 15 HORAS o Pavilhão Flávio Sá Leite acolhe o jogo em que o Madeira SAD visita o
ABC/UMinho, referente à 17.ª jornada do capeonato nacional Andebol 1.

DR     

Fábio Vidrago e Ricardo Pesqueira

Sobressai na 17.ª jornada 
o FC Porto-Sporting, o único
jogo a disputar amanhã (18
horas), e em que o
favoritismo pende a favor
dos ‘dragões’ que até ao
momento contam por
vitórias todos os jogos
disputados.
Na luta pelos lugares
cimeiros, também é de
realçar a visita do Benfica a
Águas Santas, enquanto na
fuga às posições mais
desconfortáveis , entre
outros, conta-se  o jogo
Passos Manuel-Fafe. 

Hoje
SC Horta - Maia/ISMAI
Avanca-Belenenses
P. Manuel-AC Fafe
Madeira SAD-ABC/UMinho
A. Santas-Benfica

Amanhã
FC Porto-Sporting

17.ª jornada
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SAD na casa do ABC 

No único jogo envolvendo 
formações madeirenses a contar 
para os campeonatos nacionais 
de andebol a ser disputado neste 
fim-de-semana, o Madeira 
Andebol SAD actua hoje a partir 
das 15 horas no Pavilhão Flávio 
Sá Leite em Braga, frente ao 
ABC. Embora na condição de 
visitado - os madeirenses fizeram 
troca de calendário na primeira 
volta - este é um dos encontros 
mais complicados para os 
comandados de Paulo Fidalgo. 
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cerimónia é esta tarde/noite (19h00) em gualtar

UMinho premeia 85 alunos

A
Universidade do 
Minho vai «pre-
miar, mais uma vez, 
os seus estudan-

tes que conjugaram, em 
2014/2015, a excelência 
desportiva com o suces-
so académico», destaca a 
UMinho em nota envia-
da às redações. 

«Ao todo serão distin-
guidos com os Prémios de 
Mérito Desportivo, 84 es-
tudantes/atletas que obti-
veram resultados de exce-
lência em 15 modalidades. 
O andebol masculino foi 
a modalidade com mais 
premiados: 14 no total. Os 
85 premiados surgem, as-
sim, de 42 cursos diferen-
tes da UMinho, sendo que 
é do Mestrado Integrado 
em Engenharia Civil que 
vem a maior quantidade 
dos estudantes (nove) que 
vão agora receber a bolsa 

e respetivos certificados, 
que asseveram a sua exce-
lência nas duas vertentes. 
Com cinco alunos eleitos 
ficou o curso da Licencia-
tura em Gestão e na ter-
ceira posição ficaram, ele-
gendo quatro alunos cada, 
o Mestrado Integrado em 
Engenharia Eletrónica In-
dustrial e Computadores, 
a Licenciatura em Econo-
mia, o Mestrado Integra-
do em Engenharia e Ges-
tão Industrial, o Mestrado 
Integrado em Engenharia 
Biomédica e o Mestrado 
Integrado em Medicina. 
Todos os outros cursos 
elegeram três ou menos», 
junta a nota.

A cerimónia terá lugar 
no Restaurante Panorâmi-
co da UMinho, no Cam-
pus de Gualtar, na capi-
tal do Minho, a partir das 
19h00.

D
R

UM vai premiar bons alunos e excelentes desportistas
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JOGO ESTA TARDE (15H00), NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC/UMinho quer acertar o passo com Madeira
 pedro vieira da silva

D
epois da derrota da 
última quarta-feira 
em casa, ante o FC 
Porto, o ABC/UMi-

nho volta hoje a atuar no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
mas desta vez para de-
frontar o Madeira SAD, 
num duelo aprazado pa-
ra as 15h00. Os academis-
tas estão atualmente no 
quarto lugar, enquanto 
o Madeira SAD é quinto 
mas com os mesmos 37 
pontos dos bracarenses. 

Fábio Vidrago e Ri-
cardo Pesqueira fize-
ram, ontem, a antevi-
são da partida com os 
madeirenses.

«Depois de uma derro-
ta que não queríamos ter, 
porque era um jogo que 
queríamos ganhar, a nos-
sa vontade de corrigir es-

Fábio Vidrago e Ricardo Pesqueira fizeram a antevisão da partida

ta extramuros o Passos 
Manuel. Os fafenses estão 
em zona de despromo-
ção mas vêm moraliza-
dos pelo triunfo alcança-
do na quarta-feira, com 
o Avanca. 

Nesta jornada 17, des-
taque para o duelo que 
centra muitas atenções, 
com o FC Porto, líder do 
campeonato, a receber o 
Sporting, segundo clas-
sificado, num jogo que 
apenas se realiza amanhã. 

Todos os jogos da 
ronda para hoje: 15h00: 
ABC-Madeira SAD; 
18h00: Avanca-Belenen-
ses e Águas Santas-Ben-
fica; 18h30: Passos Ma-
nuel-AC Fafe; 21h00: Sp. 
Horta-ISMAI.  

II Divisão (Norte): 
Arsenal joga em casa 
O Arsenal da Devesa, 

D
R atual terceiro classifica-

do da II Divisão nacio-
nal (zona Norte), tem es-
ta noite, às 21h00, um 
compromisso determi-
nante na luta pela su-
bida, numa partida re-
ferente à 12.ª jornada.
A formação bracaren-
se recebe o Gaia, ad-
versário que está uma 
posição abaixo e tem 
apenas menos um pon-
to que os arsenalistas.
O duelo será disputado 
no Pavilhão Flávio Sá 
Leite. 

O Fermentões jogou 
na última quarta-feira e 
triunfou no terreno do 
Marítimo por 34-28, ao 
passo que o Xico Ande-
bol viaja até ao pavilhão 
do São Paio de Oleiros 
para esta noite (21h00) 
tentar bater a formação 
local. 

se resultado e ganhar ao 
Madeira SAD será ainda 
maior. O nosso adversá-
rio está passar uma fase 
muito boa, tem conse-
guido ótimos resultados, 
teve um jogo muito dis-
putado em casa, em que 

perdeu por um com o FC 
Porto e ganhou em Águas 
Santas por uma diferen-
ça avultada. É uma equi-
pa muito bem orienta-
da», destacou Pesqueira.

Fábio Vidrago ali-
nhou pelo mesmo dia-

pasão. «O Madeira SAD 
tem um sete inicial mui-
to forte», vincou o ponta-
-esquerda, que conside-
ra a turma madeirense 
«inconstante».

O outro conjunto mi-
nhoto, o AC Fafe, defron-
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Madeira SAD com tarefa 
muito difícil em Braga
Madeira SAD visita hoje o ABC de Braga num jogo que se prevê equilibrado e
emotivo referente à 17.ª jornada da I Divisão de andebol masculino.

O
Madeira SAD visita hoje
o ABC de Braga em jogo
da 17.ª jornada do Cam-
peonato de Andebol 1.
Uma partida com início

pelas 15:00, dirigida pela dupla
bracarense Fernando Costa/Dio-

Madeira SAD mede forças com o ABC de Braga fora de portas.

ANDEBOL
Carlos Silva
carlosilva@jm-madeira.pt

©
 J

M

go Teixeira, a ter lugar no pavi-
lhão Sá Leite. 
Um encontro que se antevê

muito equilibrado entre duas
equipas competitivas que lutam
pelos primeiros lugares da clas-
sificação e que neste momento
apresentam 37 pontos. Os bra-
carenses são quartos, com me-
nos um jogo, enquanto que os
madeirenses estão na 5.ª posição.
Não se afigura fácil a tarefa da
equipa de Paulo Fidalgo em Bra-
ga, mas garantidamant vão en-
trar em campo para lutar pela
vitória frente a um ABC que é

uma das mais fortes equipas do
campeonato e que estána luta
pelo título. Refira-se que no jogo
da 1.ª volta, no Funchal, a foma-
ção bracarense venceu por 35-
27,  
Esta ronda tem agenmdado

para hoje os jogos ABC/UMinho-
Madeira SAD (15:00),  Avanca-
Belenenses (18:00), Águas Santas
Milaneza-Benfica (18:00), Passos
Manuel-Fafe (18:00) e Sporting
Horta-Maia ISMAI (21:00). A jor-
nada fecha amanhã com um FC
Porto-Sporting (18:00), um jogo
que opõe os dois primeiros. JM
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ASE`. 
ANDEBOL 

Campeonato Nacional - ta 
Fase - 17.a Jornada: Madeira 
SAD-ABC Braga/UMinho, 

15h00; Avanca-Belenenses, 
18h00; Águas Santas-
Benfica, 18h00; Passos 
Manuel- AC Fafe,18h30; Sp. 

Horta-Ma ia/ISMA1, 22h00. 

BAS-OU ET EBOL 
Campeonato da Liga - 13.a 
Jornada: Eléctrico-Basquete 
Barcelos,16h00; Lusitân ia-
UD Oliveirense, 16h00; 
Ovarense-FC Porto,16h00; 
CAB Madeira SAD-Galitos, 
16h00. 

T'E 

1 Liga - 14.* Jornada: 
Arouca-Marítimo,18h30; 
Estoril-V. Guimarães, 20h45. 
II Liga - 22.a Jornada: 
Benfica B-FC Porto 6,16h00. 
Campeonato de Portugal -
14.' Jornada - Série B: 
~S. Martinho,15h00. 
Juniores A -1 Divisão -16.' 
Jornada -Zona Norte 
Boavista-Paços Ferreira 
(Estádio da Pasteleira); 
Feirense-V. Guimarães; 
Tondela-Vizela; Gil Vicente-
Rio Ave; Moreirense- Leixões; 
Braga-FC Porto - Zona Sul: 
Casa Pia-Sacavenense; 
Académica-Portimonense; 
Torreense-Belenenses; 
Sporting-Loures; Nacional-
UD Leiria (16h00) - II Divisão 
-14.' Jornada - Série A-.  

1 Divisão -15.' Jornada: 
Leões Porto Salvo-Benfica, 
15h00; Gualtar Melti no-
Quinta Lombos,16h00; 
Braga-Sporting, 17h00; Rio 
Ave-Burinhosa,18h0(); 
Modicus Sandim-Boavista, 
18h00; 5 João Urgicentro 
Sanf-Fundão,18h30. 

hIOQUEI EN1 PAT N  
Nacional - ttalomada: 
Benfica-FC Porto, 17h00; 
Paço Arcos-Sanjoanense, 
18h00-, Cambra-fiquei 
Barcelos, 18h00; Física-
Sporting, 18h30; Turquel-HC 
Braga, 21h00; Juventude 
Viana-Candelária, 21h30. 

NATAÇÃO 

Campeonatos Nacionais de 
Clubes - ta e 2-a Divisão -
1! Sessão. A partir das 
09h30, no Centro Olímpico 
das Piscinas Municipais de 

Coimbra. 

VOL F1BOL 
Campeonato Nacional -1.' 
Fase -15.' Jornada: Castelo 
da Maia-Benfica, 16h00; 
Fonte Bastardo-Esmoriz, 

16h00; Ac. Espinho-Leixões, 
16h00; Sp. Espinho-V. 
Guimarâes,16h00; CA 
Madalena-Vilacondense, 
16h00; SC Caldas-São 
Mamede,17h00. 

Página 61



A62

  Tiragem: 29555

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,18 x 8,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62356201 19-12-2015

HOMENAGEM 
A MOREIRA 
••• Ricardo Moreira, capi-
tão do FC Porto, foi ontem 
homenageado pelo CPN, clu-
be onde começou a jogar an-
debol, numa cerimónia que 
também contou com a pre-
sença de José Manuel Ribei-
ro, presidente da Cãmara de 
Valongo. A homenagem 
aconteceu antes do jogo en-
tre a equipa Bportista e o Boa-
vista, da II Divisão. Recorde-
se que Moreira é um dos três 
heptacampeões, a par de Gil-
berto e Hugo Laurentino. 
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Carneiro prefere ganhar no play-off 

Carneiro garante 
leões motivados 
••• "0 FC Porto conseguiu 
uma marca importante e sa-
bemos que podemos travar 
essa série de vitórias. Ainda 
assim, não me importava 
que ganhassem os jogos to-
dos menos o play-off, porque 
queremos ser campeões e 
isso é o mais importante", -- 
disse ontem Carlos Carneiro 
na antevisão à partida de do-
mingo, referindo-se à série 
de 16 vitórias consecutivas 
dos dragões. 

Também a viver uma se-
quência interessante - oito 
jogos a ganhar seguidos, sen-
do sete para o campeonato e 
um para a Taça de Portugal -, 
o central leonino lembrou 
que "o Sporting tem um 
plantel com muita qualidade 
e com todas as condições para 
chegar ao título" e garantiu: 
"Estamos motivados e com 
muita vontade de ganhar por 
nós, pelos adeptos e pelo pre-
sidente." 
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Hugo Santos está preparado para o jogo rápido do Sporting e conta com a força dos adeptos 

Hugo Santos abordou a receção ao Sporting, amanhã, na 17.a  jornada do 
Campeonato, vendo-o como um adversário forte, mas espera nova vitória ara a história 

"AGORA O DESAFIO E 
MELHORAR O RECORDE" 

Última 
vitória do 
Sporting na 
casa do FC 
Porto foi em 
1999/2000, 
com 22-23 
no Rosa 
Mota 

Extremo-esquerdo do FC 
Porto reconhece muita 
qualidade aos leões, fala 
numa equipa rápida, mas 
lembra que o conjunto 
azul e branco também é 
forte e, em casa ou fora, é 
sempre favorito 

RUI OUENARMS 
**e No segundo teste de 
elevado grau de dificuldade 
seguido, após o jogo de quar-
ta-feira, em Braga, com o 
ABC, ter estabelecido um re-
corde de vitórias, o FC Porto 
recebe amanhã, às 18 horas, o 
Sporting, em encontro da 
17.a jornada do Nacional. 

"O FC Porto é sempre favo-
rito, seja em casa ou fora, mas 
temos de o demonstrar em 
campo", disse Hugo Santos, 
referindo: "Eles têm uma 
grande equipa, mas nós tam-
bém. Temos de estar muito 
bem na defesa e controlar o 
jogo rápido que eles têm, 
uma vez que o [Pedro] Solha 
e o [Pedro] Portela são muito 
rápidos no contra ataque. 
Depois, temos de impor o 
nosso jogo no ataque." 

Após ter chegado às 16 vitó-
rias consecutivas, um recor-
de - a anterior melhor marca 
também era dos portistas, 
conseguida no ano passado -, 
o ponta-esquerda vê nesse 
registo um outro fator de 
motivação. "Agora temos o  

desafio de quebrar o recorde 
jornada após jornada e esta-
mos todos contentes e foca-
dos no que temos de fazer", 
referiu, para a seguir relevar 
a "importância do público". 
"Não há adeptos como os 
nossos, não há casa como o 
Dragão Caixa. Grande parte 
do nosso sucesso passa por 
ser muito difícil a qualquer 
equipa ganhar aqui", con-
cluiu. 

Filho de Luís Graça no treino 
Tomás Graça treinou ontem com o plantel principal e 
deverá estar entre os convocados de Ricardo Costa para o 
encontro frente ao Sporting. Com  Ricardo Moreira 
lesionado - magoou-se em Braga, frente ao ABC -, 
Tomás, ponta-direita de r8 anos, filho de Luís Graça, 
antigo internacional A, e de Maria José Schuller, interna-
cional de voleibol, poderá ter a primeira chamada à 
equipa principal dos azuis e brancos. 
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Águas Santas bateu o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4945575

 
FC Porto recebe amanhã o Sporting e, em caso de vitória, ficará muito perto de conquistar a fase
regular O Águas Santas venceu hoje o Benfica, por 25-24, em jogo da 17.ª jornada do Campeonato
Nacional de andebol, e deixou os encarnados em situação mais complicada na luta pela conquista da
fase regular. O Benfica é segundo, mas tem agora três derrotas, enquanto o FC Porto conta vitórias
em todos os encontros e o Sporting ainda só perdeu duas vezes. A jornada encerra amanhã com o FC
Porto-Sporting (18h00) e os portistas poderão ficar muito próximos da conquista da fase regular, caso
somem a 17ª vitória da época, pois dificilmente perderão mais de três jogos nas cinco jornadas
restantes. Em Águas Santas, os maiatos passaram para a frente do marcador aos 12 minutos, com
golos seguidos de Pedro Cruz e Jorge Sousa, e apesar do empate ao intervalo (12-12) nunca mais
estiveram em desvantagem. No segundo tempo, e com Pedro Cruz em destaque - fez 10 golos -, o
Águas Santas chegou a ter quatro golos de vantagem e o Benfica só nos últimos minutos equilibrou,
não tendo aproveitado a posse de bola nos últimos 12 segundos, quando procurava o empate. Realce
ainda para o difícil triunfo do ABC perante o Madeira SAD, que não aproveitou nenhuma das suas
oportunidades para empatar nos últimos três minutos. RESULTADOS
 
 2015-12-19T20:00:00Z
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nova visita aos Açores preocupa presidente da Sismaria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Jornal de Leiria Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4e938073

 
Taça de Portugal obriga Sismaria a viajar para a ilha de Santa Maria a 30 de Janeiro. Quatro semanas
depois regressa ao mesmo local para jogar para a 2.ª Divisão. O sorteio dos oitavos-de-final da Taça
de Portugal, em andebol masculino, ditou a visita do Atlético Clube da Sismaria, única equipa da
região ainda em prova, à ilha de Santa Maria, nos Açores, para enfrentar o Marienses. O jogo está
marcado para o dia 30 de Janeiro de 2016. Curiosamente, a Sismaria tem outra viagem prevista ao
mesmo local para 27 de Fevereiro, para cumprir a 19.ª jornada da zona Sul da 2.ª Divisão. Esta
duplicação de viagens, dormidas e alimentação causou uma "enorme preocupação" na direcção do
clube da Estação. "Calhou-nos a fava. Vamos ter de ser imaginativos para encontrar soluções para
pagar mais esta despesa", admitiu o presidente Eduardo Fernandes. Segundo o responsável, a viagem
de toda a comitiva rondará os cinco mil euros, valor que é posteriormente comparticipado pelo
Instituto Português do Desporto e da Juventude, mas apenas em contacorrente na Federação de
Andebol de Portugal e que "demora a ser pago". "Vamos ter duas deslocações a Santa Maria no
espaço de um mês e pagar qualquer coisa como 10 mil euros, o que vai afectar as finanças do clube."
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ANDEBOL O Montpellier, 3.° na 
Liga de França e a lutar pelos 
oitavos-de-final no Grupo B da 
Liga dos Campeões, contratouo 
pivô esloveno Miha Zvizej (ex-
Toulouse), aumentando a 
exigência de José Costa, que jogas  
na mesma posição. 
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Ihr 
-111111  CLÁSSICO. Hugo Santos pretende ganhar os duelos 

ANDEBO 

DRAGAO A PROCURA 
DE UM NOVO MÁXIMO 
Diante do Sporting, 
FC Porto tenta chegar 
às 17 vitórias seguidas no 
arranque de campeonato 

ALEXANDRE REIS 

E HUMBERTO FERREIRA 

MI 0 Sporting visita amanhã (18 
horas) o Dragão Caixa e mesmo 
com uma vitória no clássico não 
colocará em causa a liderança do 
invicto FC. Porto, que há muito 
tempo não tinha uma fase regular 
do Campeonato tão tranquila. Cabe 
aos leões a missão de travara possi - 
bilidade de o heptacampeão reno-
var o recorde de melhor arranque 
de sempre, evitando o 17." triunfo 
em igual número de jornadas. 

O ponta-esquerdo dos dragões, 
(ligo Santos, antevê uma partida 

difícil, poiso rival perdeu (27- 26) 
na 1.4  volta, mas continua na cor- 

LEÕES PERDERAM NA ti VOLTA 
(27-26) E AGORA TENTAM FORA 
DE PORIAS A VINGANÇA FRENTE 
AO LÍDER INVICTO 

rida e com aspirações: "Um FC 
Porto-Sporting é sempre um jogo 
grande. O opositor tem uma gran 
de equipa, mas estamos a jogar em 
ji2ssa casa e queremos vencer. Era 
Iffipossível estarmos mais con - 
fiantes, pois agora o desafio é que - 
brar o recorde jornada após jorna 
da. O FC Porto é sempre favorito, 
mas temos de o demonstrar den - 
tro decampo." 

O segunda linha deu a tática 
para vencer os leões: "Temos de 
estar muito bem na defesa e con - 
trolar as transições rápidas, pois 
Solha e Portela são jogadores mui -
to velozes no contra-ataque. Te-
mos treinado o controlo dessas si -
Mações. No entanto, vai ser um 
jogo imprevisível e os detalhes vão 
fazer a diferença." 

Já o central do Sporting, Carlos 
Carneiro, quer vingar a derrota da  

1.' volta: "O FC Porto conseguiu 
uma marca importante, mas pode-
mos travar essa série de vitórias. 
Ainda assim, não me importava 
que ganhassem os jogos todos me-
nos no playoff, porque queremos 
ser campeões, é o mais importante. 
Vamos ao Dragão para dar o nosso 
melhor e tentar quebrar o registo 
no Porto. Ganhar vai ser bom para 
elevar maisomoral", disse o inter-
nacional ao sítio dos leões. o 

MADEIRA SAD 151100 ABC 
ÁGUAS SANTAS 18h00 BENFICA 
AVANCA 18hoo BELENENSES 
PASSOS MANUEl  18h30 AC FAFE 
SP HORTA 21hoo‘ AVANCA  
FC PORTO amanha SPORTING 
•22h00 em Portugal Continental 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1  v E E' 

• FC PORTO 48 16 16 O 509-385.  
& SPORTING 44 16 14 O 530-386  

e9ENFICA 44 16 14 O 481-388 
09  ABC 37 15 11 O 4 459-416 
&MADORASAD37 16 10 1 5 459-425 
111.A. SANTAS 32 16 8 O 8 418-434 

AVANCA 26 16 5 O 11 369-435 
O SP. HORTA 23 16 3 1 12 389-456 
41P2 P. MANUEL 23 16  .3 1 12 394-470 
(10 MAIA ISMAI 23 16 3 1 12 424-485 
*g AC FAIE 22 16 2 2 12 393-460 

BELENENSES .'1 1S 3 O 12 339-425 

Elledy Semedo 
recebe alta 
O lateral do Benfica Elledy Se-
medo teve ontem alta hospita-
lar, depois de na passada quar-
ta-feira ter sofrido uma queda 
e perdido os sentidos, no jogo 
ante o Passos Manuel. Semedo 
deverá regressar na próxima 
jornada, mas o treinador M a-
riano Ortega querterjá a opor-
tunidade de lhe dedicar a vitó-
ria no jogo (hoje) frente ao 
Águas Santas: "Vamos entrar 
no máximo para darmos a vol-
ta a este momento mais frágil 
da equipa com a ausência de 
Elledy e dedicar-lhe a vitória." 

ANDEBOL 1 
Jornada 17 
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Benfica tropeça em Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9626725

 
O Benfica foi perder este sábado ao terreno do Águas Santas, por 25-24, em encontro a contar para a
17.ª jornada do campeonato nacional. É a terceira derrota das águias na prova. Pedro Cruz foi a
grande figura da partida, ao marcar uns impressionantes 10 golos para carregar a equipa do concelho
da Maia rumo a uma vitória importante. No Benfica, os melhores marcadores foram Javier Fernandéz e
Belone Moreira, com quatro golos marcados. Com este resultado, o Benfica poderá ser ultrapassado
no segundo lugar do campeonato, caso o Sporting vença no terreno do FC Porto. O Águas Santas
mantém-se no sexto lugar. Autor: José Morgado
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Dragão à procura de um novo máximo com o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b5156527

 
O Sporting visita amanhã (18 horas) o Dragão Caixa e mesmo com uma vitória no clássico não
colocará em causa a liderança do invicto FC Porto, que há muito tempo não tinha uma fase regular do
Campeonato tão tranquila. Cabe aos leões a missão de travar a possibilidade de o heptacampeão
renovar o recorde de melhor arranque de sempre, evitando o 17.º triunfo em igual número de
jornadas. O ponta-esquerdo dos dragões, Hugo Santos, antevê uma partida difícil, pois o rival perdeu
(27-26) na 1.ª volta, mas continua na corrida e com aspirações: "Um FC Porto-Sporting é sempre um
jogo grande. O opositor tem uma grande equipa, mas estamos a jogar em nossa casa e queremos
vencer. Era impossível estarmos mais confiantes, pois agora o desafio é quebrar o recorde jornada
após jornada. O FC Porto é sempre favorito, mas temos de o demonstrar dentro de campo." O
segunda linha deu a tática para vencer os leões: "Temos de estar muito bem na defesa e controlar as
transições rápidas, pois Solha e Portela são jogadores muito velozes no contra-ataque. Temos treinado
o controlo dessas situações. No entanto, vai ser um jogo imprevisível e os detalhes vão fazer a
diferença." Já o central do Sporting, Carlos Carneiro, quer vingar a derrota da 1.ª volta: "O FC Porto
conseguiu uma marca importante, mas podemos travar essa série de vitórias. Ainda assim, não me
importava que ganhassem os jogos todos menos no playoff, porque queremos ser campeões, é o mais
importante. Vamos ao Dragão para dar o nosso melhor e tentar quebrar o registo no Porto. Ganhar vai
ser bom para elevar mais o moral", disse o internacional ao sítio dos leões. * Autor: Alexandre Reis
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ABC impôs-se nos instantes finais ao Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=82bfbfbe

 
19-12-2015 23:43
 
 Já o Benfica saiu derrota em Águas Santas por 24-25.
 
 Foto: JOSÉ COELHO
 
 Equipa de Carlos Resende conseguiu uma vitória nos instantes finais frente ao Madeira SAD.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC/UMinho venceu esta tarde o Madeira SAD por 28-27, no jogo que abriu a 17.ª jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1. Ao intervalo, os insulares venciam por 14-17, depois de terem
dominado todo o primeiro tempo.
 
 Início cauteloso das duas equipas, com Claudio Pedroso a abrir o marcador, bem em cima do minuto
três. As defesas mostravam supremacia sobre os ataques e o ABC só facturou o primeiro golo em cima
do minuto sete. E foi com relativa naturalidade que o Madeira SAD chegou aos quatro golos de
vantagem (1-5), ainda antes do minuto 10. Mais um golo do Madeira - que actuava com uma defesa
muito adiantada - 'obrigou' Carlos Resende a solicitar um 'time-out'. As duas equipas passaram o meio
tempo separaras por três golos, com vantagem para o Madeira (8-5). Sarmento e Branquinho
substituíram Martins e Vidrago. O jogo passou depois por momentos muito rápidos, com ambos os
ataques a cometerem falhas que proporcionaram contra-ataques e golos (7-12 aos 21 m.). Um parcial
de 4-1 a favor dos bracarenses aproximou as equipas (11-13, aos 26 minutos) mas o Madeira foi para
o intervalo a vencer por 14-17, já depois de Ricardo Pesqueira ter sido desqualificado por terceira
exclusão, o que complicou ainda mais a tarefa de Carlos Resende.
 
 Entrou determinada a equipa da casa, com Carlos Martins, aos 36 minutos, a colocar as equipas (18-
19). Dois minutos depois Vidrago fez o primeiro empate para o ABC (19-19) e Paulo Fidalgo pediu um
'time-out'. E de empates sucessivos (20, 21, 22, 23 e 24) se foram escrevendo os minutos seguintes.
Até que, aos 49 minutos, Miguel Sarmento colocou pela primeira vez o ABC na frente (25-24). Carlos
Resende lança Pedro Seabra, que regressou após prolongada ausência, mas o Madeira voltou a reagir
e passar para a frente do marcador (25-26). Dois golos consecutivos de Nuno Rebelo voltaram a
colocar os bracarenses na frente, à entrada dos cinco minutos finais (27-26). Os derradeiros instantes
foram emocionantes, com o ABC a ser mais feliz e eficaz no que restava para jogar, vencendo por 28-
27.
 
 Destaque para a eficácia de Nuno Silva, com 11 golos em 15 remates (73%) e de Tomás
Albuquerque, com seis em seis (100%).
 
 Na Maia, o Águas Santas recebeu o SL Benfica, mais um jogo de grande emoção e equilíbrio. Foi o SL
Benfica a conseguir as primeira vantagens de dois golos mas ao minuto 12 Pedro Cruz colocou a sua
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equipa na frente (7-6). Depois foram os maiatos a chegar a vantagens de dois golos e permitiram
mesmo que o SL Benfica empatasse antes do descanso (12-12). No recomeço o Águas Santas
apareceu forte, nunca perdeu o comando do marcador e aos 39 minutos conseguiu a primeira
vantagem de três golos (18-15) por Pedro Cruz, que Hugo Rosário ampliaria de seguida (19-15). O
Benfica tentou uma reação mas à entrada dos 10 minutos finais ainda era o Águas Santas que estava
na frente (21-19). A quatro minutos do fim o Águas Santas ampliou a vantagem para quatro golos
(25-21), o Benfica reagiu muito bem (25-24) mas não conseguiu ir mais longe.
 
 Em Avanca, a formação local recebeu o Delta Belenenses, a quem vencia por 14-10 no final do
primeiro tempo. Aquilo que parecia uma tarefa fácil acabou por complicar-se, o Belenenses 'colou-se'
já nos minutos finais e a Artística teve sérias dificuldades em acabar por averbar mais mais três
importantes pontos, ganhando por 27-25.
 
 Em Lisboa, parecia mais fácil a tarefa do Passos Manuel quando a equipa de João Comédias chegou
aos seis golos de vantagem. A turma de Lisboa foi para o descanso a ganhar por 17-13, mas o AC
Fafe reagiu muito bem e foi-se aproximando até ao 30-29 com que terminou a partida.
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Benfica tropeça em Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_tropeca_em_aguas_santas.html

 
21:18 . Record
 
 Com este resultado, o Benfica poderá ser ultrapassado no segundo lugar do campeonato, caso o
Sporting vença no terreno do FC Porto.
 
 Por Record
O Benfica foi perder este sábado ao terreno do Águas Santas, por 25-24, em encontro a contar para a
17.ª jornada do campeonato nacional. É a terceira derrota das águias na prova.
Pedro Cruz foi a grande figura da partida, ao marcar uns impressionantes 10 golos para carregar a
equipa do concelho da Maia rumo a uma vitória importante. No Benfica, os melhores marcadores
foram Javier Fernandéz e Belone Moreira, com quatro golos marcados.
Com este resultado, o Benfica poderá ser ultrapassado no segundo lugar do campeonato, caso o
Sporting vença no terreno do FC Porto. O Águas Santas mantém-se no sexto lugar.
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Dragão à procura de um novo máximo com o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/dragao_a_procura_de_um_novo_maximo_com_o_sporting.html

 
06:36 . Record
 
 Verde e brancos perderam na 1.ª volta (27-26) e agora tentam fora de portas a vingança frente ao
líder invicto...
 
 Por Record
O Sporting visita amanhã (18 horas) o Dragão Caixa e mesmo com uma vitória no clássico não
colocará em causa a liderança do invicto FC Porto, que há muito tempo não tinha uma fase regular do
Campeonato tão tranquila. Cabe aos leões a missão de travar a possibilidade de o heptacampeão
renovar o recorde de melhor arranque de sempre, evitando o 17.º triunfo em igual número de
jornadas.
O ponta-esquerdo dos dragões, Hugo Santos, antevê uma partida difícil, pois o rival perdeu (27-26)
na 1.ª volta, mas continua na corrida e com aspirações: "Um FC Porto-Sporting é sempre um jogo
grande. O opositor tem uma grande equipa, mas estamos a jogar em nossa casa e queremos vencer.
Era impossível estarmos mais confiantes, pois agora o desafio é quebrar o recorde jornada após
jornada. O FC Porto é sempre favorito, mas temos de o demonstrar dentro de campo."
O segunda linha deu a tática para vencer os leões: "Temos de estar muito bem na defesa e controlar
as transições rápidas, pois Solha e Portela são jogadores muito velozes no contra-ataque. Temos
treinado o controlo dessas situações. No entanto, vai ser um jogo imprevisível e os detalhes vão fazer
a diferença."
Já o central do Sporting, Carlos Carneiro, quer vingar a derrota da 1.ª volta: "O FC Porto conseguiu
uma marca importante, mas podemos travar essa série de vitórias. Ainda assim, não me importava
que ganhassem os jogos todos menos no playoff, porque queremos ser campeões, é o mais
importante. Vamos ao Dragão para dar o nosso melhor e tentar quebrar o registo no Porto. Ganhar vai
ser bom para elevar mais o moral", disse o internacional ao sítio dos leões. *
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Horário de Natal e Fim de Ano 2015 da FAP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4f8fb20b

 
Informamos que os serviços da Federação de Andebol de Portugal estarão encerrados nos dias 24 e 31
de Dezembro. Nesta quadra festiva, a Federação de Andebol de Portugal deseja a todos um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de sucessos desportivos.
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Andebol 4 All no dia Paralímpico na escola José Gomes Ferreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=14b67ec5

 
A escola recebeu uma demonstração de Andebol em Cadeira de Rodas. O treinador da Selecção
Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas esteve, na passada quarta-feira, na escola José Gomes
Ferreira, em Lisboa, que comemorou o dia Paralímpico. Uma vez mais, a Federação de Andebol de
Portugal aliou-se ao Comité Paralímpico de Portugal para uma acção de sensibilização e demonstração
de Andebol em Cadeira de Rodas orientada por Danilo Ferreira e que foi destinada a toda a população
escolar.
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Andebolista Elledy Semedo teve alta hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/andebolista_elledy_semedo_teve_alta_hospitalar.html

 
O jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato Nacional e perdido a consciência.
O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar, informou o clube. "O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos
próximos dias a descansar junto da família", acrescenta o comunicado publicado na página oficial dos
'encarnados'. De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do
Campeonato Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
 
 18.12.2015
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Mostrar o clube à cidade. E
aproximar os mais novos à mo-
dalidade. O Arsenal Andebol
deu início a uma campanha de
promoção do clube nas escolas
de Braga, com a visita à EB 1 de
S. Lázaro. Treinador Gabriel
Oliveira e os jogadores João
Santos, Bruno Silva, David Cu-
nha e Vasco Areias integraram a
comitiva que visitou o estabele-
cimento de ensino e ensinaram
às crianças os princípios básicos
do andebol e algumas técnicas,
por forma a cativar os alunos.

“Estas acções são sempre bas-

tante importantes por várias ra-
zões, primeiro, porque o Arsenal
cada vez mais tem de se mostrar
à cidade e ajudar a fomentar a
modalidade do andebol e a práti-
ca desportiva nas crianças destas
idades. É o que estamos a tentar
fazer com o nosso projecto das
escolinhas. Depois, para que ca-
da vez mais as pessoas olhem
para o Arsenal como um projec-
to sólido, um clube que veio pa-
ra ficar, como mais uma solução
para a prática do andebol na ci-
dade”, sublinhou o treinador Ga-
briel Oliveira, revelando que o
clube está já a planear outras vi-
sitas a escolas.

Mais de meia centena de crian-

ças deliraram com os jogadores,
numa tarde diferente em que fi-
caram a saber o que é o andebol
e todas quiseram experimentar
alguns passes e remates à baliza.

A visita da comitiva do Arsenal
Andebol aconteceu em vésperas
do jogo da 12.ª jornada do cam-
peonato da II Divisão Nacional,
frente ao FC Gaia, encontro
agendado para amanhã, a partir
das 21 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite.

Gabriel Oliveira quer ganhar
para chegar ao último jogo da
primeira volta em posição mais
confortável. 

“É um jogo muito importante
como são todos, mas pensando

que é o terceiro classificado con-
tra o quarto, estamos em terceiro
a um ponto do FC Gaia, não se
esperam facilidades. É impor-
tante para ver se acabamos a pri-
meira volta, apesar de que o pri-
meiro jogo de 2016 é que é o
último da primeira volta, mas
queremos vencer este e terminar
a primeira fase já numa posição
solidificada no terceiro lugar”,
realçou o técnico, revelando que
o objectivo do Arsenal Andebol
é depois, na segunda volta, ata-
car “obviamente os lugares de
cima, o primeiro e o segundo”.

Arsenal Andebol é terceiro da
tabela, com 29 pontos, está a
quatro do líder Santo Tirso.

Arsenal Andebol mostra-se à cidade
COMITIVA DO CLUBE visitou a EB 1 de S. Lázaro, numa acção de promoção da modalidade. Técnico Gabriel Oliveira e quatro
jogadores deram a conhecer o Arsenal Andebol aos mais novos. Jogo de amanhã, da 12.ª jornada, com o FC Gaia é para ganhar. 

JOANA RUSSO BELO

Treinador Gabriel Oliveira e quatro jogadores da equipa do Arsenal Andebol visitaram a EB1 de S. Lázaro e mostraram aos mais novos algumas técnicas da modalidade

JOANA RUSSO BELO

Alunos da EB 1 de S. Lázaro passaram uma tarde diferente com os jogadores do Arsenal Andebol

Arsenal Andebol deu início
à campanha de promoção
do clube na cidade, junto
dos mais novos. Primeira
visita foi à Escola EB 1 de
S. Lázaro, numa tarde
diferente proporcionada a
mais de meia centena de
alunos. Os atletas Bruno
Silva, David Cunha, Vasco
Areias e João Santos
ensinaram alguns passes
de andebol às crianças. 

+ visita

“Este projecto nasceu há
dois anos e de ano para ano
sentimos necessidade de
acrescentar algo de novo.
Estamos muito satisfeitos,
porque um dos objectivos
era que a modalidade de
andebol ganhasse nova
dimensão em Braga. E o
clube veio ajudar, não
tirando o mérito ao ABC. 
É um projecto que está em
crescimento, sentimos neste
momento uma dificuldade
a nível de espaços para os
treinos, porque já temos na
formação 147 atletas, com
duas equipas em competi-
ção nos escalões de infantis
e minis. O clube veio
acrescentar algo ao andebol
em Braga.”

Carlos Saraiva 
(director do Arsenal Andebol)
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“Derby” distrital nos
oitavos-de-final da prova

JOGOSO sorteio dos oitavos-
de-final da Taça de Portugal de
andebol masculino, que decor-
reu esta semana, ditou um
“derby” distrital, com a Artística
de Avanca, da 1.ª Divisão Na-
cional, a receber o S. Paio de
Oleiros, do segundo escalão. A
equipa anfitriã é claramente fa-
vorita a seguir em frente. Des-

taque, ainda, para o jogo em
que o São Bernardo, da 2.ª Di-
visão Nacional – Zona Norte,
irá receber o AC Fafe, do pri-
meiro escalão.

Madeira SAD-Belenenses, Be -
navente-Benfica, Boa Hora-
Águas Santas, Sporting-ABC,
Camões-FC Porto  e Marien-
ses-Sismaria são os restantes
jogos dos oitavos-de-final da
prova, que estão agendados
para o dia 30 de Janeiro.|

Andebol
Taça de Portugal
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Madeira SAD leva dois 
jogadores à selecção 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Dois andebolistas do Madeira SAD 
foram chamados para os trabalhos 
das selecções nacionais. 

Cláudio Pedroso, na selecção A, e 
João Miranda, nos sub-20 foram os 
atletas escolhidos, confirmando o 
excelente momento de forma que 
atravessam, não só em termos indi-
viduais, como em termos termos co-
lectivos, numa equipa que na noite 
de quarta-feira venceu, nos Açores, 
o Sporting da Horta, por 28-25. 

João Miranda vai estagiar de 4 a 
8 de Janeiro, tendo em vista o Tor- 

O MADEIRA SAD 
BAlEU NOS AÇORES O 
SPORTING HORTA 
POR 28-25 COM 14-12 
AO INTERVALO 

neio das 4 Nações. Já a equipa prin-
cipal de Portugal inicia um estágio 
dial de Janeiro para depois partici-
par, de 4 a 8 deste mesmo mês, 
num estágio com jogos particulares 
frente à Islândia antes da participa-
ção no torneio Yello Cup que se  

realiza na Suíça. 
Nesta convocatória, para além de 

Cláudio Pedroso, destaque para a In 
presença do internacional madei- 
rense João Ferraz, que alinha no
Wetzal na liga da Alemanha. 

Juniores B no Kakygaia

5Ifk: 

Já nos femininos, a selecção nacio-
nal de juniores B vai estagiar de 27 a 
30 de Dezembro em Gaia e partici-
pará, posteriormente, no torneio in-
ternacional Kakygaia. Nesta equipa 
saliente-se a presença das jovens 
madeirenses: Liya Mingaleeva 
(Sports Madeira) e Patrícia Morais 
(Bartolomeu Perestelo). Cláudio Pedroso confirma momento de forma. 
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Sports Madeira participa 
em torneio de Almeirim 

A equipa de iniciadas do Club 
Sports da Madeira vai participar, 
de hoje até domingo, em Almeirim, 
no II Torneio Sopa de Pedra, em 
andebol, organizado pela 
Associação Vinte Quilómetros de 
Almeirim. Apesar da equipa ser do 
escalão de iniciados, não só irá 
competir no seu escalão, como 
também em juvenis femininos. A 
estreia é esta manhã. 
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Amanhã

Torneio de andebol jovem em Celorico

O Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico 
de Basto recebe, amanhã, o torneio de andebol de in-
fantis masculinos, que contará com a participação das 
equipas do BECA – Escola Clube de Andebol, ABC, 
AC Fafe e Xico Andebol. Trata-se de uma parceria en-
tre o Município de Celorico de Basto, o BECA, a Asso-
ciação de Andebol de Braga e a Federação Portugue-
sa de Andebol. 

O torneio inicia pelas 10h00 com o jogo entre o BE-
CA e o AC Fafe seguindo-se o jogo entre o ABC e o Xi-
co Andebol. Durante a tarde serão decididos os resulta-
dos do 1.º ao 4.º classificado. Entre equipas de andebol 
e equipa de arbitragem, o torneio contemplará a pre-
sença de cerca de 90 elementos.
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Sucesso desportivo de 2015
com muito de “Região Minho”

O ano que agora acaba revelou factos e resultados in-

teressantes para o Desporto Nacional. Se olharmos 

para os verdadeiros fazedores de sucesso, os treina-

dores e atletas, observamos que o valor e competi-

tividade internacional no desporto tem muito de região Mi-

nho, ora vejamos:

A Seleção Nacional de Futebol de Praia foi campeã do Mundo, 

da Europa e Medalha de Bronze em Baku nos Jogos Europeus. 

Grande parte dos atletas representam o Sporting Clube de Bra-

ga, equipa que acabou por se sagrar Campeã Nacional da Mo-

dalidade; João Sousa, melhor tenista português de sempre e que 

já chegou a 33.º do Ranking Mundial, ganhou mais um torneio 

ATP, facto que lhe permitiu alcançar essa posição; Rui Bragan-

ça (Vitória Sport Clube) e Júlio Ferreira (Sporting Clube de Bra-

ga), foram respetivamente, medalhas de Ouro e Bronze nos Jo-

gos Europeus de Baku, na modalidade de Taekwondo, estando 

o primeiro apurado para os Jogos Olímpicos de 2016; Fernan-

do Pimenta, de Ponte de Lima, conquista a medalha de Bronze 

nos Mundiais de Canoagem na prova de 1000m em K1, e com 

Emanuel Silva, de Braga, sagraram-se vice-campeões da Euro-

pa na embarcação de K4; nos Campeonatos Europeus Univer-

sitários, a Universidade do Minho vence em Andebol Masculi-

no e Taekwondo por equipas, para além de 3 títulos individuais 

nesta última modalidade. Se olharmos para outras conquistas de 

equipas nacionais em que estiveram envolvidos atletas e treina-

dores da região, podemos destacar feitos como o vice-campeo-

nato europeu de Futebol sub-21 (com apuramento direto para 

o Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro); o Campeonato Europeu 

de Hóquei em Patins Sub-20; a Medalha de Bronze no Cam-

peonato da Europa de Boccia por Equipas; o Vice-Campeonato 

Europeu de Basquetebol feminino sub-16; e a Medalha de Ou-

ro em Andebol Masculino nas Universíadas. 

O Minho parece colocar um selo de qualidade na internacio-

nalização do desporto nacional, produz talento ao mais alto ní-

vel, mesmo sabendo que a região é desfavorecida a nível socioe-

conómico e que deveria ser mais apoiada em recursos físicos e 

apoios ao desenvolvimento desportivo. Imagine-se o que se po-

deria fazer com um apoio diretamente proporcional aos resul-

tados e empenhamento de atletas, técnicos, dirigentes e clubes 

da Região? Infelizmente a meritocracia em Portugal não é va-

lorizada, os apoios são dados pelo “histórico” ou afinidade po-

lítica circunstancial, nada se avalia, e assim se vai perdendo efi-

cácia, eficiência e capacidade competitiva internacional. Temos 

os apoios onde muitas vezes não há qualidade nem trabalho, os 

centros de alto rendimento onde não há atletas nem treinado-

res e a decisão onde não existe conhecimento. É muito por causa 

destas razões que não obtemos resultados e estamos longe dos 

indicadores dos países com os quais nos deveríamos comparar.

Esta semana, no  âmbito do 106.º aniversário do Comité Olímpico 

de Portugal, o novo Secretário de Estado da Juventude e do Des-

porto, João Meneses, proferiu palavras motivadoras, e de certa 

forma, mostrou vontade em mudar a situação para melhor. No 

próximo ano, vamos ser mais uma vez avaliados pelos resulta-

dos obtidos nos Jogos Olímpicos, esperando que com este ciclo 

que se fecha, se mude o que funciona mal e se potencie o que 

efetivamente necessita de apoio. Portugal tem que necessaria-

mente se tornar mais competitivo à escala global e ser mais re-

conhecido pelos resultados desportivos de excelência. A Região 

do Minho e os seus agentes estarão certamente mobilizados pa-

ra obter melhores resultados e para os grandes desafios globais.

OPINIÃO | FERNANDO PARENTE
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 josé costa lima 

E
m contagem decres-
cente para o Natal, 
o Arsenal da Deve-
sa, que até equipa de 

vermelho, a cor predo-
minante da indumentá-
ria do Pai Natal, ofereceu 
ontem um dia diferente 
a mais de meia centena 
de alunos da EB1 de São 
Lázaro. 

O estabelecimento de 
ensino localizado no cen-
tro de Braga recebeu a vi-
sita de uma comitiva da 
delegação do andebol do 

clube, que tem os senio-
res em destaque, mas tam-
bém não foge dos com-
promissos no que respeita 
à formação juvenil. E quer 
promover a modalidade a 
«uma nova dimensão na 
cidade». 

«De ano para ano sen-
timos necessidade de 
acrescentar algo a este 
projeto que tem vindo a 
crescer. E um dos obje-
tivos é que a modalida-
de ganhasse uma nova 
dimensão em Braga. O 
ABC fez um bom traba-
lho, mas neste momento 

estabelecimento de ensino recebeu comitiva do emblema bracarense

Arsenal em ação de promoção 
do andebol na EB1 de S. Lázaro 

Mais de 
50 crianças 
receberam 

comitiva do 
Arsenal da 

Devesa

estava parado e era algo 
que faltava à cidade. Te-
mos vindo a crescer, até 
temos dificuldade na área 
da formação, porque há 
cada vez mais miúdos e 
temos pouco espaço pa-
ra treinar. No entanto, va-
mos continuar a trabalhar 
em prol da modalidade», 
realçou Carlos Saraiva, 
responsável pelo depar-
tamento de andebol do 
Arsenal da Devesa.  

Nesta ação junto dos 
estudantes da EB1 de São 
Lázaro, Carlos Saraiva te-
ve a companhia do técni-

Estudantes de São Lázaro numa tarde diferente com os andebolistas 

arsenal tem amanhã teste exigente 

«Atacar os lugares 
de cima na 2.ª volta» 
No plano desportivo, o Arsenal da Devesa tem ama-
nhã, em partida da 12.ª jornada, um duro teste no 
campeonato nacional de seniores da II Divisão. O 
atual terceiro classificado da Zona Norte recebe o 
Gaia, adversário que está apenas uma posição abai-
xo, com 28 pontos, menos um que os arsenalistas. 

Numa breve antevisão a esse embate, o penúl-
timo da primeira volta e o último do ano, o trei-
nador Gabriel Oliveira espera distanciar-se dos 
gaienses para mais tarde tentar uma aproxima-
ção ao duo da frente: Santo Tirso (33 pontos) e 
S. Mamede (29).

«É um jogo importante, o terceiro classifica-
do contra o quarto. Temos mais um ponto que 
o Gaia e era bom acabar a primeira volta numa 
posição solidificada e na segunda atacarmos os 
lugares de cima», afirmou o treinador, olhando 
para o que foi o percurso dos arsenalistas até ao 
momento. 

«O começo do campeonato foi um pouco o 
esperado, porque a equipa renovou-se, cerca de 
60 por cento dos jogadores eram novos, mas de 
facto há equipas que estão a surpreender e es-
tão a bom nível. Vai ser um resto de campeona-
to equilibrado», acrescentou Gabriel Oliveira. 

Ainda a recuperar de uma entorse sofrida num 
treino com os colegas, Nuno Silva é para já a úni-
ca dúvida no Arsenal da Devesa para o duelo de 
amanhã, às 21h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite. 
Porém, e ao que tudo indica, o atleta dificilmen-
te recupera a tempo de ser opção para o técnico 
Gabriel Oliveira.  

Carlos Saraiva: 
«Já sabia que ia ser difícil»
Com a intenção de subir de divisão, o Arsenal da 
Devesa tem de assegurar um lugar entre os pri-
meiros três classificados na fase regular se quiser 
continuar a sonhar com a presença no escalão de 
elite em 2015/16, passando posteriormente pa-
ra uma segunda fase, essa sim decisiva nas con-
tas da subida. Num balanço sobre a atual época 
desportiva, Carlos Saraiva referiu que «já espe-
rava» algumas contrariedades pelo facto de a 
equipa ser «nova».  

«O nosso percurso vem ao encontro do que 
eu esperava. No início já sabia que ia ser difícil, 
pois temos muitos atletas novos. Ia demorar al-
gum tempo até haver entrosamento, é sempre 
muito complicado. Tivemos dois desaires, cla-
ro que não foi bom, mas a equipa está a evoluir. 
Vamos lutar para estar na I Divisão», prometeu 
o diretor para o andebol do Arsenal da Devesa.   

co Gabriel Oliveira e dos 
atletas João Santos, Bru-
no Silva, David Cunha e 
Vasco Areias. 

«Neste momento te-
mos 147 miúdos na nos-
sa formação e temos  duas 
equipas de competição. 
Nos minis, este ano a 
equipa é composta por 
muitos bambis, e já se no-
ta uma grande evolução. 
Nos infantis, temos espe-
rança em fazer grandes 
resultados deles. É este o 
caminho que queremos 
seguir», concluiu Carlos 
Saraiva. 
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Madeira SAD prepara
o assalto ao 4.º lugar
Vitoriosa na deslocação à Horta, a equipa de Paulo Fidalgo (5.º) joga amanhã
em Braga, ante o ABC (4.º) que também acumula 37 pontos.

C
ontinua em fase crescente
o Madeira SAD no escalão
principal do andebol mas-
culino português.

Agora, na noite de quarta-
feira, triunfou no reduto do
Sporting da Horta, por 28-25,
em encontro relativo à 16.ª jor-
nada.
Nélson Pina foi o maior des-

taque, com nove golos, seguido
de perto por Cláudio Pedroso,
que apontou sete. Daniel Santos
(4), Nuno Silva (3), Elias Antonio
(3) e João Gomes (2) apontaram
os restantes tentos dos madei-
renses, que ao intervalo perdiam
por 14-12. Uma “estrondosa” se-
gunda metade, com um escla-
recedor parcial de 16-11, cata-
pultou, então, a equipa de Paulo
Fidalgo para o triunfo.
Nos outros jogos da jornada,

o Belenenses também venceu
fora, o Maia, por 28-27, tal como
o FC Porto (30-27) no pavilhão
do ABC. Já como visitados, triun-
faram Benfica (33-28) sobre o
Passos Manuel, Fafe (24-21) ante

Técnico Paulo Fidalgo tem fundamentadas razões para aplaudir o desempenho dos seus jogadores.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

©
 D

R

o Avanca, e Sporting que ganhou
ao Águas Santas, por 29-23.
Na classificação, o Madeira

SAD ocupa a 5.ª posição, com
37 pontos, resultante 16 vitórias,
um empate e cinco derrotas.
Na frente, somando por triun-

fos os 16 jogos realizados, está
o FC Porto, com 48 pontos. Spor-
ting e Benfica, cada qual com
44, partilham a segunda posição,
enquanto o ABC é quarto, com
a mesma pontuação dos madei-
renses. ABC que é precisamente
o adversário da equipa de Paulo
Fidalgo na ronda que se segue,
a 17.ª, num confronto aprazado
já para amanhã, no Pavilhão Sá
Leite, em Braga, a partir das
17h00.
O calendário determina como

Madeira SAD-ABC o figurino do
jogo mas, recorde-se, que por
imperativos logísticos, as duas
formações alteraram a ordem
das partidas, tendo na sexta ron-
da os minhotos atuado no Pavi-
lhão do Funchal, onde venceram
por 35-27.
Amanhã é dia de desforra e

em caso de vitória os insulares
isolam-se no quarto posto. Difícil,
mas não impossível. Grande des-
taque nesta jornada para o FC
Porto-Sporting, domingo, a partir
das 18h00, com transmissão no
Porto Canal. JM

Cláudio Pedroso é
2.º nos melhores
marcadores. O
internacional do
Madeira SAD
acumula 120 golos,
superado por Pedro
Cruz (Águas
Santas), com 136.

“
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"O FC Porto é sempre favorito"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4944620

 
Extremo-esquerdo fez o lançamento do jogo com o Sporting, a jogar este domingo, no Dragão Caixa,
relativo à 17.ª jornada do Nacional de andebol "O FC Porto é sempre favorito, seja em casa ou fora,
mas temos de o demonstrar dentro de campo", avisou Hugo Santos, esta sexta-feira, no lançamento
do clássico deste domingo (18 horas) com o Sporting, a contar para a 17.ª jornada do Campeonato
Nacional de andebol. "Eles têm uma grande equipa, mas nós também temos, estamos a jogar aqui em
nossa casa e temos que nos concentrar no que podemos fazer para ganhar o jogo", afirmou o segunda
linha, ciente de que o FC Porto "tem agora o desafio de quebrar o recorde jornada após jornada",
referindo-se ao facto de os Dragões terem chegado às 16 vitórias em outras tantas jornadas da prova.
"Estar muito bem na defesa e controlar o jogo rápido que eles têm", sendo que "o Solha e o Portela
são muito rápidos no contra ataque", serão fatores importantes, tal como a presença de público. "Os
adeptos são indispensáveis, não há adeptos como os nossos, não há uma casa como o Dragão, cheia,
e isso será fundamental para conseguirmos a vitória", concluiu.
 
 2015-12-18T20:27:00Z
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Elledy Semedo teve alta hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4944573

 
O andebolista do Benfica ficou inconsciente na sequência de uma lesão sofrida no jogo contra o Passos
Manuel O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência
de uma lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar, informou o clube. "O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos
próximos dias a descansar junto da família", acrescenta o comunicado publicado no site dos
encarnados De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do
Campeonato Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
 
 2015-12-18T19:55:00Z
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Noruega e Holanda em final inédita no Mundial feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4944777

 
É a primeira vez que a Holanda se qualifica para a discussão do título mundial A Holanda, que esta
sexta-feira bateu a Polónia, por 30-25, e a Noruega, que superou a Roménia por 35-33, após
prolongamento, são finalistas do Campeonato do Mundo de andebol feminino, que domingo termina
em Henning, na Dinamarca. Pela primeira vez, a Holanda chega a uma final, superando largamente o
seu melhor resultado até agora, que era um quinto lugar. Frente à Polónia, as holandesas voltaram a
ter um início de jogo fortíssimo e chegaram num ápice a uma vantagem de 5-2. Ao intervalo tinham a
meia-final praticamente resolvida, com 15-8. Destaque para a guarda-redes holandesa Tess Wester,
com defesas espetaculares e passes de quase 30 metros, e para Nicke Groot, decisiva na distribuição
de jogo e eleita com naturalidade a melhor em campo. Alguma falta de sorte das holandesas na
segunda parte permitiu à Polónia reduzir o atraso para cinco golos, mas daí não passou. As
holandesas vão agora defrontar a seleção da Noruega, que travou a sensacional campanha da
Roménia, que eliminara o Brasil, campeão em título, e a Dinamarca, país organizador e apontado
como favorito.
 
 2015-12-18T23:19:00Z
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Andebolista Elledy Semedo teve alta hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4944456

 
O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar.
 
 "O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos próximos dias a descansar junto da
família", acrescenta um comunicado publicado na página oficial do clube.
 
 De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato
Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
 
 publicado a 2015-12-18 às 19:00
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Elledy Semedo teve alta hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2316e489

 
O Benfica anunciou esta sexta-feira no seu site oficial que Elledy Semedo já teve alta hospitalar e irá
descansar ficar em repouso nos próximos dias. O internacional português viveu um susto na vida
profissional na quarta-feira, em jogo do campeonato diante do Passos Manuel. Depois de marcar um
golo no Pavilhão da Luz, bateu com a cabeça no chão, ao cair, e teve de ser assistido durante mais de
10 minutos, obrigando à interrupção da partida que os encarnados acabariam por ganhar. Depois de
recuperar a consciência, Semedo foi transportado para o hospital onde se encontrava desde então.
Autor: Flávio Miguel Silva
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Elledy Semedo teve alta hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1bed422

 
18-12-2015 19:36
 
 De acordo com a imprensa, o jogador terá caído durante o jogo da 16.ª jornada do Campeonato
Nacional e perdido a consciência, após embater com a cabeça no solo.
 
 Foto: EHF
 
 Elledy Semedo teve alta hospitalar
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O andebolista do Benfica Elledy Semedo, que na quarta-feira ficou inconsciente na sequência de uma
lesão sofrida no jogo contra o Passos Manuel a contar para o Campeonato Nacional, teve alta
hospitalar, informou o clube.
 
 "O jogador de andebol do Benfica já está em casa e vai ficar nos próximos dias a descansar junto da
família", acrescenta o comunicado publicado na página oficial dos 'encarnados'.
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Noruega e Holanda em final inédita no Mundial feminino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=66f05429

 
18-12-2015 21:59
 
 Atuais campeãs europeia em título derrotaram a Roménia por 35-33.
 
 Foto: Henning Bagger
 
 Jogadoras da Noruega celebram a vitória sobre a Roménia nas meias-finais dos Mundiais femininos de
andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Holanda, que hoje bateu a Polónia, por claros 30-25, e a Noruega, que superou a Roménia por 35-
33 após prolongamento, são os finalistas do Campeonato do Mundo de andebol feminino, que domingo
termina em Henning, na Dinamarca.
 
 Pela primeira vez, a Holanda chega a uma final, superando largamente o seu melhor resultado até
agora, que era um quinto lugar.
 
 Frente à Polónia, as holandesas voltaram a ter um início de jogo fortíssimo e chegaram num ápice a
uma vantagem de 5-2, chegando ao intervalo com a meia-final praticamente resolvida, com 15-8.
 
 Destaque para a guarda-redes holandesa Tess Wester, com defesas espetaculares e passes de quase
30 metros, e para Nicke Groot, decisiva na distribuição de jogo e eleita com naturalidade a melhor em
jogo.
 
 Alguma falta de sorte das holandesas na segunda parte permitiram à Polónia reduzir o atraso para
cinco golos, mas daí não passaram.
 
 As holandesas vão agora defrontar a seleção da Noruega, que travou a sensacional campanha da
Roménia, que tinha eliminado o Brasil, campeão em título, e a Dinamarca, país organizador e
apontado como favorito.
 
 A Noruega, campeã europeia em título e vencedora do torneio mundial em 2011, chegou ao intervalo
a ganhar por 17-14, após o que permitiu a recuperação das romenas, que empataram 27-27 e
obrigaram a prolongamento.
 
 Lideradas pelo poder ofensivo de Heidi Loeke, as norueguesas chegaram ao intervalo do
prolongamento de novo na frente, por 31-29, para um 35-33 final.
 
 Nos jogos de classificação para os lugares quinto a oitavo, a Rússia superou a França por 31-25 (com
15-8 ao intervalo) e a Dinamarca o Montenegro, por 28-20 (15-11).
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 Na despedida do torneio, também no domingo e antes da final e do jogo pelo terceiro lugar, a Rússia
e Dinamarca jogam pelo quinto lugar e França e Montenegro pelo sétimo.
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Elledy Semedo teve alta hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/elledy_semedo_teve_alta_hospitalar.html

 
18:49 . Record
 
 O internacional português sofreu uma queda na quarta-feira que o obrigou a receber assistência no
pavilhão da Luz...
 
 Por Record
O Benfica anunciou esta sexta-feira no seu site oficial que Elledy Semedo já teve alta hospitalar e irá
descansar ficar em repouso nos próximos dias.
O internacional português viveu um susto na vida profissional na quarta-feira, em jogo do campeonato
diante do Passos Manuel. Depois de marcar um golo no Pavilhão da Luz, bateu com a cabeça no chão,
ao cair, e teve de ser assistido durante mais de 10 minutos, obrigando à interrupção da partida que os
encarnados acabariam por ganhar. Depois de recuperar a consciência, Semedo foi transportado para o
hospital onde se encontrava desde então.
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Andebol: Torneio de Andebol de Infantis Masculinos decorre amanhã em Celorico de
Basto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-12-2015

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/11705

 
18/12/2015, 19:11
 
 Amanhã, dia 19 de dezembro, o Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico de Basto será o
palco do torneio de Andebol de Infantis Masculinos, uma ação que conta com a participação de quatro
clubes de Andebol.
 
 O torneio conta com a participação do BECA- Escola Clube de Andebol, do ABC, do AC Fafe e do Xico
Andebol e é uma parceria entre o Município de Celorico de Basto, o BECA, a Associação de Andebol de
Braga e a Federação Portuguesa de Andebol.
 
 O jogo disputado entre o Beca e o AC Fafe, pelas 10h00, inicia o torneio seguindo-se o jogo entre o
ABC e o Xico Andebol. Durante a tarde serão decididos os resultados do 1º ao 4º classificado.
 
 Entre equipas de andebol e equipa de arbitragem o torneio contemplará a presença de cerca de 90
elementos.
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Austria Os leirienses João Jerónimo e Patrícia Traquina, da APD -
Leiria, contribuíram para o segundo lugar de Portugal no Europeu de 
andebol em cadeira de rodas. Foi a estreia da seleção nacional e logo 
com dois atletas da APD - Leiria Foto: European Handball Federation 
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AC Sisinaria sobrevive 
na Taça de Portugal 
de andebol 
Resta uma equipa de Leiria na 
Taça de Portugal de andebol: o 
Atlético Clube da Sismaria elimi-
nou a Ac. S. Mamede (30-26) e vai 
disputar os oitavos de final com 
o Marienses, no pavilhão deste, 
a 30 de janeiro de 2016. Pelo ca-
minho ficou a Juve Lis que rece-
beu o Benfica e perdeu 20-30 (na 
foto). 
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temhilw; 

11• Jorrada 
Col. Gaia 27 Co/ Joio Sarros 24 

13ijomada 
Colido J. Barros 34 Passos Manuel 22 
Jim Lio 25 Assomada 25 
St° Joana 27 - Sports Madeira 25: Alavarium 27 - 
MaiaStars 23: Leça 14 - Madeira SAD 28 

Udon Madeira SAD, 39 pts: Colégio J. Barros, 50, 26 
pts: Juve Lis, 10°,18 pts 

ajornalo 
Cokiglo J. Barros - Assomada (19.12.15, 1710; Passos 
Manuel • Juve Lio (24.01.16): Alpendorada Alava-
rium (17.01.16): Col. Gala • MalaStars (03.02.16): St° Jo-
ana 17 - Madeira SAD 30: Leça 25 - Sports Madeira 27 

▪ dh4são ~coiro - Zona Sul 

flajornada 
AC Showla 30 Loures 18 
Almada 21 Juve Lis 31 
Boa Hora 28 - V. Selüba117; Torrense 18 - Alto Moinho 
24; Camões 43 Ilhavo 24; Marlenses 34 - 1° Dezem-
bro 24; Benfica 827 • Benavente 26 

Lidar: Boa Hora, 32 pts; AC Sismarla, 3°, 29 pts: Juve 
Lis, 6°. 25 pts 

12s jornada (19.12.15) 
Benavente - AC Somai" Loures • Boa Hora; V. Setú-
bal • Almada: Ilhavo - Torrense: Alto Moinho - Benfica 
8;1° Dezembro - Camões; Marlenses 27 • Juve Lis 13 
(antecipado) 
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T: JOÃO FERREIRA 

XICO ANDEBO 20 

T. GUSTAVO CASTRO 

LOCAL: Pavilhão do Módicus 
Árbitros: Ana Silva e Ana Afonso 

TAMBÉM FOI ELIMINADO DA TAÇA DE PORTUGAL 

Xico Andebol perdeu com Módicus 
e caiu para o penúltimo Lugar 

O Xico Andebol perdeu na casa do 
Módicus, por 26-20, e continua sem 
conseguir sair dos últimos lugares cia 
tabela classificativa. 

Num jogo com duas partes distin-
tas, a equipa orientada por Gustavo 
Castro acabou por ser penalizada pelo 
fraco rendimento ofensivo. O Xico An-
debol esteve bem melhor no primeiro 
tempo, mais equilibrado, sem muitos 
golos. De resto, ao inte►valo tinha um 
golo de vantagem (10-11), o que lhe 
conferia aspirações legítimas de lutar 
por um triunfo. Contudo, uma segunda 
parte decepcionante acabou por resul-
tar em nova derrota. O Módicus melho-
rou muito no ataque e o Xico Andebol 
não foi capaz de reagir, permitindo que 
a equipa que jogava em casa conseguis- 

se um triunfo tranqu► lo. 
Na terça-feira da semana passada, o 

Xico Andebol foi eliminado cia Taça de 
Portugal ao perder por 24-21 na casa do 
CDE Camões, adversário que também  

disputa a 2.? Divisão Nacional, mas na 
Zona Sul. 

MODICUS 26 
Hilário Silva, Mário Lopes (5), Francisco Silva (3), 
Hugo Batista (1), Nuno Loureiro (6), Rúben Oliveira 
(2), Nuno Trigo, Rui Vedor, José Ribeiro, Ivo Sousa 
(1), Paulo Barbosa (7), Paulo Moura, Rafael Sousa, 
João Carvalho, José Gamboa (1) e Marco Mateus 

Luís Castro, Fábio Macedo, Francisco Ribeiro, José 
Santos, João Baptista, Rafael Macedo (2), José Silva 
(5), Rui Oliveira, Luís Sarmento (3), Paulo Abreu, 
Pedro Teixeira, José Moreira, Rui Carvalho, Nuno 
Pacheco (5) e André Ribeiro (5) 
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O Fermentões encerrou um ciclo 
de três derrotas consecutivas na 
zona Norte do campeonato na-
cional da segunda divisão, com 
um triunfo na receção ao FC 
Porto B por 40-30, em partida 
da 11ª jornada. Com cinco triun-
fos e seis derrotas, a equipa de 

José Vieira encontra-se no sexto 
lugar da tabela, com 21 pontos. 
Mais abaixo, na 13ª e penúltima 
posição, com 15 pontos, está o 
Xico Andebol, que perdeu pela 
terceira vez seguida no pavilhão 
do Módicus, em Sandim (Vila 
Nova de Gaia), por 26-20.

Fermentões regressa aos 
triunfos três jornadas depois

Andebol
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Gala de NaTal 
do aNdebol 

FeireNse

ANDEBOL Realizou-se no passado sábado 
o tradicional Jantar de Natal do Andebol 
Feirense, estiverem presentes cerca de 250 
pessoas, entre atletas, dirigentes, treina-
dores, pais, familiares e amigos do Andebol 
Feirense.
Depois do jantar servido na Escola Secun-
dária de Santa Maria da Feira, seguiu-se um 
espectáculo do música e dança interpretado 
pelas atletas das equipas de minis e infantis 
femininos do clube, que muito serviu para 
abrilhantar a festa.
Como habitualmente nesta Gala do Andebol 
Feirense são distinguidos alguns atletas de 
todos os escalões. Houve distinções com 
Prémio Fair-Play (eleito pelos companheiros 
de equipa), Prémio Académico (distingue o 

desempenho escolar de excelência), Prémio 
Revelação (eleito pelo corpo técnico do An-
debol CDF). (Ver tabela de vencedores).
Esta cerimónia de entrega de prémios ter-
minou com a distinção do Director do Ano, 
que foi entregue a Virgílio Tavares, que já 
leva vários anos como director do andebol 
Feirense, seguiu-se a distinção do Prémio 
Reconhecimento, que foi entregue a Antero 
Sousa, pessoa que acompanha o andebol 
Feirense, reconhecido também por todos os 
directores e treinadores do clube.
Para o final da festa ficou guardado o pré-
mio do Atleta do Ano, este ano entregue a 
Nuno Reis, um atleta que representa uma 
promessa para o andebol nacional, mas que 
no Feirense é já uma certeza.

Bambis M
Minis M
Minis F

Infantis M
Infantis F

Iniciados M
Juvenis M
Juniores M
Seniores M

ESCALÃO
Tomás Reis

Mateus Silva
Carolina Leite
Nuno Gomes
Ana Cardoso
Nuno Gomes

Alex Podolskyi
Tiago Leite

Miguel Borges

FAIR-PLAY
n/a

César Tavares
Mariana Silva
Afonso Silva
Filipa França
João Maria
Rui Cunha

António Oliveira
n/a

ACADÉMICO
Rodrigo Esteves

Dinis Antunes
Joana Couto

Tiago Dias
Inês Costa

Tiago Antunes
Miguel Costa

Diogo Tavares
n/a

REVELAÇÃO
Tabela de VeNCedores

n/a - Não atribuido

Página 101


