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Oitavos da Taça
em fevereiro
-> Sorteio de ontem ditou três jogos entre equipas da 1.9 Divisão
feminina
O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de
Portugal feminina, agendados para 7 de
fevereiro de 2016, engloba três jogos entre
equipas da principal divisão feminina:
Assomada-Maiastars, Santa Joana-Sports
Madeira e Alpendorada-Colégio João de
Barros. Curiosamente, as madeirenses
defrontam, pela segunda vez, um oponente
do escalão máximo, depois de, na ronda
anterior, terem eliminado, em casa, o
Passos Manuel. A Madeira SAD, detentora
do troféu, vai a Alcobaça defrontar o Cister,
enquanto Colégio de Gaia, Alavarium, Juve
Lis e CALE também terão oponentes da 2'
divisão nacional.
H. C.

TAÇA DE PORTUGAL
Oitavos de fina14 7 de fevereiro 2016
Juve Us (1.9-SF Marinha (2.9
Assomada (1.9-Maiastars (1.9
Cister (2 9-Madeira SAD (1.9
Académico (2.9-Alavarlum (1.9
Santa Joana (1.9-Sports Madeira (1.9
Alpendorada (1.9-Colégio João Barros (1.9
Colégio de Gala (1.9-Modicus (2.9
SIR Malo (2.9-CALE (1.9
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ANDEBOL

Madeira, SAD
entra líder em 2016
3 Apenas

dois jogos no fim-de-semana no campeonato feminino e favoráveis ao Col. J. Barros

0 Colégio Joào de Barros realizou jornada
dupla. vencendo em casa Assomada (33-25) e Alpendorada (28-20), resultados
que colocam a equipa das Meirinhas no 4.°
lugar do Nacional maior feminino. As
lisboetas ocupam o 8.° posto, último de
acesso ao play-off. A liderança, essa, é da
Madeira SAD ainda que com mais dois jogos
realizados, seguindo-se Colégio de Gaia e
Alavarium, num fim-de-semana sem jogos,
em virtude da participação da Seleção de
Juniores A num torneio em Gaia. 2016
inicia-se a 9 de janeiro na 1.' divisão
feminina, com os jogos C. Gaia-Sta. Joana,
Sp. Madeira-Juve Lis, Assomada-Alpendorada. Alavarium-CALE, Madeira
SAD-CJB e Maiastars-P. Manuel.
H. C
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Ricardo Costa explica o arranque histórico
do FC Porto e nem se lembra de que foi grande jogador
I

"GOSTO NU
11/11S DE SER
TREINADOR"
Com apenas 39 anos, o
técnico portista diz que dá
valor à preparação, que não
acredita em motivações e
queogrande trunfo dos
azuis e brancos até agora
foi terem sido uma
verdadeira equipa
aumusuallse
•••Apesar do grande arranque de campeonato daequipa,
Ricardo Gosta mostrou-se disaeto a falar com O JOGO.
Em 17 jornadas do campeo-

horas e horas, mas de treinar
focalizado, saber a tarefa que
se tem a cumprir dentro do
campo. Para mim não existem
atletas com confiança ou motivação, existem atletas preparados.

Não acredita em momentos de maior ou menor

A capacidade de reação?
—Acima de tudo saber aquilo
que está pré-definido, o que
trabalhamos, confiar no que
fazemos, saber que o jogo coletivo e a equipa estão sempre à
frente de tudo, que nunca em
nenhuma circunstãncia um
jogador .pode pensar que é
mais importante.

Diz que a equipa mostrou
ser madura, como se
trabalha isso?
—Sendo rigoroso, não fazendo coisas no treino que não se
vão fazer no jogo, sendo o próprio atleta rigoroso em termos
mentais. Não se trata de treinar muito tempo, de treinar

—Sim, a preparação estava lá
e não se pode cair no vazio, é
assimjogar numa equipagrande, caso contrário jogávamos
numa pequena, só.tínhamos
jogos de vez em quando...

Quando jogador também
não sentia a diferença de
—Não vejo as coisas assim. jogar um grande jogo da
Para mim tem tudo a ver com a Liga dos Campeões e outro
preparação, saber o que adver- do campeonato frente a
sário pensa de nós, o que nós uma equipa pequena?
confiança, de melhor ou

pior estado de forma?

nato o FC Porto só tem
pensamos do adversário, o que
vitórias. Contava com um - pode acontecer no jogo, o que
arranque assim ?
é que a equipa vai fazer... tudo
—Não, masessetambém nunca foi o objetivo. O objetivo
era, e é, estar em primeiro lugar, a circunstãncia de serem
só vitórias é boa, mas não é isso
que nos move. Fomos uma
equipa muito madura durante
estes 17 jogos, soubemos sofrer, estar atrás e recuperar, gerir, fomos acima de tudo uma
equipa no verdadeiro sentido
da palavra. Termos tido capacidade de responder quando
estávamos encostados às cordas, como aconteceu no Sporting, em que estivemos a perder por quatro ou cinco e não
nos desorientámos, orgulhame mais do que as 17 vitórias.

FC Porto não baixou a
guarda quando foi afastado
da Liga dos Campeões?

o que pudermos controlar temos de controlar e não podemos errar naquiloque sabemos
que eles vão fazer. E isto é válido para todos os jogos.

—Lembro-me muitopoucode
que fui jogador e se há coisa
que aprendi é que não devemos misturar as coisas, aquilo
que fui enquanto jogador acabou, agora vivo num mundo à
parte, de que até gosto muito
mais do que do de jogador.

Foi essa a razão pela qual o

Mas ainda assim.

„Não cxi,
atletas con
confianç-,
motivaç
existem 3,
prep.-31.1(i(

—Estava sempre motivado.
Mas entendo que haja jogadores que não são assim, por isso
é que importante ter um plantel de 16 jogadores e não haver
atletas que não contem. Para
mim contam todos, embora
haja alguns que tenham mais
peso do que outros, mas isso é
normal nas estruturas empresariais, há sempre os que pesam
mais do que outros e os que têm
menos peso têm de ir à procura
de mais espaço e os que o têm,
têm de o proteger.

"Sabemos que há dois campeonatos"
"Sabemos que há dois campeonatos e posso dar o
exemplo do ISMAI, que no ano passado acabou a
primeira fase com 12 pontos de avanço [sobre os outros
concorrentes ao play out]e foi para o último jogo para
não descer de divisão. Ficámos sem os dois guarda-redes,
não ganhámos mais nenhum jogo e toda a vantagem que
tínhamos não serviu de nada", disse Ricardo Costa sobre
a forma de disputa do campeonato. "Até agora mostrámos superioridade e havemos de chegar a um ponto em
que se vai dizer: 'pronto, agora é que vamos ver quem é o
campeão', mas estamos preparados", garantiu.
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A construção do
meu modelo de
jogo levou cerca
de três/quatro
anos a fazer, está
escrita, é um
documento que
tenho, que é meu,
mas que posso
partilhar"
"O modelo de
jogo depende de
com quem se
trabalha. Não se
pode jogar à
equipa grande
quando se tem
uma equipa
pequena"

Quem não
souber fazer um
contra um não é
jogador de to o
em qualquer
modalidade,
veiam o Ronaldo
e o Messi"
"Estar no FC Porto
é um privilégio,
tenho tido a
felicidade de
treinar atletas
com o espírito
que eu tenho, foi
fácil eles
colocarem-se ao
meu lado"
'A partir dos 13.
anos nunca mais
fui a uma aula de
Educação Física,
ia com o
professor
Magalhães
treinar andebol,
sozinho, e isso fez
toda a difemrica"

w

'Trebiador: Ricardo Costa treinou todos
escalões e no ano passado esteve no ISMAI
os
Jogador: ex-ponta-direita ainda é o quarto
português mais internacional de sempre

Ricardo Costa soma 17 vitórias em 17 jogos no Campeonato Nacional com o FC Porto

CONFIANÇA Técnico portista tem a certeza de que
a equipa tem condições para render muito mais

"FC Porto longe
de tocar o céu"
RicardoCosta deixa uma
palavra para quase todos os
treinadores com quem
trabalhou, mas elogia
muito o espanhol Juan
Carlos Pastor, que tem
como grande referência ao
nível do treino

~Analisava os treinadores
queoorientavam e desde cedo
que imaginava estratégias.

Em que momento soube
que queria ser treinador?
—Sempre me preparei, desde
os 24 anos. Como me licenciei
em Ciências do Desporto,
sempre me preocupei em analisar os meus treinadores, tenho livros escritos desde
2004, de todos os jogos e trei-

nos, sobre o que o treinador tinha feito de mal, porque razão
perdemos, o que eu teria feito...

Sabia quando tinha de se meter, como tinha de o fazer, é
muito inteligente nessa gestão.

O que o influenciou em
cada treinador com quem
trabalhou?

Tem alguma grande
referência além dos
treinadores com quem
trabalhou?

—Daqueles com quem gostei
de trabalhar retiro a perseverança de Manolo Cadenas, o
método de Jordi Ribera, o relacionamento do professor Magalhães, a estratégia do professor José António, a matreirice
de Pokrajac...

E de Ljubomir Obradovic?
—Trabalhei com ele mais
como adjunto. Muita gente
pode dizer que berrava muito
ou era nervoso, mas sabia a
forma como levava a equipa.

—Juan Carlos Pastor, o melhor treinador do mundo, de
longe. Ao nível da construção
ofensiva vai ao detalhe do detalhe, mesmo dos aspetos individuais que fazem a diferença, desde o gesto mais simples,
o passe, o drible, a finta. Esses
detalhes, que eu tenho como
referência, levam-me a dizer
que esta equipa tem uma margem de progressão brutal, está
muito longe de tocar o céu.

"Quero treinar até à reforma"
imo Ricardo Costa, natural do
Porto, é portista assumido e
não esconde o prazer de treinar no Dragão Caixa.

Como se sente ao treinar o
clube do coração?
—Dá muito gozo, um grande
gozo. Até mesmo pelos adeptos, que estão muito identificados connosco. Os nossos
atletas sentem as cores da camisola, querem sempre mais,
esta relação com os adeptos é
como uma flor que se rega todos os•clias..Mas eu tenho 39

anos e quero ser treinador até
à idade reforma, ou seja, faltam 28 anos e seique não serei
esses anos todos treinador do
FC Porto.

Gostava de fa7pr carreira
internacional, como fez
como jogador?
—Gostava, mas também gostava de a fazer aqui. O FC Porto provou na Liga dos Campeões que foi uma equipa
competitiva e essa foi a primeira coisa que eu disse no início da temporada, que queria

que fôssemos competitivos e
lurássemos pelo apuramento,
oque conseguimos. Falhámos
no último minuto na Rússia e
os espanhóis tiveram sorte na
Eslováquia, eles estavam a
perder por um e nós a ganhar
por um, eles ganharam e nós
perdemos.

Essa carreira internacional
no FC Porto significa fazer
melhor...
—Sim, é essa a nossa grande
ambição, crescer também na
Europa.
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IMA
Ricardo Costa sobre
o FC Porto recordista

`fiemos margem
de progressao
brutal"
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Madeira SAD joga em Cister na taça de andebol feminino
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Mário Aleixo - RTP 22 Dez, 2015, 06:59 / atualizado em 22 Dez, 2015, 07:00 | Andebol A equipa do
Madeira SAD quer continuar no caminho doas vitórias na Taça de Portugal | netmadeira.com O
Madeira SAD defronta o Cister nos "oitavos" da taça de andebol feminino. O sorteio dos oitavos de
final da Taça de Portugal de andebol feminino ditou três encontros entre emblemas da primeira
divisão, com o atual campeão, o Madeira SAD, a encontrar um adversário do segundo escalão, o Cister
SA. No sorteio, realizado nas instalações da Federação Portuguesa de Andebol, em Lisboa, ficou
definido que a Assomada recebe o Maiastars, o ND S. Joana-Maia joga em casa com o CS Madeira e o
ADA Colégio João de Barros viaja até Alpendorada Nos jogos entre equipas de diferentes escalões, o
Madeira SAD, atual detentor do troféu, visita o Cister SA, a Juve Lis recebe o CA S. Félix Marinha, o
Académico FC joga em casa com o Alavarium, o Colégio de Gaia recebe o Modicus Sandim e,
finalmente, o Leça visita o recinto do SIR 1º Maio. A eliminatória realiza-se a 7 de fevereiro de 2016.
Eis o quadro completo dos jogos dos oitavos de final: Juve Lis - CA S. Félix Marinha Assomada Maiastars Cister SA - Madeira SAD Académico FC - Alavarium ND S.Joana-Maia - CS Madeira
Alpendorada -- Colégio João de Barros Colégio de Gaia - Modicus Sandim SIR 1º Maio - Leça Please
enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
22 Dez, 2015, 06:59 / atualizado em 22 Dez, 2015, 07:00|
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Madeira SAD joga em Cister na taça de andebol
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Mário Aleixo - RTP 22 Dez, 2015, 06:59 / atualizado em 22 Dez, 2015, 08:01 | Andebol A equipa do
Madeira SAD quer continuar no caminho doas vitórias na Taça de Portugal | netmadeira.com O
Madeira SAD defronta o Cister nos "oitavos" da taça de andebol. O sorteio dos oitavos de final da Taça
de Portugal de andebol feminino ditou três encontros entre emblemas da primeira divisão, com o atual
campeão, o Madeira SAD, a encontrar um adversário do segundo escalão, o Cister SA. No sorteio,
realizado nas instalações da Federação Portuguesa de Andebol, em Lisboa, ficou definido que a
Assomada recebe o Maiastars, o ND S. Joana-Maia joga em casa com o CS Madeira e o ADA Colégio
João de Barros viaja até Alpendorada Nos jogos entre equipas de diferentes escalões, o Madeira SAD,
atual detentor do troféu, visita o Cister SA, a Juve Lis recebe o CA S. Félix Marinha, o Académico FC
joga em casa com o Alavarium, o Colégio de Gaia recebe o Modicus Sandim e, finalmente, o Leça
visita o recinto do SIR 1º Maio. A eliminatória realiza-se a 7 de fevereiro de 2016. Eis o quadro
completo dos jogos dos oitavos de final: Juve Lis - CA S. Félix Marinha Assomada - Maiastars Cister SA
- Madeira SAD Académico FC - Alavarium ND S.Joana-Maia - CS Madeira Alpendorada -- Colégio João
de Barros Colégio de Gaia - Modicus Sandim SIR 1º Maio - Leça Please enable JavaScript to view the
Powered by Disqus.
22 Dez, 2015, 06:59 / atualizado em 22 Dez, 2015, 08:01|
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Madeira SAD defronta Cister SA nos ´oitavos´ da Taça de Portugal de andebol
feminino

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário de Notícias da Madeira Online
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21/12/2015 20:50 Achou este artigo interessante? O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal
de andebol feminino ditou hoje três encontros entre emblemas da primeira divisão, com o atual
campeão, o Madeira SAD, a encontrar um adversário do segundo escalão. No sorteio, realizado nas
instalações da Federação Portuguesa de Andebol, em Lisboa, ficou definido que a Assomada recebe o
Maiastars, o ND S. Joana-Maia joga em casa com o CS Madeira e o ADA Colégio João de Barros viaja
até Alpendorada Nos jogos entre equipas de diferentes escalões, o Madeira SAD, atual detentor do
troféu, visita o Cister SA, a Juve Lis recebe o CA S. Félix Marinha, o Académico FC joga em casa com o
Alavarium, o Colégio de Gaia recebe o Modicus Sandim e, finalmente, o Leça visita o recinto do SIR 1º
Maio. A eliminatória realiza-se a 07 de fevereiro. Jogos dos oitavos de final: Juve Lis - CA S. Félix
Marinha Assomada - Maiastars Cister SA - Madeira SAD Académico FC - Alavarium ND S.Joana-Maia CS Madeira Alpendorada -- Colégio João de Barros Colégio de Gaia - Modicus Sandim SIR 1º Maio Leça
21/12/2015 20:50
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Arsenal da Devesa
venceu FC Gaia

O

Arsenal da Devesa recebeu e bateu o FC
Gaia por 34-21, em
encontro da 12.ª jornada do nacional de andebol da segunda divisão, e
segue na segunda posição,
com 32 pontos, os mesmos do S. Mamede.
Na frente continua o
Ginásio de Santo Tirso,
com 36 pontos, depois de
nesta ronda ter batido o

S. Bernardo por 32-25.
Noutros resultados da
ronda, o Xico Andebol
venceu por 22-21 no pavilhão do São Paio de Oleiros, o Modicus venceu em
S. João da Madeira por 29-27, o S. Mamede bateu o
Estarreja por 33-30, o FC
Porto B venceu o Boavista por 32-28, e o Fermentões venceu o Marítimo
por 34-28.

Na classificação, o Santo Tirso, com 36 pontos,
lidera, seguindo-se S. Mamede (32), Arsenal (32),
Gaia (28), S. Bernardo (28),
Fermentões (24), Marítimo (22), São Paio Oleiros
(20), Modicus (20), Sanjoanense (20), FC Porto B
(19), Xico Andebol (18), Estarreja (18) e Boavista (14).

I Divisão: FC Porto
venceu Sporting
Na primeira divisão, o FC
Porto recebeu e bateu o
Sporting por 35-30, e conquistou o seu 17.º triunfo
consecutivo na prova, o
que lhe confere o direito
de liderar com 51 pontos,
mais seis que o seu adversário desta ronda e o Benfica, que no sábado tinha
perdido em Águas Santas (25-24).
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Noruega sagra-se campeã
mundial de andebol feminino

Noruega sagrou-se campeã mundial de andebol feminino.
Noruega sagrou-se ontem
campeã mundial de andebol
feminino ao vencer a sua
congénere da Holanda por 3123, 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

A

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 2521, e em 7.º a França, que bateu o
Montenegro por 34-23. JM
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ANDEBOL
FC PORTO BATE SPORTING
E MANTÉM-SE INVICTO
O FC Porto bateu ontem em
casa o Sporting por 35-30,
num encontro da 17.ª jornada
da I divisão de andebol, mantendo, assim, a sua trajetória
100 por cento vitoriosa na
prova. Os campeões nacionais
vincaram a sua superioridade
desde muito cedo graças à
forma concentrada, à segurança defensiva e à eficácia
atacante que a equipa de Ricardo Costa demonstrou. António Areia e Gustavo
Rodrigues destacaram-se pela
sua veia goleadora, tendo obtido quase metade dos golos
portistas, mas importa também sublinhar a inteligência de
jogo revelada por Miguel Martins. 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. JM
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Madeira SAD defronta Cister nos oitavos da Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

21-12-2015

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4948196

Sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de Andebol feminino colocou uma equipa do segundo
escalão no caminho das campeãs nacionais O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de
andebol feminino ditou, esta segunda-feira, três encontros entre emblemas da primeira divisão, com o
atual campeão, o Madeira SAD, a encontrar um adversário do segundo escalão. No sorteio, realizado
nas instalações da Federação Portuguesa de Andebol, em Lisboa, ficou definido que a Assomada
recebe o Maiastars, o ND S. Joana-Maia joga em casa com o CS Madeira e o ADA Colégio João de
Barros viaja até Alpendorada Nos jogos entre equipas de diferentes escalões, o Madeira SAD, atual
detentor do troféu, visita o Cister SA, a Juve Lis recebe o CA S. Félix Marinha, o Académico joga em
casa com o Alavarium, o Colégio de Gaia recebe o Modicus Sandim e, finalmente, o Leça visita o
recinto do SIR 1º Maio. A eliminatória realiza-se a 7 de fevereiro. Jogos dos oitavos de final: Juve LisS. Félix da Marinha
2015-12-21T21:07:00Z
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Madeira SAD defronta Cister SA nos ´oitavos´ da Taça

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

21-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=316aca8d

21-12-2015 20:41
A ronda terá três duelos entre equipas da primeira divisão.
Foto: FACEBOOK / REPRODUÇÃO
Madeira SAD
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol feminino ditou hoje três encontros entre
emblemas da primeira divisão, com o atual campeão, o Madeira SAD, a encontrar um adversário do
segundo escalão.
No sorteio, realizado nas instalações da Federação Portuguesa de Andebol, em Lisboa, ficou definido
que a Assomada recebe o Maiastars, o ND S. Joana-Maia joga em casa com o CS Madeira e o ADA
Colégio João de Barros viaja até Alpendorada.
Nos jogos entre equipas de diferentes escalões, o Madeira SAD, atual detentor do troféu, visita o
Cister SA, a Juve Lis recebe o CA S. Félix Marinha, o Académico FC joga em casa com o Alavarium, o
Colégio de Gaia recebe o Modicus Sandim e, finalmente, o Leça visita o recinto do SIR 1º Maio.
A eliminatória realiza-se a 07 de fevereiro.
Jogos dos oitavos de final:
Juve Lis - CA S. Félix Marinha
Assomada - Maiastars
Cister SA - Madeira SAD
Académico FC - Alavarium
ND S.Joana-Maia - CS Madeira
Alpendorada - Colégio João de Barros
Colégio de Gaia - Modicus Sandim
SIR 1º Maio - Leça
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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.
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 clubes inverteram a ordem dos
jogos entre si.
O Madeira fazia uma substituição defesa/ataque, com um
sete também sem surpresas, apenas 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 facturou o primeiro golo em cima do
minuto sete.

GERALDO DIAS

Hugo Rocha na posição de pivot

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 antevira de véspera, actuava com uma
defesa adiantada - levou o treinador dos bracarenses a solicitar 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 momentos muito rápidos, com ambos 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 equipas (13-11, aos 26 minutos) mas
o Madeira foi para o intervalo a
vencer por 17-14, já depois de
Ricardo Pesqueira ter sido desqualificado por terceira exclusão, o que complicou ainda mais
a tarefa de Carlos Resende, tendo em conta a importância do pivot — que volta em Janeiro à selecção 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 resultado, com empates sucessivos
(20, 21, 22, 23 e 24).

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.

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 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
(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.
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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
RICARDO CARVALHAL

ARTÍSTICA

28

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

BELENENSES

25

Treinador: João Florêncio.
Miguel Ferreira; Carlos Siqueira (5), Filipe 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 Ferreira, 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

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Ricardo Ramos, autor de dois golos, prepara-se para bater Miguel Ferreira

Avelino Conceição

foi notória em toda a partida.
A equipa de Carlos Martingo
entrou na expectativa, pois sabia que, com uma vitória diante
da turma do Restelo, ficava bem
encaminhada rumo ao desejado “play-off”. E o jogo foi sempre muito equilibrado, com as
equipas a disputar palmo a
palmo cada lance, sendo o “pivot” Carlos Siqueira o homem

No regresso a “casa”, depois da
derrota a meio da semana
diante 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

de Belém mais difícil de deter.
Mas com a formação de
Avanca soube neutralizar neutralizar esse trunfo do Belenenses, defendendo superiormente,
o que lhe permitiu chegar aos
quatro golos de vantagem aos
23 minutos de jogo. Mas o conjunto lisboeta esteve sempre
“dentro” de um jogo, que acabou por chegar ao intervalo o

diferencial de quatro golos para
a equipa da casa.
Bem mais certeira, tanto a defender 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 deixou a “cabeça em água”à defesa

lisboeta com três golos de rajada, colocando a sua equipa
com uma confortável vantagem de cinco golos (21-16).
Uma vantagem que o Belenenses tentou encurtar de imediato, voltando o jogo a registar
um equilíbrio constante, com o
marcador a assinalar golo cá
golo lá, à medida que os minutos iam passando. E os adeptos
locais tiveram que gritar até ao
último fôlego, já que, a três minutos do final, o jogo tinha
ainda um vencedor (26-24).
Só mesmo nos instantes finais, e com duas defesas seguidas de Luís Silva, é que a Artística garantiu a vitória justa, num
jogo intenso em que o Belenenses evidenciou que está muito
melhor do que aquilo que mostrou 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 derradeiros momentos da partida.
Na formação do emblema da
cruz de Cristo, Carlos Siqueira
e Fábio Semedo foram gigantes
em Avanca. E num jogo bastante com muita luta, nota positiva para a jovem dupla de arbitragem de Aveiro. |
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Madeira Andebol sem sorte
HERBERTO D. PEREIRA
desporto@dnoticías.pt
Injusta a derrota sofrida ontem
pelo Madeira Andebol SAD em
casa do ABC que bateram os madeirenses por 28-27, com a formação da Região em vantagem no final da primeira parte por 17-14.
Um encontro bem disputado,
com os andebolistas comandados
pelo técnico Paulo Fidalgo a conseguirem surpreender a mais valia
dos bracarenses e assumirem du-

rante os primeiros trinta minutos o
domínio e controle dos acontecimentos, entregando a esta partida
muita qualidade. O ABC acaba por
ser surpreendido pela organização
e eficácia dos madeirenses com o
central Nuno Silva em destaque,
ele que realizou uma excelente
partida.
Na segunda parte, o comando
dos madeirenses manteve-se , embora nesta fase e como seria natural a equipa da casa estivesse mais
pressionante. O Madeira Andebol

só nos último dez minutos perde a
liderança do marcador, 25-24 e até
final assistiu-se a uma partida
equilibrada, com o Madeira SAD a
ter razões para se queixar de alguma falta de sorte na ponta final, de
um jogo onde os madeirenses mereciam mais do que esta derrota á
tangente.
O Madeira Andebol SAD entra
agora num curto período de férias
regressando aos trabalhos só em
2016, dia 2, um sábado para o primeiro treino do ano novo.

Nuno Silva esteve em grande plano no encontro em Braga.
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ABC/UMINHO vence madeira sad e consolida quarto lugar

Avelino Lima

Incerteza durou até ao fim

Carlos Martins remata para mais um golo do ABC

lima DUARTE

ABC/UMinho, consolidou ontem o
quarto lugar da classificação do nacional
de andebol ao derrotar o
Madeira SAD por 28-27,
em partida realizada no
Pavilhão Flávio Sá Leite
por troca da ordem dos jogos entre as duas equipas.
A incerteza quanto ao
vencedor acabou por prevalecer até final da partida, com os bracarenses a
conseguirem o seu objectivo apenas nos derradeiros minutos, depois
de terem andado desde
os primeiros momentos
de jogo em desvantagem
no marcador.

O

Entrando mal na partida, cometendo demasidas
falhas técnicas, os bracarenses cedo se viram em
desvantagem no marcador
chegando aos dez minutos a perder por 1-6.
Perante um adversário
que mostrava a qualidade do seu plantel, defendendo de forma aguerrida e aproveitando bem os
erros contrários, o ABC/
/UMinho, não mostrava capacidade para mudar o rumo dos acontecimentos e os insulares
chegaram ao intervalo a
vencer por 17-14.

ABC "vira"
na segunda parte
No segundo tempo o Ma-

carlos resende, técnico do abc/uminho

«Não ganhámos
a uma equipa qualquer»
Carlos Resende reconheceu a dificuldade do triunfo alcançado pela sua equipa realçando os erros cometidos durante o primeiro tempo.
«A vitória foi difícil mas não defrontámos uma
equipa qualquer. O Madeira SAD tem qualidade e
já mostrou, perdendo apenas por 1 golo com o FC
Porto e o Sporting.
Foi difícil também porque no primeiro tempo cometemos demasiados erros e não podemos falhar
tanto. Na segunda parte já estivemos melhor, colo-

deira SAD ainda conseguiu manter a vantagem
mas o ABC/UMinho tinha encontrado o antídoto para a defesa 4x2 do adversário e foi reduzindo a
desvantagem, alcançando
o empate (19-19) aos 8 minutos. A partida conheceu
então uma fase de equilíbrio no marcador, com
igualdades sucessivas até
aos 27-27, a três minutos
do fim.
A emoção e a incerteza
quanto ao vencedor cresceram com os bracarenses
a chegarem à vantagem e
com Humberto Gomes a
segurar o triunfo ao defender um livre de 7 metros, nos derradeiros instantes de jogo.

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: César Carvalho e

Daniel Freitas

ABC/UMinho

28

Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro
(GR); Fábio Vidrago (2), Hugo Rocha
(5), Pedro Seabra, Diogo Branquinho
(2), Miguel Sarmento (5), Ricardo
Pesqueira, João Gonçalves, Carlos
Martins (3), Nuno Grilo (2), Nuno
Rebelo (2), Oleksander, André
Gomes (1), Tomás Albuquerque (6).
Treinador: Carlos Resende

Madeira SAD 27
Yusnier Giron e Luís Carvalho (GR);
Eduardo Pinto, Gonçalo Vieira,
Cláudio Pedroso (4), Daniel Santos
(1), Nuno Silva (11), David Pinto,
Elias António (4), Marco Gil, Nuno
Carvalhais (1), João Gomes (1) e
Nelson Pina (5).
Treinador: Paulo Fidalgo
Ao intervalo 17-14; 10m: 5-1; 20:11-7;

40m:21-21; 50m: 25-25; 55m: 26-27.

cámos outros problemas ao Madeira e conseguimos
chegar ao triunfo. Contudo não seria escândalo se
tivessem sido eles a vencer».

Paulo Fidalgo:
«Discutimos o resultado até ao fim»
Para o treinador do Madeira SAD, Paulo Fidalgo a sua equipa bateu-se bem e «valorizou o espetáculo».
«Penso que assitimos a um excelente espetáculo
de andebol. Vir discutir um jogo à "Catedral" do andebol nacional e só permitir que o adversário passasse para a frente nos minutos derradeiros deixa-me a ideia de que qualquer uma das equipas poderia
ter vencido, até porque nos momentos finais falhámos um livre de 7 metros», resumiu.

M2.02
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ANDEBOL

Águas Santas
venceu Benfica
O Águas Santas recebeu e venceu o Benfica por
25-24, em partida da 17.ª jornada do nacional de
andebol da primeira divisão, e poderá permitir
ao FC Porto – que hoje recebe o Sporting – reforçar a sua posição de líder. Recorde-se que os
"dragões" venceram todos os encontros até agora disputados.
Os resultados dos encontros disputados ontem:
ABC/UMinho – Madeira SAD ................... 28-27
Águas Santas – Benfica ................................. 25-24
Avanca – Belenenses...................................... 28-25
Passos Manuel – Fafe ....................................30-29
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Madeira SAD infeliz perde
em Braga com o ABC
© JM

O Madeira SAD perdeu com o ABC de Braga por 28-27, com 14-17 ao intervalo,
num jogo emotivo e decidido nos instantes finais pela eficácia bracarense.

Nuno Silva foi o melhor marcador do Madeira SAD com um 11 golos.

ANDEBOL
Carlos Silva
carlosilva@jm-madeira.pt
ABC de Braga venceu ontem o Madeira SAD por
28-27, com 17-14 ao intervalo favorável aos madeirenses, no jogo que
abriu a 17.ª jornada do Campeonato Andebol 1. Uma derrota de
todo injusta para a equipa madeirense que dominou o jogo e
esteve sempre na frente do mar-

O

cador até aos 50 minutos. Só
nos derradeiros instantes, o ABC
impõs-se e venceu com o tangencial 28-27 um jogo emotivo
e que foi um grande espatáculo.
A equipa de Paulo Fidalgo entrou forte no jogo e antes dos
10 minutos vencia com quatro
golos de vantagem (5-1), numa
fase do jogo onde as defesas supremaci asonbre os ataques. Depois seguiu-se uma fase em que
o jogo tornou-se rápido com
ambos os ataques a cometerem
falhas que proporcionaram contra-ataques e golos. O Madeira
SAD foi para o intervalo a vencer

por 14-17, depois de terem dominado o primeiro tempo. Na
2.ª parte o equilíbrio foi notório,
verificando-se alguns empates,
mas a equipa de Paulo Fidalgo
manteve-se na frente do marcador até 50 minutos. A partir
os bracarenses colocaram-se em
vantagem. 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, sendo o
melhor marcador do Madeira
SAD e do jogo. JM
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§imagem
Ontem

ABC celebra parceria
com Bright Creations

O ABC celebrou ontem à tarde um
acordo de parceria com uma empresa
especializada na captação e tratamento de imagem.
Trata-se da Bright Creations, que esteve na ocasião representada por Pedro Peixoto, enquanto o clube esteve
representado por Luís Teles.
A parceria, que o responsável da empresavalorizou por associar a Bright
Creations a “um clube com o prestígio
do ABC”, visa dinamizar a projecção
das actividades desportivas, designadamente das camadas jovens e escolas de campeões.
Pedro Peixoto e Luís Teles

DR
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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.
ANDEBOL

17.ª jornada

| Rui Serapicos|

Para o pivot Ricardo Pesqueira,
no aspecto físico, o jogo de
quarta-feira com o FC Porto
“não terá grandes consequências” porque, frisou, “nós já estamos habituados a este tipo de
jogos” e “todo o nosso planeamento de treinos ao longo da
época já prevê esta situação de
jogarmos à quarta e ao sábado,
às vezes, até com maior regularidade como se viu no ano passado no play-off”.
Em termos anímicos, acrescentou, “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 considera 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

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

DR

Fábio Vidrago e Ricardo Pesqueira

problemas interessantes para resolver, 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 pelo facto de “termos um conjunto
de jogadores que rodam várias
vezes e isso dá-nos uma maisvalia para os próximos jogos, em

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

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.
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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

DR

UMinho premeia 85 alunos

UM vai premiar bons alunos e excelentes desportistas

A

Universidade do
Minho vai «premiar, mais uma vez,
os seus estudantes que conjugaram, em
2014/2015, a excelência
desportiva com o sucesso académico», destaca a
UMinho em nota enviada às redações.
«Ao todo serão distinguidos com os Prémios de
Mérito Desportivo, 84 estudantes/atletas que obtiveram resultados de excelência em 15 modalidades.
O andebol masculino foi
a modalidade com mais
premiados: 14 no total. Os
85 premiados surgem, assim, de 42 cursos diferentes 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 excelência nas duas vertentes.
Com cinco alunos eleitos
ficou o curso da Licenciatura em Gestão e na terceira posição ficaram, elegendo quatro alunos cada,
o Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores,
a Licenciatura em Economia, o Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 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 Panorâmico da UMinho, no Campus de Gualtar, na capital do Minho, a partir das
19h00.
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JOGO ESTA TARDE (15H00), NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

DR

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/UMinho volta hoje a atuar no
Pavilhão Flávio Sá Leite,
mas desta vez para defrontar o Madeira SAD,
num duelo aprazado para as 15h00. Os academistas estão atualmente no
quarto lugar, enquanto
o Madeira SAD é quinto
mas com os mesmos 37
pontos dos bracarenses.
Fábio Vidrago e Ricardo Pesqueira fizeram, ontem, a antevisão da partida com os
madeirenses.
«Depois de uma derrota que não queríamos ter,
porque era um jogo que
queríamos ganhar, a nossa vontade de corrigir es-

Fábio Vidrago e Ricardo Pesqueira fizeram a antevisão da partida

se resultado e ganhar ao
Madeira SAD será ainda
maior. O nosso adversário está passar uma fase
muito boa, tem conseguido ótimos 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. É uma equipa muito bem orientada», destacou Pesqueira.
Fábio Vidrago alinhou pelo mesmo dia-

pasão. «O Madeira SAD
tem um sete inicial muito forte», vincou o ponta-esquerda, que considera a turma madeirense
«inconstante».
O outro conjunto minhoto, o AC Fafe, defron-

ta extramuros o Passos
Manuel. Os fafenses estão
em zona de despromoção mas vêm moralizados pelo triunfo alcançado na quarta-feira, com
o Avanca.
Nesta jornada 17, destaque para o duelo que
centra muitas atenções,
com o FC Porto, líder do
campeonato, a receber o
Sporting, segundo classificado, num jogo que
apenas se realiza amanhã.
Todos os jogos da
ronda para hoje: 15h00:
ABC-Madeira SAD;
18h00: Avanca-Belenenses e Águas Santas-Benfica; 18h30: Passos Manuel-AC Fafe; 21h00: Sp.
Horta-ISMAI.

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

atual terceiro classificado da II Divisão nacional (zona Norte), tem esta noite, às 21h00, um
compromisso determinante na luta pela subida, numa partida referente à 12.ª jornada.
A formação bracarense recebe o Gaia, adversário que está uma
posição abaixo e tem
apenas menos um ponto 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 Andebol viaja até ao pavilhão
do São Paio de Oleiros
para esta noite (21h00)
tentar bater a formação
local.
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Madeira SAD com tarefa
muito difícil em Braga
© JM

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.

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

ANDEBOL
Carlos Silva
carlosilva@jm-madeira.pt

Madeira SAD visita hoje
o ABC de Braga em jogo
da 17.ª jornada do Campeonato de Andebol 1.
Uma partida com início
pelas 15:00, dirigida pela dupla
bracarense Fernando Costa/Dio-

O

go Teixeira, a ter lugar no pavilhão Sá Leite.
Um encontro que se antevê
muito equilibrado entre duas
equipas competitivas que lutam
pelos primeiros lugares da classificação e que neste momento
apresentam 37 pontos. Os bracarenses são quartos, com menos um jogo, enquanto que os
madeirenses estão na 5.ª posição.
Não se afigura fácil a tarefa da
equipa de Paulo Fidalgo em Braga, mas garantidamant vão entrar 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 fomação bracarense venceu por 3527,
Esta ronda tem agenmdado
para hoje os jogos ABC/UMinhoMadeira SAD (15:00), AvancaBelenenses (18:00), Águas Santas
Milaneza-Benfica (18:00), Passos
Manuel-Fafe (18:00) e Sporting
Horta-Maia ISMAI (21:00). A jornada fecha amanhã com um FC
Porto-Sporting (18:00), um jogo
que opõe os dois primeiros. JM
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