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André Gomes preparado para um remate em alto voo perante João Ferreira 

Thomas Bauer (GR)  
Miguel Alves (3)  
Angel Hernandez (5) 

Victor Iturriza (6)  
Alexis Borges (1)  
André Gomes (1)  
Diogo Branquinho (3) 

Leandro Semedo (1)  
Miguel Martins (2)  
Djibril Mbengue  
Yoan Balasquez (4) 

Rui Silva (2)  
Daymaro Salina (2)  
Leonel Fernandes (3)  
Fábio Magalhães (1) 

Alfredo Quintana GR (nj)  

MAGNUS ANDERSSON 

Roney Franzini (GR) 
Nuno Santos (1) 

João Ferreira (7) 

Ricardo Barrão 

Bruno Moreira (2)  
Fábio Semedo (7)  
Tiago Ferro (2) 

Filipe Pinho  
David Pinto (3)  
Miguel Moreira (GR)  
Filipe Custódio 

Ernesto Gonzalez 

mais desporto  

1  ANDEBOL ANDEBOL 1 

Só 23 minutos à dragão 
FC Porto saiu para triunfo confortável a partir do 18-16 o Portistas 

sem foco... entre dois jogos da Taça EHF o Belenenses desfalcado 

VITOR GARCF7/ASF 
ANDEBOL 1— 24.' JORNADA 

Dragão Caixa, 

no Porto 

FC PORTO • BELENENSES 

16 INTEARZALO 12 

ÁRBITROS 

Eurico Nicolau e Ivan Caçador 

por 
PEDRO BARROS 

O
FC Porto não sentiu di-
ficuldades — mas não 
jogou concentrado —
para bater o Belenen-
ses, em jogo antecipado 

da 24.a jornada do Andebol 1, de-
vido ao compromisso da Taça EHF 
dos dragões no próximo sábado. 

Saltou à vista, desde logo, a 
presença de apenas 12 jogadores 
do Belenenses na ficha de jogo, 
situação pouco comum, porém 
facilmente explicada por João 
Florêncio, técnico dos homens de 
Belém: Nuno Roque, Nélson Pina 
e Diogo Domingos estão a contas 
com problemas físicos e Pedro Se-
queira não se pôde deslocar ao 
norte devido a questões da sua 
atividade profissional. Por este 
motivo, o conjunto belenense in-
tegrou dois juniores que não são 

NÃO GOSTEI 

Não gostei. Realizámos um bom 
jogo frente ao Cuenca e penso que os 
meus jogadores não estavam focados. 
Só nos últimos 25 minutos é que 
defendemos. São situações difíceis de 
controlar. Ganhámos por 12 golos e 
jogámos mal. Que dizer? Até posso 
compreender os jogadores... 

MAGNUS ANDERSSON 
Treinador do FC porto 

dos mais influentes na equipa de 
formação, pois hoje tem um im-
portante desafio para o campeo-
nato em que está envolvido. Se a 
diferença de valores entre FC Por-
to e Belenenses já é enorme, pe-
rante estas circunstâncias o fos-
so a separar os dois emblemas era 
muito superior. 

Contudo, a teoria foi esbatida 
com o bom desempenho do Bele-
nenses e, igualmente, pela forma 
nada focada como os dragões en-
cararam o desafio, que surge en-
tre o notável triunfo de 11 golos 
(36-27) frente ao Cuenca (Espa-
nha) e o jogo com o Dobrogea 
Constanta, respeitante à 2.ª jor-
nada do Grupo C da Taça EHF, a 
disputar na Roménia. 

O 4-0 inicial a favor do FC Por-
to indiciou que o conjunto de 

Têm a palavra 

PAGAR FATURA 

16  f Faltaram-nos peças 
importantes. Estamos a pagar a fatura 
da programação do calendário com um 
Mundial e provas europeias pelo meio. 
Estão a ser 10 jogos em cinco 
semanas, num esforço suplementar, 
que gerou problemas. Cumprimos o 
nosso papel

JOÃO FLORÊNCIO 
Treinador do nelenenses 

Magnus Andersson iria realizar um 
autêntico passeio, mas a turma da 
Cruz de Cristo ergueu-se e man-
teve-se próximo do marcador até 
ao 18-16, decorridos pouco mais de 
seis minutos da segunda parte, 
após sofrer um parcial de 0-3. 

Só então, denotando maior in-
tensidade, os azuis e brancos par-
tiram para uma vitória confortável. 

CLASSIFICAÇÃO 
Andebol 1 

4 g.' Jornada 
AC Fafe-Sporting 

9 24.' Jornada 

FC Porto-Belenenses 

15.aJornada  

 

22-30 

 

34-22 

SC Horta-Arsenal Devesa 36-33 

1VED 
1  FC PORTO 22 21 O 1 792-468 64 

2  Sporting 21 20 O 1 670-495 61 

3  Benfica 20 18 O 2 643-449 56 

4  Águas Santas 21 15 1 5 623-514 52 

5  Belenenses 23 14 1 8 670-595 52 

6  Madeira SAD 21 14 O 7 561-521 49 

7  ABC 22 11 2 9 590-564 46 

8  Boa Hora 23 7 2 14 575-662 39 

9  Maia/ISMAI 22 8 1 13 551-569 39 

10  Avanca 21 8 O 13 509-576 37 

11  SC Horta 22 5 O 17 507-673 32 

12  AC Fafe 22 4 O 18 511-626 30 

13  Fermentões 22 3 1 18 484-662 29 

14  Arsenal Devesa 22 O O 22 486-797 22 

23.aJornada,16fev.: Belenenses-A. Avanca, Fermentões-
-A. Devesa,ISMAI-ABC, Benfica-A. Santas. 19 fev.: Ma-
deira SAD-SC Horta. Boa Hora-Sporting, 24-38 (16 dez.) 
e FC Porto - AC Fafe, 40-18 (6 fev.) 
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Pedro Solha vai alvejar a baliza fafense EDUARDO OLIVEIRA/ASF 

110  

4110 30 

Alexandre Oliveira 
bei Ribeiro 
Luís Frade (2)  

HUGO CANELA 

Leão muito tranquilo no Minho 
-->  Entrada forte dos tricampeões 
nacionais e gestão eficaz da van-
tagem 

Após em janeiro praticamente 
não ter competido por ter Frankis 
Carol e Fábio Chiuffa no Campeo-
nato do Mundo, o tricampeão na-
cional Sporting continua a acertar 
calendário e, ontem, deslocou-se 
ao Minho, a Fafe, para vencer tran-
quilamente o Andebol Clube local 
por 30-22. 

Os fafenses até entraram bem, 
com Gualther Furtado a inaugu-
rar o marcador, mas seguiu-se 
uma reação fortíssima dos leões, 
que aos nove minutos já venciam 
por 6-1. A equipa da casa replicou, 
com Luís Pereira em destaque — foi 
o melhor marcador dos locais com 
seis golos — mas ao intervalo o 
leão já se sentava numa vantagem 
de oito golos. 

O treinador dos leões, Hugo Ca-
nela, ia rodando a sua equipa sem 
que esta oscilasse muito em termos 
de rendimento, com três jogado-
res muito ativos em termos ata-
cantes: Pedro Valdés (6 golos), o 
inevitável Carlos Ruesga(6) e Tia-
go Rocha (5). 

ANDEBOL - ANDEBOL 1 - 17.' JOR. 

Pavilhão Municipal, 
em Fafe 

AC FAFE • SPORTING 

AO 
INTERVALO 18 

Alojsa Cudic (GR) 
Alexandre Oliveira (GR) 
Pedro Valdés (6)  
Carlos Ruesga (6)  
Frankis Carol (1) 
Pedro Solha (1) 
Tiago Rocha (5)  
Carlos Carneiro (1) 
Fábio Chiuffa (4) 
Valentin Ghionea (3) 
Salvador Salvador 
Ivan Nikcevic (1) 

Tiago Silva 
Gualther Furtado (1) 
Luís Pereira (6)  
Ivo Silva (1)   

ARMANDO PINTO 

ÁRBITROS 
Fernando Costa e Diogo Teixeira 

Os leões mantém-se no segun-
do lugar do Nacional de Andebol, 
com menos três pontos do que o FC 
Porto mas também com menos uma 
partida disputada. O Sporting ape-
nas joga na próximo quarta-feira, 
frente ao Artística Avanca. 

10 
Nelson Reyniel (GR) 
Nuno Silva (GR) 
Tiago Gonçalves  
Paulo Vinícius 
Rui Rolo (4) 
Luís Nunes (2) 
Nuno Silva 
Admilson Furtado (1) 
Miguel Fernandes 
Virgílio Pereira (3) 
Pedro Ribeiro 
Mário Pereira (4) 
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ANDEBOL - SPORTING 
CUDIC RENOVA VÍNCULO 
O esloveno Aljosa Cudic reno-
vou ontem contrato com o 
Sporting. "O objetivo é conti-
nuar a dar o máximo para ven-
cer o campeonato e Taça de 
Portugal", disse o guarda-re-
des, que chegou à equipa de 
andebol dos leões em 2015. 
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111  A equipa de se-
niores da Académica de 
Coimbra deitou por terra 
a possibilidade, já difícil, 
de passar à 2.ª fase e lutar 
pela subida à 2.ª divisão. O 
jogo “fatal” terminou com 
uma derrota caseira contra 
outro candidato à subida, 
o Alavarium, por 20-29. 

Um bom início de jogo 
da Briosa ainda manteve 
o alento e a expetativa 
do resultado, até meio 
da 1.ª parte. Contudo, 
com os últimos 15 minu-
tos com bastante falhas 
ofensivas e ineficácia na 
concretização, permitiu 
ao Alavarium apostar no 
contra-ataque rápido, 
destacando-se no mar-
cador ao intervalo onde 
chegaram com seis golos 
de vantagem (7-13).

Na 2.ª parte, aumentando 
a pressão e a precipitação, 
levou a que a Académica 
fosse permitindo ao adver-
sário controlar a partida, 
demonstrando ter uma 
equipa mais equilibrada e 
competente, perante uma 
Briosa que lutou, mas sem 
o discernimento e concen-
tração necessária para re-
cuperar o resultado.

Estudantes vão agora 

continuar a competir, já a 
pensar na próxima tempo-
rada, para onde partirão 
com o mesmo objetivo.

Os iniciados receberam 
e venceram o Monte por 
39-28, num jogo animado 
e bem disputado, com a 
Académica de Coimbra a 
manter um percurso mui-
to positivo. Os infantis re-
ceberam o Avanca, tendo 
sido derrotados por 29-39. 
Contudo, devido aos regu-
lamentos, que penalizam 
as equipas que se apre-
sentam apenas com sete 
jogadores, a AAC ganhou, 
na secretaria por 15-0.

Os minis foram jogar ao 
terreno do Monte, onde 

foram derrotados por es-
clarecedores 53-16.

No próximo fim-de-se-
mana a equipa de Senio-
res desloca-se ao terreno 
do Monte. É no sábado, 
dia 16 de fevereiro, pelas 
19H00. Os Iniciados têm 
jornada dupla, recebendo 
o S. Bernardo no sábado, 
pelas 11H00, e deslocan-
do-se, no domingo, pelas 
11 horas, ao terreno da 
Sanjoanense B. Os infan-
tis iniciam a fase seguinte 
do campeonato regional, 
ainda à espera do sorteio 
de jogos. Já os minis rece-
bem o S. Paio de Oleiros, 
no domingo, às 11H00, no 
Estádio Universitário.

Andebol AAC fica na 3.ª Divisão
DR

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 26,20 x 15,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79079493 14-02-2019

Jorge Santos

A Casa do Povo da Vacariça al-
cançou um feito inédito, ao
vencer o Campeonato Regio-
nal de Iniciados Masculinos,
prova organizada pela Associa-
ção de Andebol de Aveiro, ultra-
passando equipas com maior
historial no andebol avei rense.
O triunfo ganha con tornos ain -
da mais surpreendentes uma
vez que a colectividade do con-
celho da Mealhada se situa nu -
ma zona com pouca expressão
andebolística.

O aspecto geográfico, con-
tudo, não foi de forma alguma
impeditivo de conquistar o tí-
tulo regional do escalã, permi-
tiu alcançar, por mérito próprio,
o direito à participação na fase
nacional, que acarretará um es-

forço maior, não só competi-
tivo, mas também financeiro.

Ambição não fica por aqui
Paulo Barreto, treinador do

conjunto mealhadense, reparte
os louros da conquista por vá-
rias frentes. “Estamos a falar de
um grupo de jovens que ado-
ram o andebol, que gostam de

trabalhar, treinar, aprender e
evoluir”, refere, sendo certo
que “estar rodeado por pes-
soas voluntariosas, desde diri-
gentes, treinadores, até aos pais
dos jogadores, é uma alavanca
para o sucesso”, salientando
neste particular a contribuição
de Sandro Gomes, anterior
treinador e de Patrícia Peralta,
actual dirigente.

A competitividade e o equi-
líbrio da fase regional que per-
mitiu a conquista do título re-
gional à Casa do Povo da Va-
cariça deu ainda mais valor ao
triunfo, mas a ambição não fica
por aqui. “O objectivo para esta
próxima fase passa por tentar
alcançar a primeira posição, o

único lugar que garante a pas-
sagem a fase seguinte”, atira sem
rodeios Paulo Rebelo, cien  te
das dificuldades que se avizi-
nham, mas crente nas qualida-
des do grupo de trabalho que
orienta, e que tão bem tem re-
presentado a colectividade e o
concelho da Mealhada. |

Andebol
Regional de Iniciados

Iniciados da C.P. Vacariça
sagram-se campeões regionais
Inédito Jovem equipa do concelho da Mealhada conquistou o título do escalão e vai agora disputar
uma primeira fase nacional dividida em seis zonas, onde estão também mais três equipas da região

Iniciados Masculinos da casa do Povo da Vacariça, que conquistaram o título regional

Feirense,
Sanjoanense
e Estarreja AC
apurados
Para além da equipa da
Mealhada, também as jo-
vens formações do Fei-
rense, da Sanjoanense e
do Estarreja AC, que se
classificaram nos lugares
seguintes do Campeo-
nato Regional, se apura-
ram para a fase nacional,
dividida em seis zonas cu-
jos vencedores vão de-
pois entrar numa segun -
da fase, que ditará quem
se apura para a discussão
do título nacional. |

D.R.
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APURADASAs equipas da Ar-
tística de Avanca e do Centro
Desportivo de São Bernardo
garantiram a presença na 2.ª
Fase - Grupo A do Campeona -
to Nacional de Juvenis da 1.ª
Divisão, onde vão disputar um
lugar na Fase Final, onde se vai
discutir o título nacional do re-
ferido escalão.

A formação avancanense
venceu mesmo a Zona 3 da pri -
meira fase do campeonato, to-
talizando 52 pontos e contabi-

lizando, em 18 jogos, 17 vitórias
e uma derrota, mais dois do
que o Sporting, equipa a quem
venceu nos dois jogos en tre si
que terminou na segunda po-
sição. Já o jovem conjunto do
clube de Aveiro, que garantiu a
terceira posição e última que
deu o apuramento, fechou o
pódio com 40 pontos, resul-
tantes de 11 vitórias e 7 derrotas,
tendo atingido este objectivo a
três jornada do final da pri-
meira fase da competição.

Agora, as duas formações da
região de Aveiro integram a
Zona 2 (Sul), juntamente com

Benfica, Ginásio do Sul, Spor-
ting e Zona Azul (Beja). As duas
primeiras classificadas apu-
ram-se para a Fase Final, onde
juntamente com as duas pri-
meiras da Zona 1 (Norte) vão
discutir, num campeonato a
quatro e a duas mãos, o título
de campeão nacional.

Alavarium, Estarreja AC e
Sanjoanense, na Zona 3 e Fei-
rense, na Zona 2, disputam a 2.ª
Fase - Grupo B, onde se vão dis-
cutir a permanência no primeira
campeonato do escalão., par-
tindo com metade do pon to an-
gariados na primeira fase. |

Artística e São Bernardo
ombreiam com os melhores

Andebol
Nacional de Juvenis

Equipa de Juvenis da Artística de Avanca Equipa de Juvenis do São Bernardo

FOTOS: D.R.
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A Académica perdeu, no Pavi-
lhão 1 do Estádio Universitário
de Coimbra diante do Alavari -
um, por 20-29, e terminou com
as possibilidades (que já eram
remotas) de chegar à fase final
do Nacional da 3.ª Divisão e
assim lutar pela subida à 2.ª Di-
visão. 

Um bom início de jogo da
turma escolar ainda manteve
o alento e a expectativa do re-
sultado, até meio da primeira
parte. Contudo, nos últimos 15
minutos, a ineficácia na con-
cretização da equipa conimbri -
cense, permitiu ao Alavarium
apostar no contra-ataque rápi -
do, destacando-se no marca-
dor ao intervalo a vencer por
6 golos (7-13). 

Na segunda parte, aumen -
tan do a pressão e a precipita-
ção, levou a que a Académica
fosse permitindo ao adversário
controlar a partida, demons-
trando ter uma equipa mais
equilibrada e competente, pe-
rante uma Académica que lu-
tou, mas sem o discernimento

e concentração necessárias pa -
ra recuperar o resultado. 

Na formação, os iniciados re-
ceberam e venceram o Monte
por 39-28, num jogo animado
e bem disputado, com a Aca-
démica a manter um percurso
muito positivo. 

Os infantis receberam o
Avanca, tendo sido derrotados
por 29-39. Contudo, devido

aos regulamentos, que penali-
zam as equipas que se apre-
sentam apenas com sete joga-
dores, a AAC ganhou na secre-
taria (15-0). 

Os minis foram jogar ao ter-
reno do Monte e foram derro-
tados por esclarecedores 53-
16, num jogo em que ficou bem
patente a diferença da idade
dos jogadores. |

Alavarium termina com
esperança academista
Hipotecada Académica perdeu na recepção ao conjunto aveirense (20-29)
e acabou com a ténue esperança de ainda chegar à fase final da 3.ª Divisão

Académica não conseguiu travar o Alavarium em Coimbra e cedeu por 20-29

Alavarium conseguiu
destacar-se no 
marcador na recta 
final da primeira parte
e chegou ao intervalo
a vencer por 7-13

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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A Casa do Povo da Vacariça sagrou-se sagrou-se
campeã regional 2018/2019 da Associação de An-

debol de Aveiro (AAA), no escalão de iniciados masculi-
nos. A equipa orientada por Paulo Barreto vai agora
disputar os campeonatos nacionais, assim como a equipa
de juvenis que ficou na 3.ª posição da 1.ª fase do campeo-
nato organizado pela AAA. FOTO: D. R.

CP Vacariça sagrou-se campeã
Regional de iniciados de andebol
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Não estava nas previsões o
Académico ser surpreendido
em casa frente ao ACD Monte
e ainda com uma derrota tão
expressiva. 

Na primeira volta os acade-
mistas venceram em casa do
seu adversário por apenas um
golo de diferença, o que dei-
xava a ideia de que a turma co-
mandada por Rafael Ribeiro a
repetição da vitória sobre a
equipa filiada na Associação
de Andebol de Aveiro. 

A verdade é que, com a vitó-
ria, o ACD Monte relança  a sua
própria candidatura ao apura-
mento e o Académico, embora
se mantenha na corrida por-
que ainda faltam três jogos, fi-
cou com a tarefa mais compli-

cada para ser um dos três apu-
rado para a fase da subida à II
Divisão Nacional. Os viseenses
têm uma ponta final bem mais
difícil que a do ACD Monte,
tendo de defrontar o Estarreja
AC e o Alavarium, equipas com
potencial andebolístico bas-
tante forte. 

Contudo e feitas as contas,
bastará que o Alavarium vá

vencer ao reduto do Monte
para, praticamente, colocar o
Académico na fase nacional.
Também não é impossível que
os academistas possam ir ga-
nhar na próxima jornada a Es-
tarreja, onde mora o líder ainda
invencível. Se tal acontecer, o
Académico poderá assegurar
o apuramento, bastando que
a ACD Monte não vença em

casa a Académica. É, de facto,
um cenário pouco provável,
mas em competição tudo
pode acontecer. SC |

Andebol
Regional Seniores Masculinos

Académico de Viseu perde mas 
continua na luta pelo apuramento

CLASSIFICAÇÃO

AA AVEIRO - 1.ª FASE

11.ª Jornada
ACD Monte-Académico            35-24
Académica-Alavarium                  20-29
Besteiros FC-Estarreja AC       14-41
ADEF C. Sal-EA M.ªBeira           21-29

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC         10   10    0      0  359-22730
Académico            10       7    1      2  298-26625
Alavarium                   9       7    1      1  317-20021
Monte                        10       7    0      3  322-27521
Académica             10       4    0      6  258-26117
Besteiros                 11       2    0      9  221-33815
Moim.ª Beira        11       2    0      9  238-35713
Carregal Sal          11       1    0   10  252-35812

Próxima jornada
ACD Monte-Académica, Estar-
reja AC-Académico, Alavarium-
ADEF Carregal Sal e EA Moim.ª 
da Beira-Besteiros FC

Viseenses mantêm-se no segundo lugar 

ARQUIVO
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Silvino Cardoso

A Federação de Andebol de
Portugal reconheceu a exce-
lente organização liderada
pelo município penalvense
durante a primeira parte da 1.ª
fase de Iniciados Masculinos
em selecções que decorreu
nos dias 5 e 6 de Janeiro úl-
timo e não teve dúvidas em
atribuir a organização da se-
gunda parte do evento no
mesmo concelho que vai ter
lugar no próximo fim-de-se-
mana. 

A apresentação teve lugar
anteontem à tarde na Câmara
Municipal penalvense, com a
presença do presidente da au-
tarquia, Francisco Carvalho, o
presidente do clube Os Melros
de Germil, José Manuel Lopes
e o presidente da Associação
de Andebol de Viseu, Joaquim
Escada.

Francisco Carvalho mos-

trou-se satisfeito pelos elogios
feitos à organização da pri-
meira parte da 1.ª fase e con-
gratulou-se “com a escolha da
Federação de Andebol de Por-
tugal, para que as entidades
do concelho se responsabili-
zassem pela realização final
do evento, onde serão confir-
madas as duas selecções que

disputarão a fase final nacio-
nal, ainda sem data e local”

“Aceitamos o repto não só
porque queremos que os nos-
sos jovens possam praticar
desporto evoluindo para uma
referência no andebol nacio-
nal, graças ao trabalho que
vem sendo pelo clube Os Mel-
ros de Germil, mas ao mesmo

tempo para termos a oportu-
nidade de mostrar às muitas
centenas de pessoas, atletas,
familires destes e dirigentes de
clubes e associações que nos
vão visitar, as nossas poten-
cialidades turísticas e gastro-
nómicas”, disse. 

Joaquim Escada, lembrou
que “Associação de Andebol
de Viseu desenvolve o seu tra-
balho em 24 municípios e to-
dos estão em pé de igualdade
para receberem eventos.
Desta vez foi Penalva do Cas-
telo a contemplada para a rea-
lização das duas partes da 1.ª
Fase de selecções de Iniciados
Masculino, devido à forma ex-
celente como organizou a pri-
meira parte”. |

Iniciados masculinos
em Penalva do Castelo

José Manuel Lopes, Francisco Carvalho e Joaquim Escada

Andebol
Torneio Selecções Regionais

Fim-de-semana Segunda parte da 1.ª Fase do torneio de selecções regionais
foi apresentada e regressa ao Pavilhão Municipal penalvense

RUI SOUSA

PROGRAMA

Sábado
AA Aveiro-AA Porto                      10h00
AA Viseu/Guarda-AA Aveiro 17h00
AA Leiria-AA Porto                        19h00

Domingo
AA Viseu/Guarda-AA Braga  11h00
AA Braga-AA Leiria                        16h00
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Municípios aprovam
petição “Portugal
100/ digital”
Por unanimidade | P5

Depois do queijo
Penalva do Castelo
promove o cabrito
Fim-de-semana | P8

Seniores recuperam
receita de bolachas
com 118 anos 
Moimenta da Beira  | P10

Andebol regressa
no fim-de-semana
Penalva do Castelo | P15

Viseu promete acção 
contra violência
Desporto | P20

Oitava edição das 7 Maravilhas de Portugal vai ser dedicada aos doces nacionais. As candidaturas já estão abertas
e decorrem até ao próximo dia 7 de Março.  Página 2

7 Maravilhas à descobertal
da melhor doçarial

PAI NÃO SE CONFORMA COM
ARQUIVAMENTO E QUER JUSTIÇA
Carlos Esteves, pai da menina que morreu na queda de uma claraboia, não se conforma com esta decisão do Tribunal 
de Viseu e espera que o Ministério Público recorra. Se tal não acontecer garante que não vai desistir  Página 3

DR

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5692  14  DE FEVEREIRO DE 2019  QUINTA-FEIRA   |  0,75 €
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A Academia de Andebol de S.
Pedro do Sul teve um fim-de-
semana muito positivo, ao
conseguir o apuramento em
três escalões etários para a fase
acesso à 1.ª Divisão Nacional

No campeonato de seniores
femininos, a turma sampe-
drense venceu a Casa do Ben-
fica de Castelo Branco (25-18)
e conseguiu a segunda posição
na tabela classificativa, atrás do
Ílhavo AC, indo agora entrar na
fase de subida ao nacional

No escalão de juniores femi-
ninas a Academia sampe-
drense conseguiu uma vitória
expressiva (36-24) frente à
forte equipa da Casa do Povo
Valongo do Vouga, terminando
a fase regional no terceiro lugar
que deu acesso a integrar a
fase da discussão de subida ao
nacional naquele escalão.

Também a equipa de Juvenis

Masculinos foi superior ao
conjunto do Melros de Germil
(42-21) e vai agora entrar na
fase mais desejada, tentando
conquistar um lugar no ande-
bol nacional.

Estes três apuramentos para
lutar pela subida aos campeo-
nato nacionais, acaba por
compensar todo o trabalho
que a Academia de Andebol de
S. Pedro do Sul vem fazendo
ao longos dos últimos anos. 

Os próximos confrontos, a
iniciar no fim deste mês e início
de Março, serão constituídos
por três grandes zonas de alto
grau competitivo. A equipa de
seniores femininos vai dispu-
tar o acesso contra equipas do
Porto, Braga e Aveiro, en-
quanto que a formação de ju-
niores femininos terá pela
frente adversários de Aveiro e
Leiria. Por sua vez a equipa de
juvenis masculinos irá con-
frontar-se com  conjuntos de
Aveiro, Leiria e Alentejo.|

Andebol
Academia Andebol SP Sul

Emblema sampedrense
apurado para a fase de 
subida em três escalões
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A13Iniciados masculinos em Penalva do?Castelo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2019

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/41432

 
A Federação de Andebol de Portugal reconheceu a excelente organização liderada pelo município
penalvense durante a primeira parte da 1.ª fase de Iniciados Masculinos em selecções que decorreu
nos dias 5 e 6 de Janeiro último e não teve dúvidas em atribuir a organização da segunda parte do
evento no mesmo concelho que vai ter lugar no próximo fim-de-semana.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Andebol

Sporting venceu em Fafe

O Sporting venceu, ontem, no pavilhão do AC Fafe por 

30-22, em encontro em atraso da 17.ª jornada do cam-

peonato de andebol.

Já o Arsenal da Devesa, em partida em atraso da 15.ª 

ronda, somou nova derrota, desta feita nos Açores, fren-

te ao Sporting da Horta 36-33.

Em partida antecipada da 24.ª jornada, o FC Porto 

recebeu e bateu o Belenenses por 34-22, e continua 

na frente da classificação, com mais três pontos que 

o Sporting, segundo classificado, que tem menos um 

jogo disputado.
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A 
Câmara Municipal 

de Melgaço assinou 

um protocolo com 

a Federação de An-

debol de Portugal que vi-

sa lançar a modalidade no 

concelho. No distrito de 

Viana do Castelo são vários 

os projetos de andebol em 

expansão, como é o caso da 

AD Afifense, SC Vianense e 

ainda o CA Caminha. 

Manoel Batista, presi-

dente da Câmara Muni-

cipal, realça que «é um 

desafio grande esta pos-

sibilidade de agarrarmos 

o andebol como modali-

dade a introduzir e a de-

senvolver no nosso Mu-

nicípio. Temos feito isso 

com outras modalidades, 

aproveitando as condições 

instaladas como é o caso 

do nosso Centro de Está-

gios, em Melgaço, apli-

cando essa utilidade para 

que as modalidades co-

mecem a ser alavancadas 

no nosso Município; afir-

mando Melgaço, não só, 

como um um destino de 

natureza mas onde o des-

porto se encaixa perfeita-

mente», disse.

Quanto ao andebol, 

o presidente da Câma-

ra Municipal, sublinha a 

importância da assinatu-

ra deste protocolo. «Pro-

curamos trabalhar a ques-

tão do andebol, como é 

exemplo, esta assinatura 

do protocolo com a Fe-

deração de Andebol de 

Câmara Municipal assinou protocolo com a FAP

Melgaço quer lançar
andebol no concelho

Portugal, dando a conhe-

cer o Município disponi-

bilizando aquilo que são 

as nossas condições para 

a Federação e para o des-

porto nacional, como é o 

andebol, e julgo que pode-

rá ser uma rampa de lan-

çamento para o andebol 

em Melgaço», sublinhou.

Nesta assinatura de 

protocolo de cooperação 

estiveram ainda presentes 

o presidente e vice-presi-

dete da Federação de An-

debol, Miguel Laranjeiro e 

Augusto Silva, presidente 

do conselho de adminis-

tração da Melsport, José 

Adriano Lima, e Manoel 

Batista, presidente da Câ-

mara de Melgaço. 

Presidente da Federação de Andebol marcou presença na assinatura do protocolo

F
P
A
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MELGAÇO
APOSTA 

NO ANDEBOL
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Reunião do Executivo realiza-se esta quinta-feira na Câmara Municipal de Guimarães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2019

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5b74b40a

 
Às 10 horas
 
A Reunião do Executivo Municipal de Guimarães realiza-se esta quinta-feira, às 10 horas, na Sala de
Reuniões dos Paços do Concelho, e terá 37 pontos na Ordem de Trabalhos.
 
A Ordem de Trabalhos completa é a seguinte:
 
INFORMAÇÕES
 
01 - Do ofício da Assembleia Municipal n.º 11, datado de 4 de fevereiro de 2019, que comunica a
aprovação, em sessão realizada no passado dia 28 de janeiro, da seguinte proposta: "Processo de
Descentralização - Transferência de Competências em Diversos Domínios de Atuação do Estado"
 
02 - Das declarações previstas no artº 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro
 
03 - Da Listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica
concedida, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 24.º do Regulamento de Execução Orçamental
da Câmara Municipal de Guimarães - ano 2019
 
04 - Da seguinte informação: "Requalificação e Ampliação da Escola de Fafião - Briteiros Santo
Estêvão - Informação de Início de Procedimento"
 
CÂMARA
 
05 - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 31 de janeiro de 2019
 
OBRAS PÚBLICAS
 
06 - Reabilitação de edifício da antiga fábrica Freitas e Fernandes para instalação da Universidade das
Nações Unidas - S. Sebastião - Repartição de encargos
 
07 - Reabilitação de edifício da antiga fábrica Freitas e Fernandes para instalação da Universidade das
Nações Unidas - S. Sebastião - Adjudicação e aprovação da minuta do contrato
 
FREGUESIAS
 
08 - Acordo de execução de delegação de competências nas freguesias em matéria de limpeza das
vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e de realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico
 
09 - União das Freguesias de Oleiros, Leitões e Figueiredo e União das Freguesias de Souto Santa
Maria, Souto S. Salvador e Gondomar - Apoio para a instalação de equipamentos de fitness
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10 - Freguesia de Aldão - Retificação de subsídio para delegação e competências - Obras de
construção de passeios em diversas ruas
 
11 - Freguesia de Ronfe - Delegação de competências e subsídio - Retificação da deliberação de
Câmara Municipal de 27 de abril de 2017
 
12 - Freguesia de Silvares - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Deliberação
de 31 de outubro de 2018 - Primeira revisão
 
PROTOCOLOS
 
13 - Protocolo de colaboração entre a associação "Casa Comum da Humanidade" e o Município de
Guimarães
 
PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
 
14 - Proposta para abertura de consulta prévia para aquisição de serviços - Fornecimento de energia
elétrica, para o Município de Guimarães, ao abrigo do acordo-quadro de fornecimento de eletricidade,
celebrado pela central de compras da Comunidade Intermunicipal do Ave - Consulta prévia n.º 14/19
 
15 - Contratos de aquisição de serviços com a Vitrus. Contrato "In House" de aquisição de serviços de
limpeza de edifícios integrados no património do município. Contrato "In House" de aquisição de
serviços de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. Contrato "In House" de
aquisição de serviços de recolha de resíduos de construção e demolição
 
16 - Aquisição de serviços com a Vitrus - Contrato "In House" de aquisição de serviços de limpeza de
faixas de gestão de combustível
 
RECURSOS HUMANOS
 
17 - Recrutamento para cargos dirigentes - Designação de júri e autorização de abertura
 
ENTIDADES PARTICIPADAS
 
18 - Proposta de aprovação de Contrato Programa com a Cooperativa de Interesse Público Fraterna -
Centro Comunitário de Solidariedade Social, C.I.P.R.L., ao abrigo da lei n.º 50/2012, de 31 de agosto,
com as atualizações vigentes, que regula a atividade empresarial local e o regime das participações
locais
 
TRÂNSITO
 
19 - Alteração de trânsito na freguesia de Fermentões
 
EDUCAÇÃO
 
20 - Proposta de adesão do Município de Guimarães à associação 'Prochild Colab Against Poverty and
Social Exclusion'
 
21 - Escola Secundária das Caldas das Taipas - Pedido de cedência de autocarro
 
22 - Agrupamento de Escolas EB 2,3 Professor Abel Salazar - Pedido de cedência de autocarro
 
AÇÃO SOCIAL
 
23 - Contrato de parceria e contrato de comodato com a Associação de Apoio à Criança - Candidatura
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ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (aviso nº 55/fami/2019) - Ratificação
 
24 - Adesão do Município de Guimarães à tarifa social da água - Dados fornecidos pela Direção Geral
das Autarquias Locais (DGAL)
 
25 - Atribuição de apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade - Ratificação dos apoios
concedidos por conta do Fundo de Maneio - Janeiro de 2019
 
26 - Cedência de transporte a uma família síria para participação num encontro de refugiados em
Braga - Acordo de Cooperação Guimarães Acolhe
 
27 - Grupo Encontro de Saberes - Pedido de cedência de autocarro
 
28 - Grupo Encontro de Saberes - Pedido de cedência de autocarro
 
29 - Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Nespereira - Pedido de cedência de autocarro
 
CULTURA
 
30 - Feira Afonsina 2019 - Alteração das normas de participação
 
31 - Grupo Cultural e Recreativo de Barco - Atividades e investimentos a realizar em 2019 - Atribuição
de subsídio
 
32 - Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento nº 702 de Mesão Frio - Pedido de cedência de
autocarro
 
CULTURA
 
33 - Tribunal da Relação de Guimarães - Pedido de cedência de autocarro
 
34 - Casa do Povo de Serzedelo - Pedido de cedência de autocarro
 
DESPORTO
 
35 - Federação de Andebol de Portugal - Contrato de desenvolvimento desportivo - Realização do jogo
de andebol Portugal x França - Qualificação para o Campeonato da Europa
 
36 - Clube Desportivo de Ponte - Pedido de cedência de autocarro
 
2019-02-14T09:15:55+00:00
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Barreirense abre 
secção de andebol 

Clube Desportivo Barreirense dispõe de uma nova modalidade para dinamizar o Bairro da Nazaré. 

FOR vAÇÃO 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

O
Clube Desportivo Barrei-
rense vai disponibilizar o 
andebol como nova alter-
nativa desportiva para as 
crianças da Nazaré. Para 

ativar esta nova proposta para as 
crianças daquele bairro, o presi- 
dente Luís Filipe Santos e a direção 

da Associação de Andebol assi- 
naram um protocolo para um 
projeto que em breve vai arran- 
car no polidesportivo da Nazaré 
destinado ao setor feminino. 

Assim, a família do andebol 
vai ser alargada à freguesia de 
São Martinho e numa comuni- 
dade ampla, como é o Bairro da 
Nazaré. Os primeiros passos es- 
tão a ser dados e em breve vão 
ser conhecidos os técnicos e as 
datas para se iniciar o recruta- 
mento de crianças para a mo- 
dalidade. Página 20
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Bartolomeu Perestrelo domina 
em femininos o Campeonato da Madeira 

Clube Desportivo Bartolomeu Pe- 
restrelo domina as competições 
regionais em femininos. A meio 

da primeira das quatro voltas do Cam- 
peonato da Madeira em infantis e ini- 
ciados, a formação escolar pulveriza 
a liderança das classificações, com 
excepção do estreante São Roque na 
II Divisão de infantis e até ao escalão 
de juvenis. 

Já nos masculinos e no final da  

primeira volta são vários os clubes 
líderes com as formações escolares 
na liderança: Bartolomeu Perestrelo 
e Clube Escola Levada em infantis e 
iniciados e o Marítimo em Juvenis. 
Isto demonstra bem a consistência 
do trabalho interno dos clubes e os 
resultados e o equilíbrio em cada 
divisão/escalão é o que de melhor 
se pode augurar pelo futuro do an- 
debol. 

,-1 

.../ 
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Sonhos por 

concretizar 

Madeira SAD aponta aos "quartos" 

da Taça Chatienge 
O Madeira SAD entra este fim de semana em campo para defrontar os 

ucranianos do Donbas, em partida a contar para os oitavos 
de final da Taça Challenge. Dois jogos que vão ser 

disputadosno Funchal e que dão, desde logo, 
vantagem aos madeirenses na luta 

pela passagem à fase seguinte. 

Paulo Fidalgo é um treinador desde sempre ligado ao 
Madeira SAD. O timoneiro da equipa madeirense chegou à 
Região em 2001/2002 para representar a formação insu- 
lar, então como jogador. São 18 anos que dexam o técnico 

sonhar. "Será um bom sonho manter o Madeira SAD no 
top 6 da modalidade nos próximos anos tendo em conta 

as dificuldades financeiras e sociais que advêm da in- 
sularidade. É claro que almejo por conquistar um 

troféu para o clube e por último, mais a título 
pessoal, seria um grande sonho e orgulho 

estar presente com Portugal no Euro 
2020", destacou. 

A E3 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

13 
 auto Fidalgo, treinador do 
Madeira SAD, garante que 
o esforço financeiro feito 
para garantir os dois jogos 
na Madeira é meio caminho 

andado para a qualificação e, nesse 
sentido, deixa elogios a Carlos Pe- 
reira, garantindo, por outro lado, 
que a equipa vai fazer a sua parte. 

"As eliminatórias ganham-se den- 
tro de campo, mas o esforço fi- 
nanceiro que o nosso presidente 
fez para garantir os dois jogos na 
Madeira, nos dois anos em que es- 
tamos a participar, esta foi a pri- 
meira vez, é de enaltecer e pode 
fazer toda a diferença na elimina- 
tória. A partir daqui as coisas tor- 
nam-se mais viáveis. Dentro de 
campo, devemos lutar bravamente 
para mostrar que somos a melhor 
equipa, que temos melhores atletas 
do que a equipa ucraniana. Eu 
acredito nisso e que no domingo, 
por volta das 19h00, o Madeira 
SAD estará nos quartos de final da 
Taça Challenge", começou por dizer 
o treinador da equipa madeiren- 
se. 

O Madeira SAD ficou a saber em 
outubro passado que iria defrontar 
a equipa ucraniana. Na sua análise 
ao adversário. Paulo Fidalgo con- 
sidera o Donbas é um adversário 
ao alcance. 

"O Donbas é urna equipa de Do- 
netsk, é urna espécie de academia 
que forma bons jogadores ucra- 
nianos. Na última época ficou em 
terceiro lugar do campeonato da 
Ucrânia. é uma equipa que luta 

perspetiva da pró- 
xima ronda será mui- 

to mais difícil. Já temos 
equipas com orçamentos 

muito superiores às equipas por- 
tuguesas e para nós isso torna-se 
complicado. Neste momento, e de- 
pois de eliminarmos o Donbas, há 
certamente uma ideia de quem 
pode avançar nesta eliminatória. 
Os quartos de final serão muito 
complexos e com equipas inaces- 
síveis para o Madeira SAD. Pode 
haver uma ou outra equipa que 
nos pode fazer sonhar, mas conto 
com muitas dificuldades. Conto 

estar na próxima fase e fazer uns 
bons quartos de final, mas va- 

mos ver". 

gura que o Madeira SAD pode eli- 
minar os ucranianos. 

"Estou confiante. Se nada 
de anormal nos acontecer, 

acredito que temos 
capacidade 

para elimi- 
n a r - 

mos o 
Donbas. 
Peço para 
que o azar não 
nos bata à porta. De- 
pois da análise que fiz 
ao Donbas, esta equipa 
para nos eliminar terá 
que fazer melhor daqui- 
lo que eu vi e terá que 
ter muita sorte. O cam- 
peonato ucraniano é de di- 
fícil acesso. De outubro até 
agora, foi muito complexo 
arranjarmos vídeos do ad- 
versário e de boa qualidade 
que nos dão uma boa refe- 
rência. Conseguimos, mas o 
campeonato ucraniano é 
dominado por uma ou 
duas equipas e por vezes 
não é fácil arranjar mate- 
rial", garante. 

O passaporte para os 
quartos de final da compe- 
tição está ao virar da es- 
quina e. nesse sentido, em 
caso de presença nessa fase 
da competição. o treinador 
não está à espera de facilidades. 

"Olhando para os outros jogos. a 

sem- 
pre pelos 
lugares de 
topo do ande- 
bol do seu país, 
mas não consegue 
equivaler-se ao Motor, 
que é o grande campeão 
da Ucrânia e dos melhores 
do andebol europeu. É uma 
equipa alta, que defende 6-0, com 
boa qualidade, é uma equipa física, 
esse 6-0 é suportado pelo seu guar- 
da-redes. Ofensivamente, é uma 
equipa com boas relações com o 
seu pivot e que tem um ou dois jo- 
gadores com capacidade de 'tiro'. 
Não me parece uma equipa com 
grande dinâmica e, aí. o Madeira 
SAD é superior. Diria que é uma 
equipa tipicamente de andebol de 
leste, da União Soviética, com muitas 
influências", frisou, na oportunida- 
de. 

Perante esta realidade, Paulo Fi- 
dalgo afirma que as 'armas' da sua 
equipa vão passar pela forma de 
defender dos madeirenses, que ra- 
ramente encaixa nos adversários. 

"Temos um dos melhores siste- 
mas de defesa 3x2x1, muito dinâmica 
e agressiva, que cria problemas a 
muitas equipas do nosso campeo- 
nato, mas que, na minha opinião, 
cria ainda mais dificuldades nestas 
equipas europeias, pois estão muito 
formatadas para defesas 6x0 ou 5x1 
e quando defrontam equipas como 
a nossa deparam-se com muitas di- 
ficuldades. Esta será uma das nossas 
grandes armas e tenho dúvidas que 
possam conseguir um encaixe no 
nosso sistema e aí pode cavar-se a 
diferença", afirma. 

Por tudo isto. Paulo Fidalgo asse- 
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A QU4L IC ÇÃO 
Equipa madeirense i e ari ebol defronta este fim de se ana,o Funchal, os ucranianos do Donbas 
para os oitavos de final da Taça Challenge. O treinador Paulo Fidalgo revela ao JM que está confiante 
na passagem da equipa à fase seguinte. 
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Andebol cresce no São Roque 
aparecimento de uma modalidade coletiva 
em São Roque, num clube que tem forte his- 
torial em modalidades individuais tem sur- 

preendido não só pela adesão de novos praticantes 
como dinâmica desportiva que vai enriquecendo 
o clube. São sete equipas em quatro escalões dife- 
rentes o que ilustra o grande interesse pela activi- 
dade. Todas as semanas chegam ao clubes novos 
atletas na modalidade. Nesta vertente e tal como 
aconteceu com o hóquei, o andebol está em franca 
expansão e já neste fim de semana vai organizar 
o seu primeira concentração Testand' para crianças. 
Neste evento, para além do andebol com cerca de  

90 crianças de am- 
bos os sexos vão 
poder experimen- 
tar outras activida- 
des no clube como o 
hóquei, o ténis de mesa 
o karaté e uma actividade relacionada com a lin- 
guagem gestual e vão dispor de uma insuflável 
para preencher e descontrair as crianças. Neste 
evento vão estar presentes todos os clube da mo- 
dalidade, mais o Carvalheiro, Mar e Serra, clubes 
que estão a iniciar tal como o São Roque que é o 
organizador do evento. 
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DERROTAS 
EM FRANÇA E ESPANHA 
Quatro andebolistas 
portugueses estiveram 
envolvidos em jogos das ligas 
espanhola e francesa e todos 
foram derrotados. Pedro 
Portela destacou-se pelo 
Tremblay, ao fazer quatro 
golos, aumentando o seu 
total em França para 56. 

c, a,. ' • • 

Cangas (A. ArandaKeereca 18-22 

PSG-Dunkerke (W. Davyes, 2> 30-23 
Tremblay (P. Portela. 41-Toulouse 23-35 
Pontault U. Moniz)-Alx 28-29 
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AFIGURA 

Agradável 
exceção 

Numa atuação coletiva 
para esquecer, \tctor 
Iturriza foi dos poucos 
que se salvou.° cubano 
esteve muito bem no 
ataque, conseguindo seis 
gaios em sete remates, 
tendo ainda ganho um 
livre de sete metros. 
Consistente, ainda somou 
trésações defensivas. 

FC Porto ganhou por 12, mas deverá ter feito 
uma das exibições mais apagadas da temporada 

wit 

O DRAGA° DESLIGOU 

Victor Iturriza prepara mais um remate perante o olhar de Nuno Santos, Ricardo Barrão e Diogo Branquinho 

FC PORTO 
BELENENSES 
Dragão Caixa 
Árbitros: Eurico Nicolau 
e Ivan Caçador (Leiria) 

FC PORTO 
Thornas Rau« Gr 

BELENENSES 
Roney Franzini Gr 

Miguel Martins 2 Miguel Moreira Gr 
Angel Hemandez 5 Nuno Santos 1 
Alods Borges 1 Bramo Moreira 2 
Diogo Branquinho 3 Ricardo Barrão 
AndréGomes 1 Fábio Semedo 7 
Ttto 3 Joáo  7 
Victor Ituniza 6 Tiago Ferro 2 
Leandro Semedo 1 David Pinto 3 
C4b6IMbeague Filipe Pinho 
YoanBalatgniiT 4 Rlipe Custódio 
Rui Silva 2 Ernesto Gonzalez 
Daymaro Salina 2 
Leonel Femandes 3 
Fábio Magalhães 1 
AirredoQuintana Grfnj 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson Joào Fiorêncio 

Ao intervalo 16-12 

Marcha.05"3-0.10' 6-3,15'10-6,20;11-6, 

25'13-8. 30' 16-12, 35'18-25, 40' 22-17, 
45' 24-17, 5U 27-18, 55'30-19. 60'34-22 

2 EXCLUSÕES o 
o VERMELHOS O 
Ó-2 7 METROS o-o 

RtneanmARAES 
***Ao quartojogo no mês de 
fevereiro, ou seja, ainda no 
início de uma série com um 
encontro a cada quatro dias 
pelo menos até ao final de 
março, o FC Porto recebeu e 
venceu o Belenenses, por 34- 

22, em partida antecipada da 
24.° jornada do Campeonato 
Nacional de andebol. 

Com António Areia na ban-
cada, a descansar, os dragões -
que sábado se exibiram a nível 
superior, frente ao Cuenca, na 
abertura da fase de grupos da 
Taça EHF, e amanhã já viajam 
para a Roménia - começaram 
bem, fizeram 4-0, mas depois 
desligaram. O que se seguiu, 
até cerca dos 15 minutos fi-
nais, foi de urna pobreza con-
frangedora. 

Perante um Belenenses 
aguerrido, a esticar o tempo de 
ataque ao máximo paratentar 
atirar pela certa, mas desfalca-
do de quatro elementos im-
portantes - Nuno Roque, Nel-
son Pina, Pedro Sequeira e 
Diogo Domingos -, os azuis e 
brancos, mesmo nunca per-
dendo o controlo do jogo, de-
ram uma imagem muito páli-
da da valia que possuem. 

Assim, e apesar da exibição 
de exceção de Thomas Bauer 
na baliza, foi com alguma na-
turalidade que os lisboetas es-
tiveram a apenas duas bolas 
(18-16), obrigando o FC Porto 
a reagir. No entanto, apenas 
nos derradeiros 15 minutos é 
que os donos da casa coloca- 

ram intensidade nas ações e 
mostraram comojoga overda-
deiro FC Porto. 

Seja como for, ao 30.° jogo da 
temporada, os dragões soma-
ram a na  vitória, registando 

Foi mesmo mau. 
'estivemos com 
pouco foco e estou 
desapontado com 

jogo que 
fizemos" 
Magmis Andersson 
Treinador do FC Portó 

"Os jogadores 
cumpriram bem e 
estou contente 
com aquilo de que 
foram capazes" 
João Florêncio 
Treinador do Belenenses 

apenas três derrotas - uma 
para oAndebol 1, em casa, com 
o Sporting, e duas para a Taça 
EHF, ambas fora, com SKA 
Minsk (Bielorrússia) e Magde-
burgo (Alemanha). 

Página 26



A27

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 4,51 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79078380 14-02-2019

AC PAPE 22 
30 

  

Pavilhão Municipal de Fafe 

Árbitros: Fernando Costa e Diogo 
Teixeira (AA Braga) 

AC FAFE Nelson Reyniel e Nuno Silva 
(Gr); Tiago Gonçalves, Rui Rolo (4), Luis 
Nunes (2), Admilson Furtado (1), Virgílio 
Pereira (3), Mário Pereira (4), Gualther 
Furtado (1), Luis Pereira (6) e Ivo Silva 
(1).  
Treinador: Armando Pinto 

SPORTING Aljosa Cudic e Alexandre 

Oliveira (Gr); Pedro Valdés (6), Carlos 
Ruesga (6), Frankis Carol (1), Pedro 
Solha (1), Tiago Rocha (5), Carlos 
Carneiro (1), Fábio Chiuffa (4), Valentin 
Ghlonea (3), Salvador Salvador, Ivan 
Nikcevlc (1), Joel Ribeiro e Luis Frade 

(2).  
Treinador: Hugo Canela 

AO INTERVAL01048. 

•••Tal como o FC Porto, tam-
bém o Sporting fez a quarta 
partida em fevereiro, estando 
igualmente num percurso 
duro até ao final de março. On-
tem, em Fafe, no 33.° encon-
trada época, os leões somaram 
a 29.a vitória, por 22-30, em 
partida em atraso que fechou 
as contas da 17.a  jornada do 
Campeonato Nacional. Os 
leõesassumiram estecompro-
misso em gestão, de calendá-
rio e plantei, tendo levado até 
Fafe alguns dos jogadores da 
formação, com destaque para 
o guarda-redes internacional 
juvenil Alexandre Oliveira. 
Carlos Ruesga e Pedro Valdés 
foram os marcadores de servi-
ço dos verdes e brancos, en-
quanto a equipa da casa, que 
continua a lutar pela manu-
tenção, teve em Luís Pereira o 
seu melhor elemento. —A.F. 

CAMPEONATONACEONAL 

15.'jomada 
Sp. Horta-Arsenal 36-33 
17.' jornada 
AC Fafe-Sporting 22-30 
24 'jornada 
FCPorto-Belenenses 34-22 

JVED M-S P 
1.°FC Porto 22 21 O 1 791.468 64 
2.°Sporting 21 20 O 1 670.495 61 
3.°Benfica 20 18 O 2 643-449 56 
4.°AguasSantas 21 15 1 5 623.514 52 
5.°Belenenses 23 14 1 8 670-595 52 
6.°Madeira540 21 14 O 7 561-521 49 
7.°413C 22 11 2 9 590.564 46 
8.° Boa Hora 23 7 2 14 575-662 39 
9.95MA1 22 8 1 13 551-569 39 
10.°Avanca 21 8 0 13 509-576 37 
11.°Sp. Horta 22 5 O 17 507.673 32 
12.°4C Fafe 22 4 O 18 511.626 30 
13.°Ferment6es 22 3 1 18 484-662 29 
14.°Arsenal 22 O O 22 486-797 22 

Sábado, dia 16/02/2019 
Belenenses-Avanca 15h30 
Ferment6es-Arsenal 18h00 
151441-ABC 19h00 
Benfica-Aguas Santas 15h00 
Terça-feira, dia 19/02/2019 

MadeiraSAD-Sportingda Horta 19h00 
Já disputados 
Boa Hora-St,v,ting 24-38 
FC Porto-AC Faf e 40-18 
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FC Porto e Sporting vencem para o Campeonato Nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2019

Meio: Jogo Online (O) Autores: Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63603dce

 
2019-02-13 23:35
 
Dragões ganharam em casa ao Belenenses, leões venceram em Fafe e ainda houve o triunfo do
Sporting da Horta sobre o Arsenal da Devesa Numa noite com três jogos de outras tantas jornadas do
Campeonato Nacional de andebol, o FC Porto bateu o Belenenses, por 34-22, o Sporting venceu em
Fafe, por 30-22, e o Sporting da Horta derrotou o Arsenal (00-00). Entre a vitória sobre o Cuenca, de
Espanha, e a visita ao Constanta, da Roménia, para as duas primeiras jornadas da fase de grupos da
Taça EHF, os dragões assinaram uma exibição muito fraca, mas mesmo assim bateram o Belenenses,
em jogo antecipado da 24.ª jornada, com Victor Iturriza a destacar-se com seis golos em sete remates
e Thomas Bauer muito bem na baliza (12 defesas). Em Fafe, no jogo que encerrou a 17.ª jornada, os
leões impuseram-se com natural facilidade, com Ruesga e Valdés a mostrarem serviço, com seis golos
cada um. Por fim, na Ilha do Faial, o Sporting da Horta, em jogo relativo à 15.ª ronda do Andebol 1,
impôs a 22.ª derrota ao Arsenal (36-33) em outras tantas rondas que leva a prova.
 
Rui Guimarães
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Iturriza, com seis golos, foi o melhor marcador dos azuis e brancos 

Dragão cumpre frente 
ao Belenenses e leão 
não vacila em Fafe 

F. C. Porto mantém 
liderança após vitória 
sobre turma do 
Restelo. Sporting 
derrota fafenses 

Alvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt  

N 7.) O favoritismo apontado 
ao F. C. Porto na receção ao Bele-
nenses confirmou-se, com os dra-
gões a vencerem, por 34-22, em 
partida referente à 24.2  jornada do 
campeonato. 

Motivados pelo recente triunfo 
sobre o Cuenca na Taça EHF, os 
azuis e brancos somaram a 17.a  Vi- 

RESULTADOS 
Jogo em  atrasa da 15.° Jornada  
SL  Horta 36 -33 Arsenal Devesa  
Jogo em atraso da 17.' Jornada  
Fafe 22 - 30 Sporting_ 
Jo o antecipado da 24.°  Jornada  
F. C:Porto 34 - 22 Belenenses 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E () F-C  

1 F C Porto 64  22  21  O 1 791-468  
2 Sporting 61 21 20 O 1  670.495 
3 Benfica 56  20 18 O 2 643-449 

Wias Santas 52 21 15 1 5 623-513  
5 Belenenses 52 23 14 1 8 670-595  
6 Madeira SAD 49 21 14 O 7 561-511 
7 ABC 46 22 11 2  9 590-564 
8 Boa Hora 39 23 7 2 14564-662 
9 Mala-ISMAI 39 22 8 1 13551-569  

10 Avanca 37 21 8 O 13509-576  
11 Sg. Horta 32 22 5 O 17507-673  
12 Fale 30 22 4 O 18511.626  
13 Fermentões 29 22 3 1 18484.662  
14 Arsenal Devesa 22 22 O O 22486.797 

PRÓXIMA JORNADA 16-02-2019 

Boa Hora 24 - 38 Sporting 
F. C. Porto 40 -18 Fafe 
Belenensos Avanca 
Benlica Águas  Santas 
Fermentões Arsenal Devesa 
Mala-ISMAI ABC 
Madeira SAD 119/02) Sp. Horta 

tória consecutiva no campeonato, 
mantendo-se na liderança isolada 
da prova. Os azuis e brancos impu-
seram a superioridade com natu-
ralidade e obtiveram um triunfo 
tranquilo. 

No segundo lugar, com menos 
uma partida disputada, está o 
Sporting, que cumpriu na deslo-
cação a Fafe e venceu por 30-22, 
em jogo da 17.3  ronda. Os cam-
peões nacionais assumiram o co-
mando do marcador desde cedo e 
jamais largaram a liderança, com 
destaque para Pedro Valdés e Car-
los Ruesga, autores de seis golos, 
cada. e 

F. C. Porto 

Belenenses 22 
F. C. PORTO Thomas Bauer; Victor Iturriza (6), Leandro 
Semeio (1), Yoan Balasquez (4). Miguel Martins (2), Djibril 
Mbengue, Angel Hernandez (5), Rui Silva (2), Daymaro 
Salina (2), Leonel Fernandes (3), Alexis Borges (1), Diogo 
Branquinho (3), André Gomes (1), Miguel Alves (3), Fábio 
Magalhães (1) Treinador Magnus Andersson 

BELENENSES Miguel Moreira, Roney Fraudei; Filipe 
Custódio. Nuno Santos (1), Bruno Moreira (2), Filipe Pinho, 
Ricardo Barrão, Fábio Sambo (7), João Ferreira (7), David 
Pinto (3), Tiago Ferro (2) Treinador João Florêncio 

LOCAL Dragão Caixa, POIO 
ÁRBITROS Eunco Nicolau e Ivan Caçador 
AO INTERVALO 16-12 

Fafe 22 

Sporting 30 
FAFE Reyniel, Nuno Silva; Tiago Gonçalves, Rui Rolo (4), 
Luis Nunes (2). Admilson Furtado (1), Virgílio Pereira (31, 
Mario Pereira (4), Gualther Furtado (1), Luís Pereira (6). Ivo 
Silva (1) 
Treinador Armando Pinto 

SPORTING Colho Alexandre Oliveira; Pedro Valdés (6), 
Carlos Ruesga (6), Frankis Caro) (1), Pedro Solha (1). 
Tiago Rocha (5). Carlos Carneiro (1). Fábio Chiuffa (4). 
Ghionea (3), Salvador, Nikcevic (1), Luís Frade (21 
Treinador Hugo Canela 

LOCAL Pavilhão Municipal de Fale 
ÁRBITROS Fernando Costa e ()logo Teixeira 
AO INTERVALO 10-18 

34 
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FC Porto vence Belenenses e eleva para 14 os triunfos consecutivos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2019

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82dee3c

 
2019-02-14 09:30:00+00:00
 
Dragões reforçam liderança isolada do campeonato.
 
O FC Porto recebeu e venceu, na quarta-feira, o Belenenses (34-22), no Dragão Caixa, em jogo
antecipado da 24.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Os dragões consolidaram assim a
liderança do campeonato, onde somam agora 64 pontos, ao mesmo tempo que elevaram para 14 os
triunfos consecutivos.
 
Apesar do triunfo, Magnus Andersson, treinador do FC Porto, não gostou daquilo que viu no Dragão
Caixa.
 
"Não gostei. Realizámos um bom jogo frente ao Cuenca e penso que os meus jogadores não estavam
focados. Só nos últimos 25 minutos é que defendemos. Ganhámos por 12 golos e jogámos mal",
atirou o técnico dos dragões.
 
Por seu turno, o Belenenses continua no quinto lugar do campeonato, amealhando um total de 52
pontos, menos 12 do que o FC Porto.
 
[Additional Text]:
FC Porto vence Belenenses e eleva para 14 os triunfos consecutivos
 
Notícias Ao Minuto
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Nsitesact— 

Ruesga marcou 6 golos 

34 
FC PORTO 

22 

BELENENSES 

M. AnderssonQ °João Florêncio 

GcS EXC GISEXC 

1 BAUER O O O M MOREIRA O O O 
VICTOR ITURRIZA 6 1 FILIPE CUSTÓDIO O O 
1. SEMEDO 1 O NUNO SANTOS 1 1 
Y. BAIASQUEZ 4 1 E GONZALEZ O 1 
MIGUEL MARTINS2 O BRUNO MOREIRA2 O 

MBENGLIE O O FILIPE PINHO O O 
Á HERNANDEZ 5 O R. BARRÃO O O 

RUI SILVA 2 O R. FRANZINI O o O 
D SALINA 2 O FÁBLO SEMEDO 7 O 
I FERNANDES 3 O 10À0 FERREIRA 7 O 
AI [XIS BORGES 1 O DAViD PINTO 3 
D BRANQUINHO 3 O TIAGO FERRO 2 O 
ANDRE COMES 1 O 
MIGUEL ALVES 3 O 
F MAGALHÃES 1 O 

AO INTERVALO: 16-12 

LOCAL: Dragão Caixa 

ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador 

FC Porto e Sporting 
cumprem no campeonato 

FC Porto e Sporting cum-
priram nos jogos de ontem para 
o campeonato nacional. Para 
jornadas diferentes, os dragões 
bateram o Belenenses por .34-
22, em partida antecipada da 
24,  jornada, enquanto os leões 
viajaram até ao Minho para 
derrotarem o Rife por 30- 22, 
em jogo cm atraso da 17' ronda. 

A equipa azule branca alcan-
çou 014" triunfo consecutivoe o 
21" em 22 jogos no campeonato, 
passando a somar 64 pontos e 
reforçando a liderança isolada 
da prova. Vai agora virar o foco 
para a Europa, defron t a ndosá - 
bacio, na Roménia, o Dobrogea 
SudConstan t a , na 2" jornada do 
Grupo C da 'I'aça EH R. 

Já o Sporting teve em Carlos 
Ruesga e Pedro Valdés aponta -
ria abaliza, com seis golos cada. 
A propósito de Ruesga • o espa - 
nhol deu urna entrevista ao 'El 
Comercio', onde revela, entre 
outras coisas, que gostaria de 
continuar vinculado ao Spor-
ting após deixar de jogar. "E um 
clube com uma enorme di - 
ménsão, onde gostaria de tra-
balha r no futuro" . Ruesga, refi-
ra-se, tem contrato com os 
leões até 2022, sendo um dos 
pilares da equipa, que vai reto-
mar o regresso à Champions. 

ANDEBOL 
15.ajornada 

SP. HORTA 36-33 ARSENAL 

17.' jornada 

FAFE 22-30 SPORTING 

24.a jornada 

FC PORTO 34-22 BELENENSES 

CLASSIFICAÇÃO 
P./VE[1 cm-cs 

02 FCPORTO 64 22 21 O 1 791-468 

°SPORTING 61 21 20 O 1 670-495 

02 BENEICA 56 2018 O 2 643-449 

02  Á. SANTAS 52 2115 1 5 623-514 

02 BELENENSES 52 23 14 1 8 670-595 
102 MAD.SAD 49 2114 O 7 561-521 

09  ABC 46 22 11 2 9 590-564 

OQ BOA HORA 39 23 7 2 14 575-662 

09 MAIAISMÁI 39 22 8 1 13 551-569 

OgAVANCA 37 21 8 O 13 509.576 

02 513. H O R TA 32 22 5 O 17 505-673 

02 ACFAFE 30 22 4 O 18 511-626  
9FERMEATIDES29 22 3 1 18 484-662 

Cr ARSENAL 22 22 O O 22 486-797 

Próxima jornada 16e 19' de fevereiro 

BELENENSES-AVANCA, FERMENTÕES-ARSENAL, MAIA 
ISMAI ABC, BENFICA-AGUAS SANTAS E MADEIRA SA0-
SP. HORTA*; .4 REALIZADOS: BOA HORA-SPORTING 
(24-38) E FC PORTO-AC FAIE (4018) 

FAFE 22 30  SPORTING SP.HORTA  36 33  ARSENAL 

ArmandoPintoo QHugoCanela Tiago Cunha° ()Gabriel Oliveira 
WEK USW USE0 USOK 

NELSON REYNIEL GO O AIJOSA CUDIC O O O RUI PEREIRA° O 1 JOÃO COSTA° O 0 
TIAGO GONÇALVES O O PEDRO VAIDES 6 O HUGO SILVA 3 O HUGO OLIVEIRA 6 I 
PAULO VINICIUS O O CARLOS RUESGA 6 O MIGUEL BAGAÇO 1 o PEDRO DANTAS 70 1 
RUI ROLO 4 o FRANKIS CAROI 1 o BRUNO CASTRO O 2 NONO BRII0 O O 
LUÍS NUNES 2 O PEDRO SOLHA 1 O JOSÉ SILVA 12 O JOÃO SARAIVA 2 O 
E SAMPAIO O O TIAGO ROCHA 5 O rOÃO OLIVEIRA 3 1 10ÃO CUNHA 4 2 
A. FURTADO 1 O CARLOS CARNEIRO 1 O RODRIGO PINTO 2 O TIAGO 01 OLIVEIRA ? O 

NUNO SILVA O O O A. OLIVEIRA O O O v. NAIIMENKO 3 O MIGUEL GOMES 5 O 
M. FERNANOES o o FiBiOCHILIEFA 4 o ANDRÉ(IMA 12 o ANDRÉ RIBEIRO o 1 
ViRGRIO PEREIRA 3 o VALENTiN Gi-liONEA 3 O IIAGO BRAGA O O PEDRO PANDO 4 O 
PEDRO RIBEIRO O O S. SALVADOR O O 
MÁRIO PEREIRA 4 o IVAN NIKCEVIC 1 O 
BAGO SILVA O O JOEL RIBEIRO O O 
C. FURTADO 1 o LUÍS FRADE 2 O 
LUÍS PEREIRA 6 O 
IVO SILVA I O 

AO INTERVALO: 10-18 ; LOCAL: Pavilhão 
Municipal de Fale; ÁRBITROS: Fernando 

Costa e Diogo Teixeira 

AO INTERVALO: 19-13 ; 
LOCAL: Pavilhão Desportivo da Horta; 
ÁRBITROS:Ruben Mala e André Nunes 
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FC Porto supera Belenenses no Dragão Caixa
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FC Porto supera Belenenses no Dragão Caixa
 
13FEV 21h59
 
O FC Porto derrotou esta quarta-feira o Belenenses por 34-22, em duelo antecipado da jornada 24 do
campeonato nacional de andebol, mantendo-se desta forma na liderança da prova, com 21 vitórias e
apenas uma derrota (64 pontos).
 
Esta noite, no Dragão Caixa, os portistas venciam por 16-12 ao intervalo, mas na segunda parte
embalaram para uma margem bastante ampla, muito pela eficácia de Victor Iturriza e Angel
Hernandez, autores de seis e cinco golos, respetivamente. Do lado contrário, Fábio Semedo e João
Ferreira marcaram sete golos cada, mas não impediram o desaire dos azuis do Restelo.
 
Veja a transmissão do encontro.
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