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16º Congresso Técnico Científico de Andebol realiza-se em Lisboa a 22 e 23 de Junho

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09/05/2019

Meio:

Atletismo Magazine Online

Autores:

Carlos Viana Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5f4bba68

O primeiro prazo de inscrições termina a 7 de Junho. O Congresso será homologado pelo IPDJ e é
reconhecido para a Renovação da Licença Pro da EHF.
O Congresso Técnico Científico de Andebol está de volta à Universidade Lusófona de Lisboa, nos dias
22 e 23 de Junho de 2019, em Lisboa.
BREVEMENTE serão divulgados os oradores convidados, assim como todas as informações e
novidades.
INSCRIÇÕES
As inscrições são obrigatoriamente efetuadas online, via Portal da Federação. É fundamental que
preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o respectivo email.
As inscrições só serão válidas após o pagamento estar regularizado. Pode aceder ao formulário de
inscrição online AQUI.
Taxas de Inscrição:
Inscrições até 07 de Junho (inclusive):
. Congresso Completo - 30,00EUR
. Sócios ATAP - 20,00EUR
. Estudantes Universitários - 20,00EUR
Inscriçõe s a partir de 07 de Junho até 21 de Junho (inclusive):
. Congresso Completo - 35,00EUR
. Sócios ATAP - 30,00EUR
. Estudantes Universitários - 30,00EUR
O pagamento deve ser efetuado através de Transferência Bancária:
IBAN PT 50 0018 2032 02498480020 77, Santander. (Atenção: só se confirmará a inscrição com a
receção do comprovativo de pagamento com a identificação do Nome e NIF para o seguinte email Este
endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.).
Carlos Viana Rodrigues
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GDCP Arrifes
campeão
regional
Andebol. A equipa do Grupo
Desportivo da Casa do Povo dos
Arrifes sagrou-se campeão regional de Infantis.
A formação arrifense conquistou o título na cidade da
Horta no decorrer do Encontro
Regional de Infantis, prova na
qual tomaram também parte as
equipas do Rabo de Peixe e do
Marítimo.
O Grupo Desportivo da Casa
do Povo dos Arrifes vai agora,
no próximo mês de julho, representar os Açores no Encontro Nacional de Infantis que
terá lugar no Algarve. *AM
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André Gomes (10 golos) fez a diferença num jogo em que os leões não se mostraram à altura do opositor e ao qual Hélder Nunes (hóquei) não faltou
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Exibição de campeão
Dragões abrem caminho para o título com vitória convincente no clássico o Leões deram luta
sem mostrarem as garras o André Gomes, decisivo nos momentos cruciais, marcou 10 golos!
ANDEBOL — ANDEBOL 1— GRUPO A/ 4.$ JOR.

ANDEBOL

Pavilhão Dragão Caixa,
no Porto
por

FC PORTO

•

SPORTING

JOSÉ CARLOS DE SOUSA

CERTO de calendário em
jornada que estava por
cumprir devido aos compromissos internacionais
das duas equipas, acertadas também as contas na frente da
tabela. O FC Porto ganhou ao Sporting sem margem para quaisquer
dúvidas e consolidou o primeiro lugar, que lhe dá já direito a avistar o
título de campeão que lhe escapa há
três temporadas.
Contrariamente ao que se imaginaria, o clássico foi mais eletrizante nas bancadas do Dragão Caixa, repletas de público, do que
propriamente no terreno de jogo,
onde o único momento febril
aconteceu no final com um desentendimento entre Carlos Carneiro e alguns jogadores portistas, que acabou por ser
prontamente sanado.
O jogo em si não chegou a atingir a pressão própria de um clássico, com as duas equipas a de f r o nt arem - s e com lisura de
processos e a respeitarem-se mutuamente. As diferenças neste duelo fizeram-se unicamente sentir
por razões de caráter técnico, a nível coletivo e até individual, não em
termos emocionais.
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27
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INTERVALO

Quintana (GR)
Thomas Bauer (GR)
Victor Alvarez
Leandro Semedo
Yohan Blanco
Miguel Martins
Djibril Mbengue(3)
Angel Zulueta
Rui Silva (2)
Daymaro Salina (4)
Alexis Borges (3)
Diogo Branquinho (4)
António Areia (5)
André Gomes (10)
Miguel Alves
Fábio Magalhães (1)

11

Cudic (GR)
Manuel Gaspar (GR)
Pedro Valdés (6)
Edmilson Araújo (1)
Carlos Ruesga (2)
Frankis Carol (3)
Tiago Rocha (3)
Carlos Carneiro (2)
Nuno Reis
Fred Bingo
Valentin Ghionea (7)
Salvador Salvador
Ivan Nikcevic (2)
Luís Frade (1)

MAGNUS ANDERSSON

HUGO CANELA

ÁRBITROS

Duarte Santos e Ricardo Fonseca

A

Ambas as equipas foram sempre mais cerebrais do que emocionais e o Sporting mostrou, pelo
menos neste confronto, que não
estava à altura do seu adversário,
que fora a entrada em falso nos
minutos iniciais esteve sempre por
cima do jogo e no marcador.
Valentin Ghionea — que acabou por ser o segundo melhor marcador neste clássico — ainda se
destacou ao manter o Sporting em
vantagem até aos 4-5, com três
golos, dois deles de livre de sete
metros.
Mas a estrela dos leões acabaria por passar para segundo plano
com a gigantesca exibição de André Gomes, que marcou ao todo
10 golos e foi preponderante em
momentos cruciais da partida, ao
não deixar fugir de início o Sporting no marcador e a impedir na
segunda parte a sua aproximação!

ANDEBOL 1
GrUp0 A 3

4.ajornada

424 de abril
23-28

Madeira,SAD-Belenenses
-> 27 de abril
Águas Santas-Benfica

28-29

4 ontem
FC Porto-Sporting

32-27

1 FC PORTO
2 Sporting
3 Benfica

4 Águas Santas
5 Belenenses
6 Madeira, SAD
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193-143
173-154
169-164
166-169
149-181
157-196

55
51
50
40
38
36

7.a Jomada,11 maio: FC Porto-Águas Santas.13maio: Sporting-Belenenses,15 maio: Benfica-Madeira,SAD

Por último, mas não menos importante, os dois livres de sete metros defendidos por Bauer e Quintana, a darem folga à equipa para
seguir... até à justa vitória final.

Têm a palavra

figura
/No

ANDRÉ
GOMES
FC PORTO

4

Exibição a merecer destaque
até dos dois treinadores, impressionados com a sua eficácia e por ter sido
cirúrgico nos (dez) golos que marcou,
sempre plenos de oportunidade e desconcertantes para o adversário.

NAO GANHAMOS NADA
111 lh Estou feliz, apesar de termos
sofrido 27 golos. Foi um jogo muito
duro e fizemos um bom resultado, mas
ainda não ganhámos nada. Temos
sonhos para concretizar, mas temos
de ter calma. O André Gomes? Foi
fantástico. Hoje até podia ter feito
golos do balneário.

TUDO COMPLICADO

114

Encontrámos um jogador que fez
a diferença, que foi o André Gomes. Só
temos de dar os parabéns ao FC Porto,
um justo vencedor, e à equipa de
arbitragem, que realizou um bom
trabalho. Nós temos sido muito
irregulares. Agora está tudo muito
complicado.

MAGNUS ANDERSSON

HUGO CANELA

Treinador do Fe porto

Treinador do sporting

Página 3

A4

ID: 80419740

09-05-2019

Meio: Imprensa

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,51 x 4,78 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

SOLIDARIEDADE
Doações a Moçambique
Federações de andebol, atletismo,
basquetebol, futebol, ginástica,
patinagem, ténis de mesa e voleibol
associaram-se ao Comité Olímpico de
Portugal e ao Panathlon Clube de
Lisboa na recolha de equipamentos
desportivos que serão doados a
organizações desportivas da Beira,
devastadas pelo ciclone Idai.
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HÓQUEI EM PATINS

Novas regras
na Europa

Renovações
encarnadas

-, Liga Europeia feminina
com fase de grupos e quartos a duas mãos

-, Valter Neves e Marlene
continuam; capitães do andebol e voleibol também

A World Skate Europe Rink-Hockey anunciou as alterações
ao modelo competitivo da Liga
Europeia Feminina, que passará a
ter um formato semelhante à
masculina. Haverá uma primeira
fase de quatro grupos com quatro
equipas cada. As duas primeiras
de cada grupo apuram-se para os
quartos de final, disputados a
duas mãos. Há a possibilidade de
existirem grupos de três equipas,
em função de um menor número
de inscrições (mas num mínimo
de 12). Os clubes não serão
agrupados através de sorteio,
mas sim distribuídos segundo um
critério de proximidade
geográfica. Cada federação
poderá inscrever quatro equipas.

O Benfica está a assegurar a
continuidade dos jogadores e,
ontem, anunciou a renovação com
Marlene Sousa, na equipa feminina
hexacampeã nacional e líder atual
da I Divisão, e Valter Neves, capitão
da formação masculina de hóquei
em patins. Inês Vieira e Maria Vieira
também já tinham prolongado o
vínculo, enquanto, em masculinos,
além de Valter, também os
capitães do andebol, Paulo Moreno,
e do voleibol — campeão nacional,
vencedor da Taça de Portugal e da
Supertaça esta época —, Hugo
Gaspar, vão continuar a competir
com a camisola encarnada.
A equipa de hóquei masculina
compete na final four da Liga
Europeia este fim de semana.
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ANDEBOL

FC PORTO BATE LEÕES
O FC Porto venceu ontem em
casa o Sporting, por 32-27, e
deu um passo importante
rumo ao título de campeão nacional de andebol. Com esta vitória, os dragões seguem em
primeiro lugar com 55 pontos,
mais quatro do que os leões.
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32-27
DRAGÃO VITORIOSO
O FC Porto deu ontem um
passo importante rumo ao
título nacional de andebol.
Em casa, os dragões venceram o Sporting por 32-27,
reforçando o 1º lugar no
campeonato, com 55 pontos. Leões e águias seguem
atrás, com 50 pontos, quando faltam disputar quatro
jornadas na fase final que
define o campeão.
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Encontros inter-concelhios
realizam-se este sábado
DR

Projecto abrange 20 concelhos do distrito de Viseu

Andebol
Andebol4Kids

No âmbito do projecto 'Andebol4Kids' realizam-se este sábado os primeiros encontros
inter-concelhios de 2018/2019,
que vão desenrolar-se em Cinfães, Mangualde, Penedono,
São Pedro do Sul e Tondela.
Além destes cinco eventos,
está também agendado, para
o próximo dia 18, novo encontro inter-concelhio a realizar
em Lamego, numa iniciativa
que vai contar com a presença
de mais de 600 crianças oriundas de 20 concelhos do distrito

de Viseu que integram o projecto 'Andebol4Kids': Armamar,
Castro Daire, Cinfães, Lamego,
Mangualde, Moimenta da
Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do
Castelo, Penedono, Resende,
São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Tondela, Viseu
e Vouzela.
A organização é da Associação de Andebol de Viseu, Federação de Andebol de Portugal, Municípios aderentes,
Agrupamentos de Escolas e
clubes de andebol dos concelhos participantes. |
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ANDEBOL

Empate e derrota deixam
equipa no fundo da tabela
Académico Viseenses empataram em casa frente ao Gondomar Cultural no
dia 1 (feriado) e no sábado perderam, também no Fontelo, com o CA Penafiel
ARQUIVO

Andebol

CLASSIFICAÇÃO

3.ª Div. Seniores Masculinos

3.ª Divisão - 2.ª Fase - Zona 1
8.ª jornada

Silvino Cardoso
Em dois seguidos em casa, o
Académico perdeu três pontos, atirando a equipa orientada por Rafael Ribeiro para o
penúltimo lugar da classificação geral. No feriado (1.º de
Maio), o Académico voltou a
claudicar na segunda parte
frente ao Gondomar Cultural,
empatando a 23 golos, depois
de ter estado a vencer ao intervalo por 13-10.
Não é a primeira vez que a
equipa viseense chega ao descanso em vantagem, fruto de
uma boa entrada na partida,
mas claudicando na segunda
meia hora. Foi desperdiçado
um ponto nos três em disputa.
No sábado foi o inicio da segunda volta e o Académico re-

Ac.S.Mamede-Estarreja AC
FC Infesta-CDC Santana
Alavarium-Gond.Cultural
Académico-CA Penafiel
Estarreja AC
CA Penafiel
Alavarium AC
CDC Santana
Ac.S.Mamede
Gond.Cultural
Académico
FC Infesta

Academistas ocupam o sétimo e penúltimo lugar

cebeu o CA Penafiel tendo sofrido uma derrota por cinco
golos de diferença, quando no
primeiro jogo da 2.ª Fase perdeu no reduto penafidense
apenas por um.
Os viseenses acusaram, sem
dúvida, o esforço do jogo disputado dois dias antes frente
aos gondomarenses, como o

atesta o facto de ao intervalo
já contabilizaram dois golos
de desvantagem, tendo acentuado a desvantagem na segunda parte.
Na próxima jornada o Académico desloca-se ao reduto
do CDC Santana e espera-se
que consiga um resultado que
lhe permita somar os três pon-

J
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
5
5
3
4
3
1
0

E
0
1
0
2
0
1
2
2

36-27
23-24
23-22
28-33

D GM-GS P
1 269-22222
2 222-22419
3 211-21218
3 196-20016
4 205-20716
4 205-20215
5 209-23612
6 204-21810

Próxima jornada
FC Infesta-Acad. S.Mamede, Gondomar Cultural-Estarreja AC,
CDC Santana-Académico
e CA Penafiel-Alavarium AC

tos. Recorde-se que na primeira volta, no Pavilhão do
Fontelo, registou-se um empate a 30 golos, numa partida
em que chegou a ter oito golos
de vantagem. |
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Lamego vai receber
Supertaças nacionais
AGOSTO A elite do andebol
português vai estar na cidade
de Lamego no dia 25 de
Agosto, com o Centro Multiusos lamecense a ser o palco escolhido para receber os jogos
das Supertaças nacionais masculina e feminina da modalidade.
O protocolo para a organização das duas competições
oficiais foi firmado no passado
sábado entre a Federação de
Andebol de Portugal (FAP) e a
Câmara Municipal de Lamego.
O documento foi assinado
pelo presidente da autarquia
lamecense, Ângelo Moura, e o
presidente da Federação, Luís
Miguel Laranjeiro, acompanhados por Joaquim Escada e
António Manso, dirigentes da
Associação de Andebol de Viseu e do Andebol Clube de Lamego.
No ano passado, o Benfica
conquistou frente ao Sporting
a Supertaça masculina, enquanto que na vertente feminina foi o Madeira SAD a con-

firmar o favoritismo ao arrecadar mais uma Supertaça,
desta feita frente ao SIR 1.º de
Maio (Marinha Grande).
9.ª Gala do Andebol
realiza-se na véspera
No âmbito da realização das
duas Supertaças, o teatro Ribeiro Conceição também vai
ser palco, na véspera (dia 24),
de um evento muito relevante
para o desporto nacional, a 9.ª
Gala de Andebol, momento
que será aproveitado pela FAP
para premiar as figuras da modalidade que mais se distinguiram durante esta época desportiva, bem como algumas
personalidades que marcaram
a história do andebol.
Recorde-se que, a Federação
de Andebol de Portugal tem
escolhido, por diversas vezes,
a cidade de Lamego para acolher estágios de preparação
das selecções masculinas e femininas e para a realização de
competições oficiais e jogos de
treino. |
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- TRIO DE CAPITAES
ACERTOU CONTINUIDADE
Os capitães Valter Neves (hóquei), Hugo
Gaspar (voleibol) e Paulo Moreno (andebol)
renovaram com o Benfica. Do trio, Neves (35
anos) éo que está há mais tempo na Luz
(desde 2004). Gaspar (36) joga nos encarnados desde 2010/11, enquanto Moreno (27
ontem) passou toda a carreira nas águias,
iniciando-se em 2005/06 como infantil e
atingindo a equipa principal em 2012/13.—cz.
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MARCA CINCO GOLOS
Gilberto Duarte foi um dos
melhores marcadores do
Barcelona no jogo em que os
catalães derrotaram o
Granollers, por 38-27, para a
liga espanhola de andebol.
Em jogo em atraso da 27.a
jornada, o português
conseguiu cinco golos em
oito remates. O Barcelona
volta a jogar para a ASOBAL
já amanhã, com o Teucro,
para poder preparar a
presença na final-four da
Champions.
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"" SÓ WILSON
DAVVES VENCEU
Nos jogos da liga francesa de
andebol ontem realizados
em que estiveram em ação
portugueses, o único bemsucedido foi Wilson Davyes.
O ex-portista, pelo Dunkerque, foi vencer a casa do Ivry
por 28-30. João Moniz esteve
perto de ver o seu Pontault
obter uma vitória, mas o
Toulouse foi superior (2730). OTremblay, de Pedro
Portela (um golo), perdeu em
Montpellier (30-24). -A.F.
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•

O FC Porto venceu
o Sporting e, com quatro jogos
pela frente, está mais perto
„
de voltar a ser campeão,
o que aconteceu pela última
vez em 2014/15
a

•

VIA RÁPIDA PARA O TI
SPORTING
DragãoCaixa
Árbitros: Duarte Santos e Ricardo
Fonseca (Madeira)
FC PORTO
AlfredoQuIntana Gr
ThomasBauer
Gr
Djibd1Mbengue
3
DaymaroSalina
4
AiodsBorges
3

SPORTING
AljosaCudk
FrankisCard
CarlosRuesga
11agoRocha
ValentinGhionea

DiogoBranquinho 4
AndreGomes
10
AntenioArela
5
RuiSfiva
2

IvanNikcedv
PedroValdés
EdmitsonAraújo
Car1osCarneiro

Victor tturriza
AngelHernande2
Fábio Magalhães

Luís Frade
Fred Bingo

1

MiguelMartins
'rito

nj

leandroSemedo
YoanBalasquéz

nj
nj

Treinador:
MagnusAndersson

Gr
3
3
7
2
6
1
2
1
nj
nj

Nuno Reis
SalvadorSalvador nj
ManueiGaspar Gr/nj

Treinador:
HugoCanela

Ao intervalo16-11
Marcha.05' 2.2,10' 34,15' 7-6, 2011.8,
25'14-9, 30'16-11,35'19-13, 40' 22-16,
45'24-19, 50' 27-21, 55'30-23, 60'32-27
10

EXCLUSÕES

O

VERMELHOS

2-2

7 METROS

8

o
3-5

O bicampeão chegou ao
Dragão a dois pontos do
líder FC Porto e saiu a
quatro. Agora, os azuis e
brancos só dependem de si
para impedir o tri leonino,
depois de ontem terem
feito um grande jogo
PAULA CAPELA MARTINS

*os No jogo em atraso da
quarta jornada da fase final do
campeonato, a vitória do FC
Porto colocava-o com uma
mão no título e um triunfo do
bicampeão Sporting podia
aproximá-lo do tri. Por isso,
ontem, apósa vitória da equipa
de MagnusAndersson, osazuis
e brancos não regressaram
imediatamente ao balneário e
festejaram com a claque, que
esteve empeso no Dragão Caixa, porque todossentiram que
otítulo ficou mais perto.
Num jogo intenso, que, de
resto, registou 18 exclusões
ra
(dez para o FC Porto e oito para

oSporting), o FC Porto liderou
desde o minuto13, controlando praticamente todas as
ações, numa noite em que o lateral-esquerdo André Gomes
esteve indomável.
O Sporting, sem Pedro Solha, Fábio Chiuffa, Bosko Bjelanovic e Cláudio Pedroso, tinha menos opções no banco e
tentou reagir à intensidade
ofensiva e à eficácia na linha
dos seis metros dos azuis e
brancos, mas estes acabaram
por se distanciar e, ao intervalo, já comandavam por cinco
golos, exibindo uma muralha
defensiva impenetrável na
zona central e lutando no ataque até à exaustão.
Na segundaparte, o anfitrião
manteve o ritmo, passando,
contudo, por um período em
que,sem guarda-redes (ajogar
em superioridade), deixou o
leão reduzir, ao sofrer quatro
golosconsecutivos(22-1S para
22-19). Porém, rapidamente

recuperou para seis/sete golos
de vantagem, já nos últimos
dez minutos e com André Gomes de novo em ação: terminou com dez golos e duas assistências (na reta final, foi
marcado individualmente),
merecendo, após o jogo, elogios tanto do técnico Hugo Canela como de MagnusAndersson. No Sporting, jogadores
que habitualmente desequilibram terminaram com registos modestos, como Carlos
Ruesga (doisgolos) ou Frankis
Carol (um), demonstrando
bem o trabalho defensivo do
FC Porto.
Agora faltam quatro jogos e
o FC Porto defronta Aguas
Santas (Dragão) -já este sábado, 18h00 -, Madeira SAD
(Funchal), Sporting (Alvaiade) e Benfica (casa). O Sporting tem pela frente Belenenses (casa), Águas Santas
(Maia), FC Porto (Alvaiade) e
Madeira SAD (Funchal), mas

para os azuis e brancos há ainda a final-four da Taça EHF
(em Kiel, Alemanha, a 16 e 17
de maio), o que, para Magnus
Andersson, não pareceproblema, porque o sueco assegura
que "a ganhar assim, o ritmo
competitivo pode cansar mas
corre sempre bem e não há
que pensar nisso".
ANDEBOL1
Ontem
32,27
FC Porto-Sporting
Quarta.feira,24/04
23-28
Madeira SAD-Beienenses
Sábado, 27/04
28-29
Águas Santas-Benfica
P
J VEDM-S
6 6 O O 193-143 55
FC Porto
51
O
2
173-154
6
4
2.°Sporting
6 4 O 2 169-164 50
3.°13enfica
4,ÁguasSantas 6 2 O 4 16616940
6 2 O 4 149-181 38
5.*Betenenses
6.°MacteiraSAD 6 O O 6 157-196 36
Sábado,11/05
FC Porto-Águas Santas
Segunda-feira.13/05
Sporting-Belenenses
Quartafeira,15/05
8enflcaMadeira SN,

18h00
20h30
19h00
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Treinador do FC Porto joga pelo
seguro e lembra que a equipa é jovem

"O *tilo'
Não especulo"
••• "Fomos fortes e tivemos
o André Gomes [dez golos]
numa noite esplêndida. Fizemos as coisas bem para vencer
e fiquei contente com a atmosfera deste jogo e com a
atuação da equipa", afirmou o
treinadordoFCPorto,Magnus
Andersson, que afiança que
ainda não se sente campeão:
"Não especulo sobre o título.
Somos uma equipa jovem e
não podemos perder o foco,
enquanto o Sportíng já joga
junto há mais tempo. Ainda
temos mais oito jogos pela
frente [campeonato, Taça de
Portugal eTaça EHF] e podem
acontecer coisas interessan-

,41

tes. Temos de ir pensando em
cada jogo individualmente e
opróximo é já no sábado: agora descansar e sexta voltar a
trabalhar."
Ainda com a Taça EHF pelo
meio, o que pode causar desgaste ao FC Porto, o treinador
sueco, habituado à Bundesliga, onde treinou e ondese joga
a cada dois dias, fez questão de
desdramatizar: "Quando se
joga bem e se vence, é sempre
mais fácil manter o foco, mesmo estando em diferentes
competições e a fazer muitas
viagens. Temos de estar concentrados e preparar bem os
próximos desafios."

‘6'

O

•t .

o
Magnus Andersson vibra com a emoção do jogo

AFIGURA

André Gomes

Técnico do Sporting reconhece que a
situação é difícil, mas não desiste

Hu,

Caneka

"Temos de manter
a pressão"
André Gomes esteve de
mão quente. Marcou dez
golos em 14 remates (4/4
dos seis metros; da
Ponta; 5/9 dos nove
metros) esobretudo
ajudou a equitmnos
momentos ern que o
btcampeão se aproximava. Ninguém o parou. nem
com marcação

e** "Esta época temos sido
algo irregulares. Estamos a pagar um preço alto pela participação na Liga dos Campeões e
isso notou-se", referiu °técnico leonino Hugo Canela,
adiantando: "Encontrámos
uma equipa intensa e o André
Gomes acabou por carregar o
FC Porto às costas, em rasgos
individuais. Tentámos reagir,
mas não tivemos calma. Há
quedar os parabéns ao FC Porto, que foi um justo vencedor,
e também à equipa de arbitragem, que fez um bom trabalho."

"Tentámos arriscar, mas, na
ânsia de dar a volta ao jogo, acabámos pornosprecipitar.Agora estamos dependentes dos
resultados de outras equipas.
Tudo pode acontecer, mas o
FC Porto tem sido muito regular.Temos de manter a pressão
até ao final e esperar que possa
haverum desfecho diferente",
acrescentou, explicando que
"só os que jogaram no Dragão
estavam disponíveis" e que
"lesões afastaram alguns dos
ausentes": Pedro Solha, Cláudio Pedroso, Fabio Chiuffa e
Bosko Bjelanovic.
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Acertou tr er
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salário e ri
em do At. Madrid para
assinar por cinco anos
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Luiz ~lime [7 golos] no pódi
europeu dos avançados
negociados em janeiro

E-Toupeira:
julgamento de
Paulo Gonçalves
arranca a 25
de setembro

ER

4`

EUROPEU FEMININO SUB-li
Vitória [0-1] sobre
a Dinamarca chegou
nos descontos

Comele no onze, o FC Porto ganha

Portugal
já está nas
"meias"

profundidade, mas perde
intensidade defensiva

Ajax-Tottenbarn
tic•

Spurs recuperam
desvantagem de
três golos e passam
nos descontos P22

P2I

/t7

Empresário do central do Sassuolo
revela contactos com os portistas

a.

EPICO
o
(
CONSULTA AS COTAS ATUAIS EM WWW.PLACAREIPT

Triunfo [32-27] sobre
oSporting deixa
titulo mais perto

Gianmarco Ferrari
apontado ao Dragao

Dragões
dão passo
de gigante p26-z7
)1

ABANA AS REDES
NAS DUAS PARTES

CHE x EIN
LIGA DOS CAMPEÕES, QUINTA, 09/05, 20:00

EIN MARCA EM AMBAS
AS PARTES
SIM
NÃO

3.90

1.06
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E C. Porto tem
a porta do título
escancarada
Dragões derrotam Sporting no clássico e somam
quatro pontos de avanço a quatro rondas do fim
5.
A
SN3DVCNI18O1
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André Gomes anotou dez golos em 14 remates

F. C. Porto

32

Sporting

27

Álvaro Gonçalves
desporto@jn.pt

ANDEBOL Só uma hecatombe poderá impedir o F. C.
Porto de se sagrar campeão
nacional e recuperar um título que lhe escapa há três
temporadas. Em jogo em
atraso da quarta jornada, os
dragões receberam e venceram o Sporting, por 32-27, e
afastaram-se ainda mais dos
bicampeões em título, segundos classificados, que
passam a estar a quatro pontos dos azuis e brancos
quando faltam disputar
quatro rondas até ao fim do
campeonato.
A partir de agora, o F. C.
Porto é a única equipa que
depende exclusivamente
de si própria para ser campeã, algo conseguido após
ter sido superior no clássico,
com destaque para a prestação individual de André Gomes, autor de dez golos em
14 remates. Perante um
Sporting desfalcado, com as
ausências de Pedro Solha,
Cláudio Pedroso, Fábio
Chiuffa e Bjelanovic, e
apoiados por um público
que lotou o Dragão Caixa, os
azuis e brancos não vacilaram num duelo com contornos decisivos. Até aos 12 minutos, nenhum dos rivais
conseguiu escapar no mar-

cador, mas a partir do minuto 13, quando Djibril Mbengue fez o 6-5, o F. C. Porto
passou definitivamente
para a frente do resultado.
Até ao intervalo, a turma
de Magnus Andersson conseguiu ampliar a vantagem
para seis golos, tendo chegado ao intervalo a vencer por
cinco (16-11). Na segunda
parte, o melhor que o Sporting conseguiu foi reduzir a
diferença para três golos
(22-19), sinal de que o F. C.
Porto teve o jogo sob controlo. De resto, os dragões
chegaram à maior vantagem no jogo, de sete golos
(30-23), a cinco minutos do
fim, celebrando bastante
um triunfo que os deixa
bem perto de alcançar o título de campeão.
F. C. PORTO Quintana e Thomas Bauer (GR);
Iturriza, Miguel Martins, Djibril Mbengue (3),
/Vige) Hernández, Rui Silva (2), Salina (4),
Alexis Borges (3), Diogo Branquinho (4),
António Areia (5), André Gomes (10), Fábio
Magalhães (1) Treinador Magnos Andersson
SPORTING Cudic (GR); Valdés (6), Edmilson
Araújo (1), Ruesga (2), Caro! (3), Tiago Rocha
(3), Carlos Carneiro (2), Ghionea (7). Nikcevic
(2), Luis Frade (1) Treinador Hugo Canela
LOCAL Dragão Caixa, Porto
ARBITROS Duarte Santos, Ricardo Fonseca
AO INTERVALO 16-11

UMA
Jogo em atraso da 4! Jornada
F. C. Porto
32 - 27
P
1 F. C. Porto
55
51
2 aEorting
3 aerifica
50
4 Águas Santas 40
5 Belenenses
38
6 Madeira SAD 36

J
6
6
6
6
6
6

V
6
4
4
2
2
O

Sporting
E D
O O
0 2
O 2
O 4
O 4
0 6

F-0
193-143
173-154
169-164
166-169
149-181
157.19S

PRÓXIMA JORNADA 11-05-2019
E C. Porto
Aguas Santas
Sporting
(131051
Belenenses
BenlIca
(15105)
Madeira SAD
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F. C. Porto vence Sporting e fica mais perto do título

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

09/05/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69e2fef5

Ontem às 23:19FacebookTwitterPartilharComentar
O F. C. Porto venceu esta quarta-feira o Sporting por 32-27, em jogo em atraso da quarta jornada do
Grupo A da segunda fase da Liga de andebol, marcado pela grande eficácia do portista André Gomes,
que marcou 10 golos.
Com este resultado, os 'dragões' ficam muito bem lançados para a conquista do título nacional,
aumentando a sua liderança para 55 pontos, mais quatro que o perseguidor Sporting, e mais cinco em
relação ao Benfica, que segue na terceira posição.
Sabendo da importância dos pontos em disputa, as duas equipas até entraram com algumas cautelas,
arriscando pouco na finalização e cometendo alguns erros nas transições, que não deram azo a grande
expressão pontual nos primeiros minutos.
Mas, embalados pelo apoio de um pavilhão repleto, os dragões começaram, paulatinamente, a cavar
uma vantagem a partir dos 10 minutos, já se notando nessa fase a inspiração de André Gomes, que,
com uma finalização irrepreensível, foi dando volume ao resultado.
O Sporting, mesmo sem deslumbrar, ainda conseguiu, nesta fase, controlar os números da
desvantagem, mas nos derradeiros 10 minutos da etapa inicial, quebrou ofensivamente, marcando
apenas três golos, o que permitiu ao F. C. Porto descolar com o 16-11 no tempo de descanso.
Os 'leões' ainda conseguiram reagir após o intervalo, impulsionados por Pedro Valdes, que conseguiu
uma série de golos consecutivos, mas quando o F. C. Porto voltou a impor ritmo no jogo, a formação
lisboeta foi incapaz de aguentar.
André Gomes foi, também na parte final, implacável na finalização, aumentando a sua conta pessoal e
a vantagem da equipa portista, perante um adversário esforço, mas com já sem a frieza necessária
para evitar o desaire, por um esclarecedor 32-27.
Ficha de Jogo:
Jogo no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
F. C. Porto - Sporting, 32-27.
Ao intervalo: 16-11.
Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:
F. C. Porto: Alfredo Quintana, Djibril Mbenge (3), Daymaro Salina (4), Aléxis Borges (3), Diogo
Branquinho (4), António Areia (5), André Gomes (10), Victor Iturriza, Miguel Martins, Angel
Hernández, Rui Silva (2), Thomas Bauer d Fábio Magalhães (1).
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Treinador: Magnus Andersson.
Sporting: Alojosa Cudic, Edmilson Araújo (1), Carlos Ruesga (2), Frankis Carol (3), Valentin Ghionea
(7), Ivan Nikcevic (2), Pedro Valdés (6), Tiago Rocha (3), Carlos Carneiro (2) e Luís Frade (1).
Treinador: Hugo Canela.
Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 3-4 (10), 7-6 (15), 10-8 (20), 14-9 (25), 16-11 (intervalo),
19-13 (35), 21-15 (40), 24-19 (45), 27-21 (50), 30-23 (55) e 32-27 (resultado final).
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Basquetebol

FC Porto supera
Sporting e destaca-se
na liderança da Liga
O FC Porto venceu, ontem, no
Dragão Caixa, o rival Sporting,
por 32-27, em jogo em atraso da
quarta jornada da segunda fase
da Liga de andebol. A faltarem
quatro rondas para o final da
época, os “dragões” alargaram a
liderança, somando 55 pontos,
mais cinco do que Sporting e
Benfica, ficando perto do título.
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O Benfica anunciou a
renovação de contrato com
Valter Neves (hóquei), Hugo
Gaspar (voleibol) e Paulo
Moreno (andebol)
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ANDEBOL

Técnico Ricardo Costa
declina convite do ABC
ta O treinador Ricardo Costa foi sondado para treinar o ABC, mas declinou o
convite do clube de Braga. O antigo técnico do FC Porto prefere manter-se à frente do FC Gaia, que se encontra bem posicionado para subir à 1a Divisão.
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FA DU

Amanhã haverá campeões
©Amanhã, últ imo dia do evento,
realizam-se as finais de voleibol
masculino, hóquei em patins,
futsal feminino, basquetebol feminino, futebol11 e andebol masculino dos Campeonatos Nacionais Universitários'2019, cuja edição deste ano decorre em Guimarães. Ontem ficaram definidas as
meias-finais.
Vejamos algumas das modalidades em que hoje se vai lutar por

um lugar nas finais: em andebol
masculino apuraram-se a Asso c iação Académica da Universidade do Minho (AAUM), a Associação de Estudantes da Faculdade
de Desporto da Universidade do
Porto (AEFADEUP), a Associação
de Estudantes da Faculdade de
Economia do Porto (AEFEP) e a
Associação Académica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (AAULHT);

no voleibol masculino jogam o
acesso à final a Associação de Estudantes do Instituto Superior
Técnico (AEIST), a AEFEUP, Associação Académica de Coimbra
(AAC) e a AAUM; e no hóquei em
patins passaram às meias-finais a
Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), a
AAUM, NOVA e Federação Académica do Instituto Politécnico de
Lisboa (FAIPL).
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ANDEBOL. WiLson Davyes foi
ganhar (30-28) com o
Dunkerque ao terreno do Ivry.
do ex-sportinguista Michal
Kopco (2 golos), em jogo da 22'
jornada da Starligue de França.
Já o Tremblay, de Pedro Portela
(1), perdeu (24-30) em
Montpellier, e o Pontault, de
João Moniz, cedeu (27-30) na
receção ao Toulouse. Na P mão
do playoff da Proligue, o Nancy,
de José Costa (3 golos), perdeu
(19-20) na deslocação ao campo
do Massy, de Nuno Gonçalves.
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ANDEBOL

DRAGÃO ESTA NA

VARA DA

FC Porto demorou 14
minutos a manietar o
Sporting e a desenhar um
triunfo nevrálgico

GRUPOA-FASEFINAL
4.a jornada
TC POR 10

PC PORTO SPORTING
M. Andersson° O

Hugo Canela

GIS EXC.
A. QUINTANA O o

D. M'BENGUE
3
D. SALINA
4
A. BORGES
3
D. BRANQUINHO 4
A. AREIA
5
A. GOMES
10
V ITURRIZA
9
M MARTINS
O
A. HERNANDEZ O
R. SUILVA
2
BAUER
O
TITO
O
E. MAGALHÃES 1

2
2

0
O
0
O
1
O
O
O

GLS EXC

A CUDIC O
E.ARAUJO
C RUESGA
F.CAROL
T. ROCHA
V. GHIONEA
I. NIKCEVK
P. VALDES
C. CARNEIRO
N REIS
M GASPAR
F BINGO
S. SALVADOR
L. FRADE

O
1
2
3
3
7
2
6
2
0
0
0
O
1

SPORTING

CLASSIFICAÇÃO

gCp

27

32

32-27

O
1

1

55

6 6 O O 193-143

°SPORTING
0 9 13ENFICA

51

6 4 O 2 173-154

50

6 4 O 2 169-164

0 9 A. SANTAS

40

6 2 O 4 166169

BELENENSES 38

6 2 O 4 149-181

MAD. SAD

6 O O 6 157-196

36

V E D

CA4GS

"Não podemos
especular na
luta do título"
Ea Magnus Andersson reconheceu a irnportánciaestra tégica que o triunfo pode representar nas contas do titulo, mas recusou a ideia de uma reta final
simplificada.
"Estou muito contente pelo
triunfo. Foi um bom jogo entre
as duas melhores equipas em
Portugal neste momento, mas
não espero facilidades no que
ainda temos de percorrer, nem
podemos especular nada sobre
o título", comentou o técnico
sueco, ágil a reconhecer os altos
e baixos que definiram a partida: "Foi uma grande luta e o
André Gomes esteve `on fire',
mas depois do intervalopermit imos alguns espaços ao Sporting, pelo que é obrigatório
manter o foco." o
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AO INTERVALO: 16-11
LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
ÁRBITROS: Duarte Santos e Ricardo Fonseca

DECISIVO. André Gomes deu nas vistas no Dragão Caixa
PEDRO MALACÓ

Lição de como dominar um
leão em14 minutos, a indicar o ca minho do título, foi o tempo de que
oFC Porto precisou para se libertar
da intensidade com que o Sporting
anestesiou o arranque da partida
disputada ontem no Pavilhão Dragão Caixa, dar a cambalhota no
marcador e partir para uma con fortável vantagem, em jogo em
atraso da 4' jornada do Grupo A.
Demasiado desfasamento para a
importância estratégica que a par tida encerrava nas aspirações das
duas equipas, tal foi a superiorid a -

P

O FC PORTO

MAGNUS ANDERSSON

ANDRÉ GOMES DESEQUILIBROU
O DESENROLAR DE UMA PARTIDA
QUE ABRIU UMA AUTOESTRADA
PARA O TÍTULO PORTISTA

dee tranquilidade com que os dra gões acabaram por dominar o desenrolar.
Desfecho sem margem para dúvidas que só não foi mais dilatado
pela atitude de gestão com que os
dragões encararam a reta final,
mas que também só começou a
desenhar-se após aprofunda inspiração com que André Gomes

encheu o pei toe, qual balão de São
João, flutuou consistentemente
sobre a muralha defensiva leonina
para dar expressão ao caudal
ofensivo dos dragões.
Remates desde o 2a andar sem
hipótese de defesa para o guardião
Aljosa Cudic e também o método
que aliviou os nervos iniciais do
dragão, cuja ansiedade acabou por
ter reflexos na estratégia pela-forma como Djibril M' Bengue,
Day maro Salina ou Miguel Martins, entre outros, foram sujeitos,
sucessivamente; a penalizaçõesde
dois minutos.
Inferioridade numérica a .equi-

librar unia balança que acabou por
pender em exclusivo para os donos da casa, mal as emoções foram
controladas.
Golpe anímico com sérias re percussões para o lado dos homens de Alvaiade, até porque, se
os cinco golos de desvantagem
no descanso já eram um obstáculo de elevada dificuldade, os sete
(21-14) de que o FC Porto chegou
a usufruir no arranque da etapa
complementar praticamente
sentenciaram o encontro, pese
embora a efémera incerteza que
ainda chegou a pairar por causa
das muitas penalizações de dois
minutos que as duas equipas sofreram.
Contas feitas, o triunfo de ontem
permitiu ao FC Porto rasgar uma
autoestrada direta à conquista do
campeonato, ao passo que o Sporting precisa de continuar a manter
o pé no acelerador e esperar pela
ajuda de terceiros para não perder
a esperança de chegar ao `tri'
campeonato. o

HUGO CANELA

"Estamos
a pagar o preço
da Champions"
R Hugo Canela não escondeu
o desconforto que a derrota
trouxe ao balneário do Sporting
e às contas cio campeonato, mas
recusou-se a atirar a toalha ao
chão e tambémsalientou a fatura elevada de andar na alta -- roda
da modalidade.
"Esta época temos sido algo
irregulares e a verdade é que estamos a pagar um preço muito
alto pelo desgaste que temosso frido com a Liga dos Campeões.
É uma noite triste, mas vamos
continuar a fazer o nosso trabalho até ao final do campeonato",
referiu o técnico leonino, sem
problemas em admitir a superioridade adversária: "Faltounos discernimento nos mo mentos - chave e o André Gomes
levou o FC Porto às costas." e:4
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Meio: Imprensa

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,73 x 3,13 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL A Universidade
. Lusófona (Lisboa) recebe a 22 e
23 de junho a edição do
Congresso Técnico e Científico
da modalidade, homologado
pelo IPDJ. O prazo de inscrições
termina a 7 de junho.
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,93 x 6,70 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

BENFICA

Mais três capitães
renovam com as águias
R O Benfica oficializou a renovação com três
capitães: Paulo Moreno (andebol, na foto), Vaiter Neves (hóquei) e Hugo Gaspar (voleibol), estes adiantados por Record. Juntam-se a Tomás
Barroso (basquetebol) e Bruno Coelho (futsal).
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FC Porto bate Sporting e aumenta liderança no andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

09/05/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=899cf5cd

Porto vence por 32-27, no Dragão Caixa, e passam a ter quatro pontos de vantagem sobre Sporting e
cinco sobre Benfica.
O FC Porto recebeu e venceu o Sporting, por 32-27, em jogo em atraso da quarta jornada, esta
quarta-feira, e aumentou a vantagem na liderança do campeonato nacional de andebol.
André Gomes foi o melhor jogador do encontro, com 10 golos, e marcou a diferença para o FC Porto.
Pelo Sporting, esteve em destaque o romeno Valentin Ghionea, com sete golos.
Com isto, o FC Porto passa a ter 55 pontos, mais quatro que o Sporting, segundo classificado, e mais
cinco que o Benfica, que fecha o pódio.

Página 28

A29

Jogo épico em Amesterdão, renovação de Rafa e o ´dragão´ Óliver em destaque nas
manchetes

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

09/05/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=37ceab57

Conheça os destaques da imprensa desportiva desta quinta-feira.
A Bola:
- "Ajax-Tottenham (2-3): Isto é futebol"
- "Benfica: O Ramadão pode esperar"
- "Sporting: Mathieu inclinado a ficar mais um ano"
- "FC Porto: Léo Pereira seguido desde 2018"
- "Futebol feminino: Seleção nacional sub-17 nas meias-finais do europeu"
Jornal A Bola 09/05/2019 créditos: SAPO Desporto
Record:
- "Rafa mais 3 anos: Acordo com o novo herói da Luz"
- "Ajax-Tottenham (2-3): Drama em Amesterdão"
- "Sporting: Campeões a jogar em casa"
- "FC Porto: Revolução à vista"
Jornal Record 09/05/2019 créditos: SAPO Desporto
O Jogo:
- "Dragão caça com Oliver: Sem Herrera, Conceição lança o espanhol na Madeira"
- "Gianmarco Ferrari apontado ao dragão"
- "Benfica: Grimaldo só não descola de Simão"
- "Sporting: Vietto já deu o sim"
- "Ajax-Tottenham: Épico"
- "E-Toupeira: Julgamento de Paulo Gonçalves arranca a 25 de setembro"
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- "Europeu feminino sub-17: Portugal já está nas 'meias'"
- "Andebol: Dragões dão passo de gigante"
Jornal O Jogo 09/05/2019 créditos: SAPO Desporto

Página 30

A31

Cinfães recebe Torneio Interconcelhio Andebol 4kids

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09/05/2019

Meio:

Tâmegasousa.pt Online

Autores:

Sandra Teixeira

URL: https://www.tamegasousa.pt/cinfaes-recebe-torneio-interconcelhio-andebol-4kids/

O Pavilhão Municipal Armando Costa, em Cinfães, recebe sábado o Torneio Interconcelhio Andebol 4
Kids, com nove equipas dos concelhos de Cinfães, Resende e Castro Daire, informou a autarquia.
A prova decorre a partir das 09:30 e é organizada pelo Município de Cinfães, em parceria com a
Associação de Andebol de Viseu e os Agrupamentos de Escolas do Concelho.
O projeto está inserido nos Planos de Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol de Portugal
e da Associação de Andebol de Viseu e resulta do protocolo estabelecido entre as autarquias, os
agrupamentos de escolas e clubes, no sentido de estimular a prática de atividades de andebol,
devidamente adequados ao escalão etário dos alunos.
As atividades são dinamizadas pelos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular nas
escolas básicas do concelho de Cinfães. O objetivo é fomentar o desporto jovem em geral e o andebol
em particular, de uma forma atrativa, didática e saudável, mas a maior meta é sem dúvida o
desenvolvimento global e harmonioso dos alunos.
A entrega de prémios está marcada para as 17:15.
Sandra Teixeira
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Magnus Andersson e Hugo Canela: os golos do balneário e os parabéns ao FC Porto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ZeroZero.pt Online

Data Publicação:

09/05/2019

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=249869

Um passo muito importante para um título que parece cada vez mais perto. O FC Porto venceu o
Sporting no Dragão Caixa (32x27) e, no final da partida, os treinadores foram unânimes: os dragões
mereceram vencer.
Magnus Andersson deixou rasgados elogios a André Gomes [10 golos], à equipa e não deixou qualquer
margem para desleixos no seu plantel. Já Hugo Canela deixou os parabéns aos azuis e brancos e à
equipa de arbitragem, admitindo que o Sporting pode estar a acusar o desgaste da Liga dos
Campeões.
Magnus Andersson em discurso direto
©PhotoReport.In/Federação de Andebol de PortugalExibição de André Gomes: O André Gomes foi
fantástico, até podia ter feito golos do balneário. Estou feliz, porque foi um bom resultado para nós
O título: Não especulo sobre o título. Somos uma equipa jovem e não podemos perder o foco,
enquanto o Sporting já joga junto há mais tempo. Ainda temos mais oito jogos pela frente e podem
acontecer coisas interessantes. Temos de ir pensando em cada jogo individualmente e o próximo é já
no sábado: agora descansar e sexta voltar a trabalhar
Foco máximo: Quando se joga bem e se vence, é sempre mais fácil manter o foco, mesmo estando
em diferentes competições e a fazer muitas viagens. Temos de estar concentrados e preparar bem os
próximos desafios
Hugo Canela em discurso direto
©Federação de Andebol de Portugal/PhotoReport.InIrregularidade: Esta época temos sido algo
irregulares. Estamos a pagar um preço alto pela participação na Liga dos Campeões e isso notou-se
Parabéns ao FC Porto e arbitragem: Encontrámos uma equipa intensa e o André Gomes acabou por
carregar o FC Porto às costas, em rasgos individuais. Tentámos reagir, mas não tivemos calma. Há
que dar os parabéns ao FC Porto, que foi um justo vencedor, e também à equipa de arbitragem, que
fez um bom trabalho
Análise: Tentámos arriscar, mas, na ânsia de dar a volta ao jogo, acabámos por nos precipitar. Agora
estamos dependentes dos resultados de outras equipas. Tudo pode acontecer, mas o FC Porto tem
sido muito regular. Temos de manter a pressão até ao final e esperar que possa haver um desfecho
diferente
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação
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