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Colégio de Gaia
recupera liderança
-> Equipa orientadapor Paula Castro venceu a Assomada e tem mais
um ponto que o Madeira, SAD
O Colégio de Gaia recuperou a liderança da I
Divisão feminina, após vitória sobre a
Assomada, por 31-23. As gaienses
dispõem de um ponto de vantagem sobre
o Madeira SAD, que levou a melhor sobre o
JAC-Alcanena, por 37-27.
Na terceira posição encontra-se o
Alavarium que, nesta ronda, derrotou o
Maiastars, por 28-21. Destaque para o
triunfo do SIR 1.° Maio sobre o CALE, por 31-22.0 conjunto de Miguel Catarino vai
terminar esta fase na quarta posição. Na
luta pelo apuramento para os play-offs, o
Alpendorada somou importante êxito
diante do Passos Manuel (23-16).
A Juve Lis ganhou ao Sports Madeira (30-26), tendo ficado mais peto do
apuramento para os play-offs. A duas
jornadas do fim estão já apurados para a
fase a eliminar, o Colégio de Gaia, o Madeira
SAD, o Alavarium, A SIR 1.°Maio/CJB e o
Sports Madeira. Na luta pelas últimas três
vagas disponíveis encontram-se o
Maiastars, a Juve Lis, a Assomada, o
Alpendorada e o JAC-Alcanena.
C. R.

Paula Castro treina o Colégio de Gaia

CALENDÁRIO
3 Nacional 1 Divisão Feminina 4 20.1ornada
SIR 1.° Maio-CA Leça
Alpendorada-Passos Manuel
Sports Madeira-Juve Lis
Alavarium-Maiastars
Colégio Gaia-Assomada
Madeira SAD-JAC-Alcanena

31-22
23-16
26-30
28-21
31-23
37-27
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mais desporto

ANDEBOL 6 EUROPEU-2020 - QUALIFICAÇÃO
Portugal é segundo no grupo 6 com os mesmos pontos da França, três vezes campeã europeia

Alak

'991

Seleção Nacional recebe França a 11 de abril, antes de visitar gauleses
a 14 o Jogo realiza-se no Multiusos de Guimarães, às 20 horas
Por

CID RAMOS

p

ORTUGAL quer fazer história e deixar praticamente garantida a presença no
Europeu de 2020, ganhando à França, a 11 de abril,

no Multiusos de Guimarães, e três
dias mais tarde na visita aos gauleses, em jogos do grupo 6 da fase de
qualificação.
Uma «ambição» expressa ontem pelo selecionador adjunto,
Paulo Fidalgo, na apresentação do
jogo no Salão Nobre da autarquia vi-

maranense. Ciente dos pergaminhos da França, três vezes campeã
europeia, sendo ainda a seleção
com mais títulos mundiais (6), o
técnico, de 43 anos, confia que na
Cidade Berço, a partir das 20 horas, vai mostrar-se «a força do andebol português». Uma confiança

COMINAÇÃO
CAMPECNATÜ
1101

cimentada nas vitórias sobre a Roménia (21-13) e Lituânia (24-23)
nos jogos anteriores.
«Estamos contagiados por
ambição e empenho grandes para conseguirmos
uma vitória histórica.
Mais do que identificar
os potenciais problemas
da seleção francesa, que
serão muito reduzidos,
há que galvanizar a nossa equipa», ressalvou Fidalgo, também treinador
do Madeira SAD.
O adjunto de Paulo Pereira acredita que um sucesso sobre a França, além do apuramento para o Europeu a realizar
na Áustria, Noruega e Suécia, dita
«um final feliz» para o trajeto que
o andebol luso tem vindo a fazer.
Note-se que Portugal precisa de ser
2.2 ou um dos quatro melhores
3.2s da qualificação, sendo que, agora, é 2.9 com os mesmos quatro
pontos da França, líder, mas menos
golos (9 contra 25).
Rui Silva, central do FC Porto,
apelou «aos vimaranenses e aos
apaixonados do andebol» para
comparecerem, ajudando a Seleção a «cumprir o sonho» que Portugal persegue desde 2006. «Temos de enfrentar este adversário
olhos nos olhos, apesar das dificuldades que vão aparecer. Juntos somos mais fortes», vincou o jogador.
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ÓBITO

José Carrasco
faleceu
José Carrasco, antigo guarda-redes
internacional de andebol, faleceu ontem,
aos 69 anos, no Algarve. A par dos três
títulos nacionais ganhos pelo Belenenses,
Carrasco integrou a Seleção que em 1976
se sagrou campeã mundial do Grupo C,
primeira grande conquista do andebol
português. O corpo de Carrasco está em
câmara-ardente na capela de Vila Real de
Santo António, saindo o funeral amanhã
às 16 horas, para o crematório de Cartaya,
Espanha. Aos familiares e amigos A BOLA
endereça condolências.
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AMANHÃ ÀS 20 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, para garantir fase final
do Andebol 1 no Grupo A, ABC/UMinho precisa de vencer Boa Hora.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

Ganhar amanhã à noite, em casa,
ao Boa Hora e esperar que no
Restelo o Benfica vença também
às 20 horas o Belenenses: estas
são condições que o ABC tem de
confirmar nesta quarta-feira para
disputar no Grupo A a fase final
do Andebol 1.
É o sexto lugar da fase inicial
que está em causa e caso as duas
condições não se verifiquem em
simultâneo, será o Belenenses a
assegurar a última vaga ainda
disponível no Grupo A.
“Nós temos que nos preocupar
mais é connosco. Cabe-nos fazer
o nosso trabalho, que passa por

ganharmos o jogo. De certeza
que se estivermos bem vamos
ganhar este jogo” - comentou
ontem o central dos academistas,
Nuno Silva.
“O Boa Hora tem um trajecto
estável na I Divisão, conta com
jogadores da formação do Benfica e do Sporting, que procuram
o seu espaço e vir aqui, ao pavilhão do ABC, para esses jovens,
reflecte-se também num momento competitivo interessante,
numa ambição se calhar maior
do que noutros jogos, porque toda a gente quer ganhar aqui”, reconheceu.
Ainda segundo Nuno Silva,
“este ano os nossos resultados
não têm sido tão bons e toda a

gente pensa que nos pode ganhar. Acho que essa pode ser a
maior dificuldade”.
Questionado se os resultados
mais recentes que a equipa tem
vindo a obter desde que assumiu
não ter outra alternativa senão
vencer as três últimas jornadas
da fase inicial, com triunfos nos
jogos em casa com o Madeira
SAD e fora na visita ao Fermentões, deixando em aberto para
esta quarta-feira o mesmo objectivo, e a responsabilidade de ganhar o último jogo, o central admite que a equipa tem vindo a
recuperar confiança.
“Sim, acho que esses resultados são prova disso”, responde,
acrescentando que o jogo com o

ROSA SANTOS

Nuno Silva: “toda a gente quer ganhar aqui”

Madeira SAD “foi muito bom da
nossa parte”, e que outro jogo,
com o Fermentões, “foi quase
sem história”.

Prosseguindo na mesma linha,
conclui que “nós estamos todos
confiantes que quarta-feira vamos continuar nesse trilho”.
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EMPATE NA PÓVOA
DEIXOU BOA IMAGEM
XICO SOMOU PONTOS EM CASA DE ADVERSÁRIO DIRECTO

ORTIVO

O Xico Andebol empatou no terrenodo Póvoa Andebd C lu be, achtersário
com quem discutiu um lugar no Grupo
A. objectivo que ambos acabaram por
falhar, pelo que agora estão a lutar pela
permanência.
Depois da derrota surpreendente
na jornada inaugural, o Xico Andebol
encontrou um adversário forte. mas
protagonizou uma boa exibição. concretamente no primeiro tempo. Com
uma actuação defensiva exemplar, a
formação comandada por Pedro Correia chegou ao intervalo a vencer por
PAVILHÃO ESCOLA BEIRIZ

26 26
PÓVOA AC
Tuge Ama" Nclro Torrão, André Mechada Rafael Pereira, Pedro Mechado (5). João
Nogueira, André Caldas (4. Luis Oliveira.
cardo Áváâ (s). Tomás Barbosa (3). João San.
tos (A Francisco Leitão (2), FÁS° Campos,
Tiago Magalhães (i)e Fernando Dias
LUIS FILIPESILVA

XICO ANDEBOL
JeRS:111110 Júnior. Francisco Ribeiro (t), Raul
Roque (4). Alexandre Rogue, José Santos(?).
Álvaro Lemos. José Sirvo (5). Paulo Abreu (21
Pedro Tekmira. José Silve (3), Anténio Salgado. Rui Araújo. João Macedo (1. Ricardo
Foctea, Elcio Fernandes We João Campos
PEDRO CORREIA

ÁRBITROS
FERNANDO FERREIRA e Luis FEITAIS

12-9. Contudo, tudo se alterou no de-

correr do segundo tempo O Póvoa
Andebol Clube melhorou substancial•
mente em termos ofensivos, ainda que
o Xico Andebol tenha igualmente subido de rendimento nesse capítula Com
um final empolgante, o Xico Andebol
acabou por perder a vantagem e não
conseguiu evitar o empate a 26 golos,
uma jornada, de resta marcada porre
sultados muito equilibrados nos outros
encontros.
Após a paragem que se regista no
próximo fim-de-semana, o Xico Ande
bol recebe o Ginásio de Santo Tirso
no dia 23. A formação de Santo Tirso
ascendeu ao 2P lugar no final da última
'ornada, ao ultrapassar precisamente os
vi rrerane ses.
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NOVA DERROTA
Á FECHAR

REPORTAGEM DE

BRUNO FREITAS
Fermentões perdeu em
Águas Santas, por 36-23,
no derradeiro encontro da
fase regular do Campeonato Nacional
Andebol 1. Uma diferença esperada. se
atendermos a que são duas equipas
com plantéis completamente distintos.
Arrastado para o Grupo B. o Fermentões irá agora entrar na segunda fase
com metade dos pontos, juntamente
com Belenenses ou ABC, Maia/ISMAI,
Avanca, Boa Hora. Sp. Horta. AC Fafe
e Arsenal de Devesa. Com os números mais equilibrados, o Fermentões
tem legítimas aspirações de lutar pela
permanência no principal escalão. até
porque continua na frente do Andebol
Clube de Fale e Arsenal da Devesa,
este praticamente condenado à desci•
da de divisão.
No último jogo da fase regular. a for•
mação da casa comandou o marcador
desde os minutos iniciais, não concedendo á turma de José Vieira a hipótese de tentar equilibrar as contas, com as
equipas a saírem para o descanso com
2012 no marcador. Na segunda parte, o

O

Águas Santas continuou a comandar a
partida e terminou com uma vitória por
36-23. num jogo em que Pedro Cruz
Foi o artilheiro, com Ti golos marcados.
Sérgio Ribeiro (7) e Nuno Pinheiro (6)
destacaram-se pelo Fermentões.

MV. GUASSANTAS

36 23
ÁGUAS SANTAS
Amará° Campos. Mario Rego, Fábio Tebe
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GUIMARÃES QUER LOTAR
O PORTUGAL-FRANÇA
Federação de Andebol de
Portugal e a Cámara Municipal de Guimarães apresentaram, esta segunda-feira, o jogo Portugal-França, que se realiza no Pavilhão
Multiusos no dia n de Abril. Portugal
recebe a França em Guimarães, no encontro relativo à sa jornada do Grupo
de qualificação para o Campeonato
da Europa de 202Q que terá lugar na
Áustria, Noruega e Suécia. A Selecção
Nacional, que venceu os dois primeiros
encontros do Grupo, frente à Roménia
e à Lituênia está no segundo lugar do
Grupo 6, atrás da França, com o mesmo
número de pontos.

A

RUI SILVÁ
APELA AO APOIO
DOS VIMARANENSES
Figura de proa da Selecção Nacional, o vimaranense Rui Silva apelou aos
vimaranenses para "apoiarem Portugal"
no jogo que pode ser decisivo diante
do conjunto francês. "É une grande
oportunidade para garantirmos já o
apuramento e os vimaranenses sabem
como apoiar. Faço parte da cidade, sei
do que os vimaranenses são capazes.
Todos juntos seremos mais fortes, num
jogo em que pretendemos defrontar o
nosso adversário olhos nos olhos. Temos vindo a demonstrar um crescendo
de qualidade e podemos conseguir
uma vitória histórica", acrescentou.
O treinador•adjunto da Selecção

Nacional, o também vimaranense Paulo
Rdalgo, sublinhou a ideia de que Portugal "vai encontrar dificuldades', diante
de uma Selecção que nos últimos to
anos ganhou quatro Campeonatos do
Mundo e dois da Europa "Não obstante isso toda a estrutura da FAP tem
mostrado uma ambição forte para conseguir mais uma vitória nesta fase de
apuramento Seria um momento épico
sairmos de Guimarães com uma grande
vitória frente à França, algo muito especial", destacou.
O vereador com o pelouro do des.

porto, Ricardo Costa, ressalvou que a
cidade de Guimarães estará preparada" para receber um jogo com esta
envolvência. 'Apelo à presença dos
vimaranenses. mas não s4 para esta•
rem presentes neste momento. É uma
honra para nós receber este jogo, num
espaço como o Multiusos, um espaço
fantástico para este tipo de eventos.
Já tem v anos, sabemos que é preciso
fazer um upgrade para que tenha ainda
melhores condições para receber este
tipo de eventos", disse ainda Ricardo
Costa.

Por seu turno, Augusto Silva, Vice-presidente da Federação de Andebol
de Portugal, também ele natural de
Guimarães, explicou que a escolha para
receber este jogo recaiu emGuimarães
por se tratar "de uma cidade com muita
história no andebol nacional, capaz de
dar jogadores. treinadores e dirigentes
ao andebol. Guimarães não surge por
acaso nesta escolha e conseguimos
o apuramento para o Europeu nesta
cidade seria a cereja no topo do bolo",
concretizou.
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Grande jogo
termina com
triunfo justíssimo
Qualidade O São Bernardo voltou às grandes tardes
de andebol, derrotando a formação “B” do FC Porto
com classe e autoritarismo, para gáudio dos adeptos
PAULO RAMOS

SÃO BERNARDO

31

Treinador: João Alves.
João Gonçalves; Artur Duarte (1),
Hélder Carlos (1), Jonas Alves (4), David
Gomes (6), Diogo Liberato (1) e Leandro
Rodrigues (12) - sete inicial - Nuno
Neto, Márcio Fernandes, Rafael Silva,
Fábio Basto, João Saraiva (1), Jorge
Justino (1), Gonçalo Leite, Diogo Feijó
(1) e Tiago Couto (3).

FC PORTO B

28

Treinador: Evaristo Ribeiro.
Francisco Oliveira; Filipe Morais (3), Rui
Oliveira, Manuel Lima (2), Miguel Pinto
(1), Tiago Sousa (1) e Vasco Marques (4)
- sete inicial - Gonçalo Loureiro,
Gonçalo Silva (1), André Sousa (11),
Nuno Almeida, Guilherme Afonso,
André Silva (1), Alfredo Torres (4),
Miguel Pereira e Tiago Castro.
Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo.
Assistência: cerca de 350 espectadores.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan
Caçador (A.A. Leiria).
Oficiais de Mesa: Carlos Rebelo e Filipe Silva (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 16-13.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
São Bernardo e FC Porto B
proporcionaram um magnífico jogo de Andebol, num ambiente fantástico, com a equipa
da casa a vencer de forma autoritária e com grande classe,
somando, assim, os seus primeiros três pontos nesta fase
(folgou na 1.ª jornada) em que
se disputa a subida ao principal
escalão nacional.
Com uma “casa” muito bem
composta, a formação liderada
por João Alves, como que a
mostrar que podem contar
com ela para as contas finais
da subida, conseguiu, com um
parcial de 4-0 (numa altura em
que perdia 2-3), passar para a
frente no marcador e nunca
mais deixou, sequer, que os
“azuis e brancos” empatassem
o encontro.
A jogar com grande intensidade, os dois conjuntos deixaram tudo em campo, deliciando o público presente, que,
nesta partida, foi sem dúvida o
oitavo jogador, apoiando sempre as duas equipas, pois do

O júnior David Gomes esteve em destaque, marcando seis golos

Porto também se deslocaram
alguns adeptos para incentivar
os “dragões”.
Mas, na realidade, era a equipa da casa quem comandava
as operações, tendo em dois
jogadores os seus grandes “artilheiros”. O ainda júnior David
Gomes, com uma primeira
parte imaculada, jogando sempre com grande sentido de baliza, fez vários golos de belo
efeito, sendo de destacar, ainda,
para Leandro Rodrigues, um
autêntico “furacão à solta” teve numa tarde/noite de grande esplendor -, sempre bem
servido por uma equipa muito
trabalhadora e que acabou por
sair para o intervalo com três
golos de vantagem.

além de ter feito o 30.º golo,
ainda viu o seu guardião defender um livre de sete metros
já dentro do último minuto,
acabando por ser Hélder Carlos, já sobre o apito final, a fechar as “contas” desta partida,
“selando” assim uma vitória
que assenta que nem uma luva
àquela que foi a melhor das
duas formações em campo.
E não dizemos das três porque a equipa de arbitragem foi
mesmo a melhor. A dupla internacional de Leiria teve uma
prestação simplesmente extraordinária. Na próxima ronda, marcada para sábado, o
São Bernardo desloca-se ao recinto do 1.º Dezembro. |

RESULTADOS
Jogo intenso até
ao último instante
Na segunda metade manteve-se o mesmo fulgor, com
as duas equipas a procurarem
a vitória. Respondendo sempre
à tentativa de “encostar” no
marcador por parte dos “dragões”, o São Bernardo teve sempre cabeça fria para controlar
as emoções e, mesmo quando
a equipa “azul e branca”, também ela recheada de excelentes jovens jogadores, fez um
parcial de 3-0, passando de 2925 para 29-28, reagiu de forma
tranquila.
A formação aveirense, para

Nacional da 2.ª Divisão
Masculina/Grupo A
Fase Final/2.ª Jornada
Alto Moinho-Benfica B
29-32
Sanjoanense-1.ª Dezembro 31-23
Boavista-V. Setúbal
24-21
São Bernardo-FC Porto B 31-28
Folga: FC Gaia.
Sanjoanense
Boavista
FC Gaia
V. Setúbal
Benfica B
FC Porto B
São Bernardo
1.º Dezembro
Alto Moinho

J
6
6
5
6
6
6
5
6
6

V
3
4
4
3
2
2
2
2
1

E
2
0
0
1
2
0
1
0
0

D GM-GS P
1 175-16114
2 152-14414
1 138-12313
2 144-14213
2 179-17712
4 152-15910
2 140-14410
4 136-15710
5 167-176 8

Próxima Jornada
1.ª Dezembro-São Bernardo, FC
Gaia-Benfica B, FC Porto B-Sanjoanense e Alto Moinho-Boavista;
V. Setúbal.
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vimaranense rui silva pede multiusos cheio

central vimaranense
Rui Silva pediu «aos
vimaranenses e aos
apaixonados do andebol» para estarem presentes e ajudar a selecão a
«cumprir o sonho» de chegar ao europeu, o que não
sucede desde 2006.
«Queremos o apuramento europeu e se o conseguirmos contra a França
ainda melhor. Seria especial conseguir em Guimarães o apuramento»,
vincou o andebolista, que
representa o FC Porto.
«Conheço bem Guimarães, a cidade onde nasci, fui criado e amo, e sei
que conseguimos criar um
ambiente adverso a esta

O

seleção francesa. É tradição desta cidade criar dificuldades aos adversários. Precisamos do apoio
de todos para conseguirmos vencer este encontro
com a França, mas juntos
somos mais fortes», destacou, confessando, ainda, que será «uma enorme
desilusão» se Portugal não
conseguir o apuramento.
«Os clubes têm estado
em destaque nas provas
europeias e, agora, chegou a altura de Portugal,
enquanto seleção, alcançar esses feitos. O nosso
sonho e a vontade de vencer é tanta que nada nos
vai parar», atirou,.
Na cerimónia mar-

caram ainda presença o
vice-presidente da Federação Portuguesa de
Andebol, Augusto Silva,
o vereador do desporto
da Câmara Municipal de
Guimarães, Ricardo Costa,
e o presidente da Associação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira.
Ricardo Costa salientou a relevância do andebol no concelho, que
tem cerca de 400 atletas,
repartidos entre Xico Andebol e CCR Fermentões.
Augusto Silva considerou que o andebol vive
«momentos felizes» – realçou, por exemplo, as prestações das equipas lusas e
mostrou-se confiante no

apuramento europeu.
«A escolha de Guimarães não surge por acaso.
É uma cidade que fornece atletas, dirigentes e treinadores e com um histórico de clubes muito forte»,
vincou.
Para se apurar para a
competição que vai decorrer na Áustria, na Noruega
e na Suécia, em janeiro de
2020, Portugal precisa de
ser primeiro, segundo ou
um dos quatro melhores
terceiros na fase de qualificação, e ocupa, para já, a
segunda posição, com os
mesmos quatro pontos
da líder França, mas com
pior diferença de golos –
nove contra 25.

DR

«Seria especial celebrar»
apuramento em Guimarães

Rui Silva (à direita) quer Multiusos de Guimarães «cheio»

Página 9

A10

ID: 79483951

12-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 16,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

jogo com frança (apuramento para o europeu de andebol) disputa-se na cidade-berço, a 11 de abril

pedro vieira da silva

seleção portuguesa masculina de andebol tem a «ambição» de conseguir
um triunfo histórico perante a França, a 11 de abril
(20h00), no Multiusos de
Guimarães, que praticamente garante a presença no Europeu de 2020.
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães foi palco, ontem,
de uma conferência de
Imprensa que serviu para "apresentar" a partida entre portugueses e
gauleses, a ter lugar na
cidade-berço.
Paulo Fidalgo, selecionador-adjunto da turma
lusa, de 43 anos, realçou
que a partida com gauleses, referente ao Grupo
6 da fase de qualificação
para a fase final do euro-

A

peu, que a seleção quer
dar seguimento às vitórias
conseguidas nos dois primeiros jogos – Roménia
(21-13) e Lituânia (24-23) –
e mostrar a «força do andebol português» perante
um opositor com «jogadores muito categorizados».
«Estamos todos contagiados numa ambição
e num empenho grandes para conseguir uma
vitória histórica para o
andebol português. Mais
do que identificar os potenciais problemas da seleção francesa, que serão
certamente muito reduzidos, há que galvanizar
a nossa equipa e mostrar
a força do andebol português», destacou o técnico
natural de Guimarães, que
lidera o Madeira SAD ao
mesmo tempo que é adjunto do selecionador nacional, Paulo Pereira.

Paulo Fidalgo destacou,
ainda, a «grande qualidade» da França, campeã do
Mundo por quatro vezes
e europeia por duas, nos
últimos 10 anos, destacando que a ideia passa por
«aprofundar os princípios
de jogo» que têm sido trabalhados no apuramento,
mais do que explorar somente pontos fracos no
adversário.
«Existe uma forte ambição de conquistarmos
uma terceira vitória nesta
qualificação para o Campeonato da Europa e os
nossos clubes dão-nos excelentes referências, assim
como os atletas, para conquistarmos uma vitória, o
que seria sublime. Queremos concretizar algo de
especial neste jogo, como
foi exemplo os nossos resultados recentes com a
Eslovénia e Alemanha»,

DR

Portugal quer carimbar em Guimarães
apuramento «histórico» para europeu

Os elementos presentes na conferência para "promover" o Portugal-França, em andebol

vincou, referindo, ainda,
que falta apenas escrever
um «final feliz», uma es-

pécie de «epílogo» da evolução que a seleção lusa
tem tido para acompa-

nhar as boas campanhas
dos clubes portugueses
nas provas europeias.
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ABC/UMinho joga amanhã (20h00) no Sá Leite a final frente ao Boa Hora

DR

«O nosso trabalho passa
por vencer este jogo»
Luís Filipe Silva

manhã é o dia de
todas as decisões
para o ABC/UMinho ficar no sexto
lugar e garantir o apuramento para o Grupo A da
fase final do campeonato
Andebol 1.
Os academistas recebem no Pavilhão Flávio
Sá Leite o Boa Hora, às
20h00, em partida para
a derradeira jornada mas
não dependem exclusivamente de si. Estão obrigados a vencer e esperar que
o Belenenses não vença o
Benfica, para ficarem com
a vaga que falta decidir.
O central Nuno Silva,
que ontem fez a abordagem à partida decisiva,
prefere centrar as suas
atenções no jogo do ABC
e naquilo que terão de fazer parar poderem tirar
partido do resultado entre Belenenses e Benfica.

A

Nuno Silva, central do ABC

«Temos que nos preocupar mais é connosco.
Estamos nesta situação
por nossa causa. E o nosso trabalho passa por vencer este jogo. Isso é que é
o fundamental, porque se
estivermos bem, de certe-

za que vamos vencer esta
partida e depois ver se dá
para alcançarmos o nosso
objetivo», disse.
Nuno Silva destacou
o plantel competitivo do
Boa Hora, «formado por
jovens jogadores das esco-

las do Benfica e Sporting»
como ponto mais forte da
equipa lisboeta.
«Vir aqui ao pavilhão
do ABC, para estes jovens,
é um momento competitivo interessante. Toda a
gente quer vir aqui e vencer. Este ano, os resultados não têm sido tão bons
e toda a gente pensa que
nos pode vencer. Essa será
a maior dificuldade», disse o atleta.
O central sublinhou
também a reação positiva da sua equipa ao mau
momento vivido e garante que vão sair mais fortes desta situação.
«O jogo com o Madeira SAD foi muito bom da
nossa parte, foi um jogo
quase sem história, onde
nós fizemos o nosso papel.
A resposta não poderia ter
sido melhor. Infelizmente
tivemos que passar por isto mas vai-nos fazer mais
fortes».
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Andebol confirma regularidade
CLASSIFICAÇÃO FINAL I FASE REGULAR

v

AS

JVED

Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

P

26 24 O 2 905-567 74
25 23 O 2 792-598 71
25 22 O 3 787-571 69

Á.MADEIRASAD

26 17

O

9 665444 60

26 I6 1 9713 667 59
5.ÁGUAS.SANTAS
MELENENSES
25 14 1 10 726-663 54
7.ABC BRAGA
25 13 2 10 667-620 53
55-680 49
_8.11A1A_9.AVANCA25IL01,5563-712_48_
10. BOA HORA
25 9 2 14 636-707 45
11SC HORTA
26 7 O 19 596-777 40
26 4 1 21 565-775 35
12.fERMENTÕES
26 4 O 22 603-733 34
13 AC FAFE
14. ARSENAL
25 O O 25 549- 25

,1Madeira SAD de Paulo Fidalgo é para já a única equipa madeirense que garantiu
de forma oficial a presença
entre os 'melhores' do andebol nacional, ou não fosse disputar a fase final do Campeonato
Nacional Andebol 1. O clube madeirense, recorde-se, assegurou a
4.2 posição da tabela classificativa
com um total de 60 pontos. À
frente do Madeira SAD, apenas os
chamados grandes, ou seja, FC
Porto, Sporting CP e Benfica.
Nos últimos 5 anos, o Madeira
SAD terminou a fase regular sempre nos 6 primeiros numa grande
imagem de regularidade.
Os madeirenses, apesar de muitos contratempos que assolaram
a equipa, nomeadamente no que
diz respeito a lesões, acabaram
mesmo por ser a grande surpresa
da prova face aos resultados alcançados. Aliás, terminada a fase Madeira SAD de Paulo Fidalgo tem surpreendido pela positiva.
regular, o plantei às ordens de
Paulo Fidalgo ainda apresenta algumas ausências no grupo de trabalho face às lesões, como são os
casos de Elias António e Hugo
Lima.
Refira-se que o Madeira SAD, depois de ter garantido presença na
Fase Final do Campeonato da I Divisão, ainda marca presença na
Taça de Portugal e na Taça Challenge. No que à Taça de Portugal
diz respeito, os insulares aguardam
pelo desfecho do jogo entre ABC e
Benfica, no próximo dia 16. Quanto Nos femininos, os objetivos estão intactos.

G

1. PORTO
2. SPORTING
3. BENFICA

à competição europeia, está marcada para dia 24, às 16h00.
Apesar do Grupo A ainda não
estar totalmente definido, para já,
dele vão fazer parte as seguintes
equipas: FC Porto/Sofarma, Sporting
CP, SL Benfica, Águas Santas e, ao
que tudo indica, o Belenenses, para
além, claro está, do Madeira SAD.
Refira-se que a Fase Regular termina esta quarta-feira com os seguintes jogos: Arsenal C Devesa Sporting CP, ABC - Boa Hora e Be-

lenenses - Benfica.
Ainda no que ao andebol diz respeito, mas desta feita no feminino,
nota ainda para as prestações de
Madeira SAD e CS Madeira. Com
duas jornadas ainda por disputar,
é certa a presença da formação de
Sandra Fernandes na Fase Final
do Campeonato. Com o segundo
lugar consolidado na tabela classificativa, as madeirenses asseguraram presença na fase seguinte da
competição, situação que acaba
por ser de todo normal para o
plantei às ordens do Madeira SAD.
Por seu turno, o CS Madeira também deve confirmar o Grupo A. A
equipa orientada por Marco Freitas
é a atual 5.2 classificada. Soma 37
pontos, mais dois do que o Maiastars e o Juve Lis, formações que
ainda estão na luta pela fase seguinte. Nesse sentido, as duas próximas jornadas serão por isso decisivas para o CS Madeira. Ainda
assim, é quase certo adiantar-se
que a formação de Marco Freitas
tem fortes possibilidades de entrar
no 'Grupo dos Melhores', sendo
que a presença na fase seguinte
da competição será no sistema de
`paly-off a oito equipas.
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Andebol
regular
e basquetebol
em aberto
Pag 32
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RUI SILVA
ACREDITA E PEDE
APOIO COM A FRANCA
"Temos um adversário para
enfrentar olhos nos olhos,
apesar das dificuldades.
Temos demonstrado mais
qualidade. Queremos o
apuramento europeu e se o
conseguirmos contra a
França, ainda melhor", disse
ontem Rui Silva, antecipando o jogo da terceira jornada
da fase de apuramento para o
campeonato da Europa de
2020.0 central pediu ainda
"aos vimaranenses e aos
apaixonados do andebol"
para ajudarem a Seleção a
"cumprir o sonho." -R.G.
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2019-03-12 15:27
Um texto de opinião de Paulo Faria, antigo internacional português de andebol e treinador Terminou a
primeira fase do campeonato Andebol1 e é a altura ideal para se fazer um balaço do grupo A.
Começando pela liderança da prova, temos os dois principais candidatos ao título, Sporting e FC Porto,
numa luta taco a taco e Benfica, estranhamente, como outsider, mas, mesmo assim, com
possibilidades de também conseguir ser campeão. Duas equipas fortíssimas bem lideradas pelos seus
treinadores, com modelos de jogo diferentes, mas que em ambos os casos resultam. Sporting,
bicampeão nacional, e a fazer uma campanha extraordinária na Liga dos Campeões, perdeu alguns
jogadores devido a lesões ou a saídas, mas tem beneficiado do ganho de experiência dos jogos
internacionais. Hugo Canela que está de parabéns, tem conseguido ser fiel ao seu jogo, defesa 6:0, de
preferência com Valdés e Carol no centro, mas na minha opinião deveria ter um sistema defensivo
alternativo, não porque não goste do 6:0, mas porque simplesmente há jogos, ou momentos em que
uma outra solução podia ajudar. Tem um ataque muito trabalhado, com Ruesga a aparecer
soberbamente sempre nos grandes encontros. Quem viu o FC Porto no inicio de época e agora,
percebe claramente que na evolução do seu jogo há um trabalho efetivo de Magnus Andersson. A
maturidade na fantástica campanha europeia espelha o crescimento desta equipa. A utilização do 7x6
tem sido a grande arma, tanto a nível internacional como nacional e Fábio Magalhães, em grande
forma, é o melhor lateral-esquerdo português, tem sido o "central" dessa opção. Os resultados têm
contrariado a minha opinião de que há um uso abusivo deste sistema (7x6), 29 jogos 26 vitórias e
três derrotas. Mas, para mim, de alguma forma, esta opção limita o desempenho dos jogadores no
6x6, sendo um sério risco, como foi a derrota com o Sporting, quando o 7x6 não resulta. O Benfica,
depois da forte aposta no andebol, está ligeiramente atrasado em relação a estes dois candidatos. Dos
três é aquele que melhor explora o contra-ataque, e Carlos Resende sabe que só com o ataque muito
trabalhado e a utilização massiva do contra-ataque poderá ter alguma possibilidade de ser campeão.
As grandes contratações começam a aparecer, como é o caso do Nyokas. Só facto de haver uma
divisão de pontos para a fase final permite ao Benfica ainda sonhar. Madeira SAD, de Paulo Fidalgo
consegue o positivo e o mediano em termos de jogo. É a única equipa profissional a seguir aos três
primeiros e deveria conseguir ser mais regular no seu jogo. Atinge o apuramento para os seis
primeiros - tendo ficado em quarto - que é um objetivo redutor para a mais valia do seu plantel. Está
a fazer uma extraordinária campanha europeia, mas a nível nacional a ambição terá forçosamente que
mudar e ser maior. O Águas Santas continua a sua caminhada dos últimos anos. Apesar de alguns
altos e baixos, e ser a equipa com o orçamento mais baixo dos seis primeiros classificados, tem
conseguido, ano após ano, com uma aposta forte na formação, atingir sempre os seus objetivos. Está
confortável no quinto lugar e Pedro Cruz continua a ser o pai desta equipa, ajudando todos os
jogadores a crescerem. José Barbosa e Gonçalo Vieira merecem, também, receber os louros desta
muito positiva campanha. Deixo para o fim o apuramento da ultima equipa, que será decidida entre o
Belenenses e o ABC na ultima jornada e que, para surpresa de muitos, ou não, mostra um ABC ainda
não apurado. O Belenenses é a equipa com o plantel mais desequilibrado e mais fraco e, mesmo
assim, se tivesse vencido o Avanca em casa, já estaria surpreendentemente apurado. Assim irá quase
de certeza ficar arredado do grupo A, beneficiando com isso o ABC, que não irá desperdiçar tamanha
oferta e, provavelmente, fechará o grupo. O momento do ABC é demasiado preocupante, não só para
o clube em si, como também para o andebol nacional. O seu jogo está lento, sem agressividade
defensiva, e com pouca criatividade no ataque, desmotivado e sem ambição, sem a alma a que fomos

Página 15

habituados nos últimos 30 anos. Jorge Rito, que já treinou grandes planteis no ABC, sabe que alguns
jogadores não têm a qualidade desejada, e a outros a idade avançada também não tem ajudado e,
por isso, tem tentado adaptar o seu jogo aos recursos que tem. Jorge Rito é o elemento com mais
experiência no atual ABC, e terá que ser muito convicto e inflexível na construção do plantel para a
próxima época. Não pode ter o currículo que tem e deixar que outros decidam sobre o plantel,
cometendo, em nome dele, erros incompreensíveis, Donner nunca o permitiu. A fase final do grupo A
vai ser fortíssima, com pavilhões cheios, com cinco canais televisivos a transmitir os jogos, com
espetáculo, com muito equilíbrio e, felizmente, com cinco treinadores portugueses em seis lugares. A
todos boa sorte e que vença o melhor.
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Portugal prepara inferno
na receção aos franceses
Bi O Salão \ obre da Câmara
Municipal de Guimarães engalanou-se ontem para a apresentação do Portugal -França, dia 11 de
abril (20h), que irá desfazer, no
pavilhão mult lusos local, as dúvidas sobre quem é a equipa mais
forte do Grupo 6 de qualificação
para o Europeu' 2020.
"Queremos projetar este jogo
da melhor maneira, para que
possamos ter as condições para
conquistarmos a vitória. Existe
forte ambição por um terceiro
triunfo na série e os nossos clubes
e os nossos atletas dão-nos excelentes referências para alcançarmos um sucesso que seria sublime. Queremos concretizar algo
de especial neste Portugal-França, como nos exemplos dos resultados recentes frente à Eslové n ia e à Alemanha" , considerou
o t reinador adjunto Paulo Fidal go, que já sonha em bater a sele ção recordista em títulos, duas
vezes campeã olímpica (2008 e
2012), seis vezes mundial (1995,
2001, 2009, 2011, 2015 e 2017) e
três vezes europeia (2006, 2010 e
2014), entre 20 medalhas nas
mesmas provas.

O central Rui Silva está motivado e apelou à comparência do
público: "Queria fazer umgrande apelo aos vimaranenses e aos
amantes do andebol para virem
até Guimarães. Se conseguirmos
criar um ambiente adverso, uma
tradição desta cidade, vamos
criar problemas aos franceses. O
andebol tem subido o nível, com
os clubes nacionais a chegarem
cada vez mais longe nas competições europeias [o Sporting está
nos oitavos- de- final da Champions , o FC Porto está praticamente nos quartos -de - final da
Taça EHF e o Madeira SAD também joga este mês o acesso às
meias-finais da Taça Challenge] .
Precisamos do apoio de todos
para conseguirmos vencer este
encontro coma França, pois juntos somos mais fortes", finalizou
oorganizador dos dragões.
Refira-seque Portugal e França lideram o Grupo 6, ambos com
quatro pontos, somando duas
vitórias em outros tantos jogos
disputados, frente a Roménia e
Lituânia. As duas primeiras seleções de cada série qualificam-se
para o Europeu' 2020 A.R.

ENCHENTE. Paulo Fidalgo e Rui Silvapedemapoioà Seleção
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05:02
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães engalanou-se ontem para a apresentação do
Portugal-França, dia 11 de abril (20h), que irá desfazer, no pavilhão multiusos local, as dúvidas sobre
quem é a equipa mais forte do Grupo 6 de qualificação para o Europeu'2020.
"Queremos projetar este jogo da melhor maneira, para que possamos ter as condições para
conquistarmos a vitória. Existe forte ambição por um terceiro triunfo na série e os nossos clubes e os
nossos atletas dão-nos excelentes referências para alcançarmos um sucesso que seria sublime.
Queremos concretizar algo de especial neste Portugal-França, como nos exemplos dos resultados
recentes frente à Eslovénia e à Alemanha", considerou o treinador adjunto Paulo Fidalgo, que já sonha
em bater a seleção recordista em títulos, duas vezes campeã olímpica (2008 e 2012), seis vezes
mundial (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017) e três vezes europeia (2006, 2010 e 2014), entre 20
medalhas nas mesmas provas.
O central Rui Silva está motivado e apelou à comparência do público: "Queria fazer um grande apelo
aos vimaranenses e aos amantes do andebol para virem até Guimarães. Se conseguirmos criar um
ambiente adverso, uma tradição desta cidade, vamos criar problemas aos franceses. O andebol tem
subido o nível, com os clubes nacionais a chegarem cada vez mais longe nas competições europeias [o
Sporting está nos oitavos-de-final da Champions, o FC Porto está praticamente nos quartos-de-final da
Taça EHF e o Madeira SAD também joga este mês o acesso às meias-finais da Taça Challenge].
Precisamos do apoio de todos para conseguirmos vencer este encontro com a França, pois juntos
somos mais fortes", finalizou o organizador dos dragões.
Refira-se que Portugal e França lideram o Grupo 6, ambos com quatro pontos, somando duas vitórias
em outros tantos jogos disputados, frente a Roménia e Lituânia. As duas primeiras seleções de cada
série qualificam-se para o Europeu'2020.
Alexandre Reis
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Paulo Fidalgo e Rui Silva pedem apoio à Seleção - Última Hora , Sábado
Por Alexandre Reis - Record
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães engalanou-se ontem para a apresentação do
Portugal-França, dia 11 de abril (20h), que irá desfazer, no pavilhão multiusos local, as dúvidas sobre
quem é a equipa mais forte do Grupo 6 de qualificação para o Europeu'2020.
"Queremos projetar este jogo da melhor maneira, para que possamos ter as condições para
conquistarmos a vitória. Existe forte ambição por um terceiro triunfo na série e os nossos clubes e os
nossos atletas dão-nos excelentes referências para alcançarmos um sucesso que seria sublime.
Queremos concretizar algo de especial neste Portugal-França, como nos exemplos dos resultados
recentes frente à Eslovénia e à Alemanha", considerou o treinador adjunto Paulo Fidalgo, que já sonha
em bater a seleção recordista em títulos, duas vezes campeã olímpica (2008 e 2012), seis vezes
mundial (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017) e três vezes europeia (2006, 2010 e 2014), entre 20
medalhas nas mesmas provas.
O central Rui Silva está motivado e apelou à comparência do público: "Queria fazer um grande apelo
aos vimaranenses e aos amantes do andebol para virem até Guimarães. Se conseguirmos criar um
ambiente adverso, uma tradição desta cidade, vamos criar problemas aos franceses. O andebol tem
subido o nível, com os clubes nacionais a chegarem cada vez mais longe nas competições europeias [o
Sporting está nos oitavos-de-final da Champions, o FC Porto está praticamente nos quartos-de-final da
Taça EHF e o Madeira SAD também joga este mês o acesso às meias-finais da Taça Challenge].
Precisamos do apoio de todos para conseguirmos vencer este encontro com a França, pois juntos
somos mais fortes", finalizou o organizador dos dragões.
Refira-se que Portugal e França lideram o Grupo 6, ambos com quatro pontos, somando duas vitórias
em outros tantos jogos disputados, frente a Roménia e Lituânia. As duas primeiras seleções de cada
série qualificam-se para o Europeu'2020.
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