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ANDEBOL 

Pedro Portela no golo 
mais bonito em França 
R Pedro Portela (Tremblay) foi eleito 
como autor do golo mais bonito na 1.a 
ronda da Starligue de França, ao marcar 
com um remate aéreo. Gonçalo Ribeiro 
(Combault) marcou o 5.0  melhor golo, 
com um remate exterior em apoio. 
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ANDEBOL 

Campeonato 
a... aquecer 
Q O Campeonato vai começar 
a aquecer, com a visita de hoje 
(17h00) do Benfica ao Funchal e 
a receção de amanhã (17h30) do 
Sport i ng ao ABC, nos jogos mais 
importantes da 2` jornada. 

Apesar do risco, as águias 
continuam favoritas, não per-
dendo com o Madeira SAI) ha 
cinco jogos. Davide Carvalho 
espera dificuklades: "Não po-
demos pensar no que o adver-
sário fez antes, temos de ir pre-
parados para o que pode fazer 
agora. Na Madeira é sempre 
complicado, pois o adversário 
tem defesas alternativas para 
di ficultar e sempre muita von-
tade de ganhar. Mas vamos 
procurara vitória", considerou 
o ponta-direita à BTV. 

Já o bicampeão Sporting tem 
amanhã O primeiro jogo da 
época no seu pavilhão, frente 
ao campeão de há duas épocas, 
um ABC também candidato ao 
Grupo A da fase final. 

Matej Asanin, guarda - redes 
dos leões, falou à sua assessoria 
de imprensa: "Os jogos contra 
o ABC são difíceis e tensos. Te -
mos de estar concentrados para 
não sermos stu-preendidos." 

Quanto ao Belenenses, de-
fende a liderança na visita ao 
reduto do Mala ISMAI. 

ANDEBOL1  
2.a jornada  

MADEIRA SAD 17h00 BENFICA 
ARSENAL 17h00 SP. HORTA 

BOA HORA 18h00 AC EME 
MANCA 18h00 A. SANTAS 

MAIA ~At 19h00 BEI ENENSES 
SPORTING amanhã ABC 

FERMENTOES dia 12 FC PORTO 
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FC PORTO 

É para ganhar 
na Roménia 
Ea Depois da goleada (41-21) 
no Dragão Caixa;  o FC Porto 
retribui hoje (16h00) a visita, na 
Roménia, ao Potaissa Turda, 
sendo mais do que favorito à 
passagem à 2" eliminatória da 
Taça EHF. O guarda-redes Al-
fredo Quintana quer afastar os 
campeões da Challenge: "En-
caramos o jogo como mais um 
desafio. É verdade que temos 
uma vantagem de 20 golos mas 
isso não quer dizer nada no an • 
debol moderno. Queremos ir lá 
ganhar o jogo." 

Os dragões voltam a jogar 
para o campeonato como Per-

, mentões, na quarta-feira. o 
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Quintana diz que não vai facilitar na Roménia 

ANDEBOL 

Dragão quer vencer de novo 
FC Porto joga hoje, 
na Roménia, a quali-
ficação da Taça EHF 
tendo 20 golos de 
vantagem 

••• Provavelmente, o FC 
Porto nunca partiu para a se-
gunda mão de uma eliminató-
ria europeia numa posição tão 
confortável como a de hoje, na 
Roménia, onde enfrenta o Po-
taissa Turda. O resultado al- 

cançado no sábado pelos pupi-
los de Magnus Andersson -41-
21 -permitecomeçaraperspe-
tivar o próximo patamar, que 
antecede a entrada na fase de 
grupos, já sabendo que vai de-
frontar o SKA Minsk, da Bie-
lorrússia. 

Apesar de o objetivo estar 
quase cumprido, o FC Porto 
não esmorece na ambição. 
"Encaramos o jogo como mais 
um desafio. Vamos lá e quere-
mos ganhar. É verdade que te- 

mos uma vantagem de 20 go-
los, mas isso não diz nada no 
andebol moderno", afirmou 
Alfredo Quintana, um dos 
principais construtores da 
vantagem alcançada. O guar-
da-redes sabe o que o aguarda 
na Roménia e sente-se prepa-
rado para dar resposta: "Os 
adeptos na Roménia gostam 
bastante de andebol e o am-
biente é muito forte, os pavi-
lhões enchem com frequên-
cia. Vamos a contar com isso." 
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ASE . 

Taça EHF Cup -  1.a  eliminatória 
- 2' Mão: AHC Potaissa 
Turda-FC Porto16h00. 
Campeonato Nacional - 2' 
Jornada: Maia/ISMAI-
Belenenses,19h00; Madeira 
SAD-Benfica,18h00; 
Avanca-Águas Santas, 18h00; 
Arsenal-Sp Horta,17h00; Boa 
Hora-Fafe,18h00. 

Taça de Portugal -  ta  

Eliminatória: 
Limianos-Valenciano,17h00; 
Sacavenense-Alverca; 
Praiense-Redondense,11h00; 
Pinhalnovense-Vale Formoso 
(14h00); Rabo Peixe-Olímpico 
Montijo (16h30); 
Angrense-Graciossa; Casa 
Pia-Graciosa. Jogos às17h00. 
Jogos de Apresentação: 
Paivense-Moreirense,18h00, 
Comércio e Indústria-V. 
Setúba1,17h00. 
Juniores A- II Divisão - 1Fase 
-1a Jornada - Série B: 
Nacional-Trofense,16h00 -
Série 0: Real-Sacavenense, 
17h00. 
Juniores C -  Série B -  3.a  

Jornada: Paços 
Ferreira-Dragon Force,17h00. 

Liga Europeia Superfinal: 
Espanha-Portuga1,16h30, no 
Alghero, Sardenha. 

UTSA1. 

Supertaça Futsal: 
Sporting-GD Fabri1,14h00, no 
Pavilhão Desportivo Municipal 
de Loulé. 

A 
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SPORTING 
VAI RECI33ER O ABC 
Dos seis jogos da segunda 
ronda do Nacional de 
andebol, aquele amanhã que 
opõe, em Lisboa, o Sporting 
ao ABC é o mais interessante. 
Outro candidato ao título, o 
Benfica, tem hoje uma saída 
que pode ser complicada, a 
casa do Madeira SAD. O 
Avanca-Águas Santas 
também promete uma luta 
renhida. O FC Porto fará o 
seu jogo desta ronda, em 
Fermentões, na quarta-feira. 
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Avelino Conceição

OFICIAL A equipa da Artística
de Avanca joga hoje, diante do
Águas Santas, em jogo a contar
para a segunda jornada de
Campeonato Nacional de An-
debol 1. Depois da derrota na
jornada inaugural diante da
formação do ABC, por 26-23, a
equipa avancanense fará, as-
sim, a estreia diante dos seus
adeptos, esta época com um
novo técnico e também uma
equipa muito jovem.

Para o treinador Nuno Silva,
“vai ser um jogo muito difícil,
mas onde tudo faremos para
vencer. Sabemos da qualidade
do nosso adversário, que se re-
forçou com jogadores bastan-
tes experientes, mas a minha
equipa, apesar de ainda estar
numa fase de assimilação de
algumas ideias de jogo, vai lu-
tar pela vitória”.

Nuno Silva está ciente da exi-
gência que a sua equipa terá
pela frente esta época, depois
do histórico quinto lugar no
campeonato da temporada
passada, mas acredita no valor
dos seus jogadores. “Não tenho

dúvidas que irão deixar tudo
dentro de campo, a exemplo
daquilo que fizeram na partida
inaugural”, lembra o técnico.

“Mesmo que essa atitude não
nos dê os pontos, é sempre mo-
tivador ouvir, como aconteceu
no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, comentários de alguns
jogadores adversários sobre a
qualidade que apresentamos”,
acrescentou o técnico, que dei-
xou um apelo aos adeptos e
simpatizantes do clube para
comparecerem hoje, pelas 18
horas, no Pavilhão Adelino Dias
Costa, em Avanca, e darem um
“importante apoio à equipa”. |

Artística estreia-se hoje em casa
Andebol
Campeonato Nacional 1
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ANDEBOL 

Goulão na Liga 
dos Campeões 
O »Português António Goulão será o 

delegado da Federação Europeia de 
Andebol (EHF) no jogo da Liga dos 
Campeões, em França, entre o 
Montpellier HB e os macedónios do 
HC Vardar (Mac), marcado para dia 15 
no Falais des Sports René Bougnol, a 
contar para a 1.a jornada do Grupo A. 
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ANDEBOL 

ABC testa bicampeão Sporting ANDEBOL 1 
3  2.a Jornada --) Hoje 

--> Dois clubes defrontam-se no 
Pavilhão João Rocha, amanhã, 
para a segunda jornada 

O Sporting regressa ao pavilhão 
João Rocha, amanhã, já com novo 
presidente eleito, para defrontar o 
ABC, num dos jogos mais desa-
fiantes das segunda jornada da fase 
regular do Andebol 1. 

«Estávamos à espera para po-
dermos voltar a jogar na nossa casa. 
Os jogos contra o ABC são sempre 
difíceis e tensos. Temos de estar 
concentrados até ao fim do encon-
tro para não sermos surpreendidos. 
Vamos tentar crescer, jogo a jogo», 
prometeu o guarda-redes croata 
Matej Asanin. 

Há um ano, na terceira jorna-
da, as duas equipas empataram a 
27 golos, mas depois o ABC não lo-
grou surpreender o bicampeão 
nacional desta forma. 

O Benfica também não terá a 
missão facilitada na Madeira, num 
dos cinco jogos de arranque da se-
gunda jornada. «Temos feito um 
início de época positivo e, como já 
sabemos dos anos passados, os jo-
gos na Madeira podem revelar-se 
complicados — têm sempre equi-
pas muito interessantes, podem 
fazer algumas defesas alternati-
vas que se podem tornar compli-
cadas e têm muita vontade de ga-
nhar. Esperamos um jogo difícil, 
mas vamos atrás da vitória», ex-
plicou Davide Carvalho. Nos úl-
timos cinco confrontos, o Benfi-
ca levou sempre a melhor sobre 
os madeirenses. 

O FC Porto apenas joga na 
quarta-feira, contra uma das 
equipas promovidas, CCR Fer-
mentões, devido à partida da se-
gunda mão da ronda inaugural 
de qualificação da Taça EHF. O 

Madeira SAD-Benfica 17.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira 
Arsenal Devesa-Sporting Horta 17.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Artística de Avanca-Águas Santas18.00 h 
Pavilhão Com. Adelino D. Costa, em Avanca 
Boa Hora-Académico Fafe 18.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  
Maia/ISMAI-Belenenses 19.00 h 
Pavilhão Municipal Formigueiro, na Maia 
• Amanhã  
Sporting-ABC 17.30 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
3 Quarta-feira, 12 
CCR Fermentões-FC Porto 21.30 h 
Pav. Mun. Fernando Távora, em Fermentões 

TAÇA EHF 
41.a Eliminatória4 2.airnão'3 Hoje 

AHC Potaissa Turda-FC Porto* 16.00 h 
Pavilhão Gheorghe Baritiu, em Turda, Roménia  
* transmissão no Porto Canal 

clube visita o Potaissa Turda, hoje, 
na Roménia, após a vantagem de 
41-21 no Dragão Caixa. 
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