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ANDEBOL

Sexta-feira
Santa é dia de
`clerby' na Luz

CALENDÁRIO
-, Andeboll -, Fase Final -, 2.ajornada
-> Grupo A 4 Hoje
Benfica-Sporting
17.00 h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa

4 Amanhã
ABC-Avanca

17.00 h

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

4 Benfica recebe líder Sporting
disposto a alcançar 1.9 êxito para
o campeonato desta época
O Benfica recebe o campeão Sporting,
hoje, na Luz, em duelo que promete
empolgar os adeptos dos clubes rivais.
Um derby é um derby e o dia convida o
público, ou não fosse feriado. A equipa
liderada por Carlos Resende espera ter
casa cheia neste jogo da la ronda da fase
final do campeonato e alcançar o que
ainda não conseguiu esta temporada, ou
seja, chegar à vitória, depois de ter sido
batida na primeira fase, em casa e fora.
«Será com certeza um bom jogo. Aquilo a
que nos propusemos é trabalhar bastante,
no sentido de conseguir um bom
resultado e esse bom resultado é
forçosamente a vitória», vincou o técnico
dos encarnados. «O Sporting foi a equipa
que fez a fase regular com melhor
qualidade, enquanto nós e o FC Porto
perdemos mais pontos, mas agora é uma
fase final e tudo pode acontecer»,
recordou Resende. Motivação é coisa que,
por sua vez, também não falta para as
bandas de Alvaiade, com os campeões

Madeira SAD-FC Porto
4 Grupo B 4 Amanhã
Águas Santas-AC Fafe
São Bernardo-ISMAI
Belenenses-Arsenal Devesa
4 Dia 7 abril
Boa Hora -Xico Andebol

18-29
18.00 h
18.00 h
19.00 h
21.15 h

nacionais empenhados em assegurar o
terceiro triunfo e continuar no topo da
liderança do Grupo A. «Sabemos que
estamos dependentes apenas de nós.
Logicamente que um derby não precisa de
motivação, só por si é sempre um jogo
especial, mas estamos com a motivação
bastante alta», anunciou o treinador, Hugo
Canela, que espera um duelo difícil e quer
evitar surpresas. «O Benfica é uma equipa
que joga muito rápido e também tem
pretensões de ser campeão nacional. Acho
que vai imprimir muita velocidade, pois é
esse o seu estilo de jogo. Vamos tentar
contrapor com as nossas armas e com
alegria», explicou. «Estamos a treinar para
que não existam surpresas e vamos ter de
estar muito bem na defesa para vencer.»
A 2.a jornada da Fase Final do Grupo A
completa-se amanhã, com o ABC a
receber o Avanca.
AI FYANI1PF PI-1NA /ASP

O Benfica ainda não conseguiu qualquer triunfo frente aos leões esta temporada
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AGENDA
HOJE

ANDEBOL
Benfica-Sporting
Pavilhão da I uz, 17h00.
AMANHÃ

FUTEBOL, II LIGA
Sporting B-Nacional
Estádio Aurélio Pereira, 16h00.
VOLEIBOL, T. PORTUGAL
Benfica-Fonte Bastardo
Pavilhão da Luz,16h00.

VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjomal.pt
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Benfica ainda não venceu o Sporting
Grandes de Lisboa
defrontam-se pela
terceira vez esta
época. Hoje (17h00)
já é na fase final

Paulo Moreno defendido por Carneiro

• H• Prossegue hoje a fase final do Campeonato Nacional,
com um dérbi Benfica-Sporting, que tanto pode, em caso
de vitória, colocar os encarnados no primeiro lugar com os
mesmos pontos dos verdes e
brancos, como manterosleões
isolados na liderança, ganhan-

doou empatando. Recorde-se
que, na fase regular, o Sporting ganhou fora (27-24) e em
casa (33-29).Apesar deste histórico desfavorável, o pivõ
Paulo Moreno lembra que o
Benfica "está motivadíssimo
e esperançoso na vitória". Do
lado do Sporting, o capitão
Carlos Carneiro apoia-se no
facto de ter uma "equipa muito forte em todos os sectores e
isso reflete-se nos resultados".
Nesta segunda jornada, o FC
Porto já foi ao Funchal vencer
o Madeira SAD, por 29-18.
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LJUBOMIR OBRADOVIC Novo treinador da Sérvia vai tentar
eliminar a Seleção Nacional no play-off de acesso ao Mundial

'Portugal é o meu
segundo país"
"Há gente
com quem
passei ater
amizade.
Não será
fácil ter
essas
pessoas
como
adversários"

Obradovic, hexacampeão pelo FC Porto, não queria ser adversário de Portugal
O técnico conta a O JOGO
como lhe custou aceitar o
convite, devido às relações
de amizade que mantém
por cá, e revelou ainda que
quer levar José Magalhães,
dirigente do FC Porto, para
a Sérvia
RUI GUIMARÃES

••• Ljubomir Obradovic, de
63 anos, é o novo selecionador
da Sérvia. Liderará a equipa
dos Balcãs no play-off contra
Portugal [10 el4 dejunho], depois de ter apurado a seleção
feminina para o Europeu que
se disputa no final deste ano
em França.
Com um título europeu de
juniores (2003) no currículo,
Obradovic, seis vezes cam-

peão pelo FC Porto, acumula
agora o comando técnico das
duas seleções do seu país - inédito na Sérvia -, desafio que
lhe custou a aceitar. "Não foi
fácil, tive de pedir para pensar", confessou o técnico, explicando que a insistência foi
grande, tendo os dirigentes
considerado que o treinador
seria "o único com disciplina e
rigor para que a seleção voltasse a serséria", numa alusão aos
recentes problemas no Europeu, relacionados com saídas
noturnas dos jogadores.
"Portugal é o meu segundo
país e, além disso, há gente
com quem deixei de ter relação profissional e passei a ter
uma relação de amizade, como
os cubanos, Tiago Rocha, Mi-

guel Martins, João Ferraz, Gilberto Duarte. Não será fácil
tê-los como adversários", revelou Obradovic, que já tinha
sido adjunto da Sérvia, em
2003. "Já me tinha acontecido
uma situação assim, quando
fui treinador do Montenegro.
Joguei contra a Sérvia, quis
muito ganhar e ganhei. É assim a vida de um profissional
de desporto. Contra Portugal
não será diferente", diz. "São
duas boas equipas e ficar uma
para trás será uma pena."
Entre os seus planos, Obradovic tem uma surpresa: "Vou
falar com o professorJosé Magalhães e com o FC Porto, porque gostava de o ter comigo na
Sérvia. É uma dupla ganhadora que gostava de reeditar."

"Sérvia e
Portugal
são duas
boas
equipas e
qualquer
uma que
fique para
trás será
uma pena"

"Vou falar
com o
professor
Magalhães e
com o FC
Porto.
Gostava de
o ter
comigo"
Ljubomir
Obradovic
Selecionador
da Sérvia
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Equipa que foi sétima no Mundial de sub-19 do ano passado vai agora jogar o Europeu de sub-zo, na Eslovénia

Haverá seis equipas nacionais a competir nas maiores provas deste ano e de
2019, entre Mundiais, Europeus e Jogos Olímpicos da Juventude. Só faltam os seniores

"if

SELKOES JOVENS FAZEM
PLENO EM FASES FINAIS
Élan facto inédito no
andebol e comparável aos
feitos recentes do futebol:
todas as equipas nacionais
de sub-17 a sub-zo, masculinas e femininas, estão
apuradas para os próximos
Europeus e Mundiais
AUGUSTOPERRO

•••Oandebolportuguêsvive
um momento de euforia, que
passou despercebidoà maioria
dos agentes desportivos, mas
deve ser realçado: todas as seleções da formação foram apuradas para, neste e no próximo
ano, lutarem pelos títulos europeus e mundiais, dos sub-17
aos sub -20 e nos dois sexos,
havendo ainda uma cereja em
cima do bolo: a estrela nos Jogos Olímpicos da Juventude,
que este ano decorrem em
Buenos Aires, na Argentina,
com a equipa feminina de
praia.
Nuno Santos, o técnico res-

ponsável pelos sub-18 e sub 20 masculinos, não tem dúvidas na hora de destacar os
obreiros deste sucesso: "É fruto do trabalho que se tem desenvolvidoprincipalmentenos
clubes. Na Seleção beneficiamos disso. A importância dos
clubes é inequívoca."
O selecionadorque há muito
labora nestes escalões reconhece que hoje os métodos de
trabalho estão mais perto do
que se faz de melhor nas potências da modalidade: "Trabalha-se melhor. É evidente
que os clubes têm vindo a evoluir, mas há ainda um longo caminho a percorrer."
"Oportunidades" é o que estes talentos exigem e Nuno
Santos adianta a solução: "É
importante a maioria deles estarem já a jogar na I Divisão. É
verdade que muitos não estão
nas principais equipas, porque
estão tapados por internadonaisA ou estrangeiros, mas es-

PÓDIO
21' (1)
Portugal foi
vicecampeão da
Europa de
sub-20 ern
2010, com
João Ferraz,
que ontem
marcou
quatro
golos pelo
Wetzlar, na
Alemanha, a
ser eleito o
melhor
lateraldireito da
prova

tão em boas equipas e isso é importante."
Alcançada a presença em fase's finais, aquelas em que se
luta pelos títulos, a ambição
das seleções lusas continua em
alta, assegura o técnico: "Nestes campeonatos, o primeiro
grande objetivo é sempre entrar no main-round. Depois
disto, obter classificações que
permitam aceder aos Europeus ou Mundiais seguintes."
Numaépocaemque Portugal
está auma eliminatória, frente
à Sérvia, devera sua equipa sénior masculina numa fase final, o que não ocorre desde
2006, Nuno Santos abordou a
hipótese de as atuais gerações
de sub-18 e sub-20transforma-.
rem a Seleção A em "cliente
permanente" de fases finais,
dentrodeunsanos: "Nãopodemos afirmar que vão levara seleção sénior aos grandes torneios com mais regularidade,
mas essa é a intenção".

r-k!r
Campeonato da Europa
- Eslovénia 2018
Participações:1996 (Roménia, 7.°),
2002 (Polónia, 10°), 2004 (Letónia, 8.°),
2008 (Roménia, 7.°), 2010 (Eslováquia.
2.'), 2012 (Turquia, 5.°)
Campeonato da Europa - Croácia 2018
Participações:1992 (Esiováquia,
Vencedor);1994(Israel,2.°);
2010 (Montenegro,14.°Iugar)
2016(Croácia,10.°)
Campeonato do Mundo - Hungria 2018
Participações:1997 (Costa do Marfim,
6,),2003 (Macedónia, 10°),
2014 (Croácia,16.°)
Campeonato da Europa 2019
Participações: 2004 (República
Checa,14.°), 2013 (Dinamarca.15.9,
2015 (Espanha,14.°) e2017
(Eslovénia,14.9
Campeonato da Europa 2019
Participações: 2011 (República Checa,
13.°) 2013 (Polónia, 4.°),
2015 (Macedónia,13.°),
2017 (LituâniaMencedoras Grupo 8)
iogos0Umpicos da Juventude Buenos Aires 2018
Campeonato da Europa de sub-18
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? Vídeo: RESUMO VÍDEO | Top 10: os melhores golos da fase regular do campeonato
feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

30/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c90e4a1f

2018-03-30 10:34
Veja os 10 melhores golos da fase regular do campeonato feminino de andebol.
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agenda .
Andebol-l' Divisão Nacional (2.. Fase)Grupo A - Benfica- Sporting (17)
Atletismo - 22, Grande Prémio da Páscoa As 10 horas, com parada do Estadia Mun. Alcácer
do Sal e chegada junto ao skateparque em Akácer do Sal, Setúbal
Basquetebol- Liga (2.' Fase) - Grupo A - CAB
Madeira-Okveirense (18), V. Guimarães-Bentica
(20.30) Grupo 8 - Gaitas Barreiro-Eléctrico (15),
Barreirense-Dvalense(18.15), Lusitana-Terrosa
Basket (19 30)
Futebol- Liga - Man timo-Feirense (16), Rio
Ave-Estoril (1815), Boavista-Tondela (20.30).
UgaPro Sp. Cuvilha-Ac. Viseu (1115), V. Gramardes B-lernles (17)
Campeonato de Portugal (1., Fase) - Serie 0 -

Sp. Guadalupe-Mat ia (14).
Juniores A- L' Divisão Nadonal (2., Fase) Ap. Campeão - U. lana-V Guimarães (15). Descidas - Zona Norte - Gil Vicente-Chaves (15).
Juniores A - 2., Divisão Nacional (2.' Fase) Subidas - Zona None - Freamunde-Feirense
(16). Descidas - Série A - Urzela-Famalicao (15)
Serie E - Portimonense-Oeiras (15).
Juniores B- Desddas
Fase) - Sene A - Bragança-Palmei/35(11), Penabel-Moreirense (11).
A. F. Porto - Taça (Oitavos de final -1' Mão) Avintes-A Entz Pasteleira-BalaSar, PedrouçosAguas Santas, Verdeia-SC Rio limo, AlfenensePadroense, Calde Rei-Marco 09 (Quinta dos Ingleses), Lixa-Foz logos às 1.5 horas.
Divisão (1. Fase) - Sarje l- Monte Côrdova-

Ferreira, Bougadense-Leoes Seroa Aliados B-A.
Gandra B. 5p. Cruz-MG Costa, Gervide-Melres
(Mun Parque Cidade Gata) Sobreirense-Nuniúvares (Campo Fonte Arcada), I Milheiros-Escola
115, Baltar-Vandoma (Cidade Ileso Paredes),
Ramaldense-Zebreirense. Série 2 - Calçada Dldrees-Una 8, P. Gaiolo-Macieira (Tuias) Lomba
Amarante-Lagoas, Carvalha-A-Vila Boa Bispo,
Penamaior-Vila Boa Quires, Lustosa-Airães, AL
Croca-Bado B. logos as 15 horas,
Juniores - L' Divisão - Serre 2 - LO2-Trolense
(15), Gondomar-Sobrado (16),
Rasai - Liga (L' Fase) - Burinhosa-Sponing
(17.30), Aves-Fundão (19)
lidguel em Patino-Taça Latina (Sub23/França) - França-Portugal (20).
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ANDEBOL

CAMPEÃO EM FORMA
Líder leão chega à casa
do eterno rival com
uma série de 22 vitórias
no campeonato nacional

GRUPO A
jornada
BENFICA 17h00 SPORTING
ABC amanhã AVANCA
MADEIRA SAD 18-29 FC PORTO

DIOGO JESUS

Ei A luta pela conquista do cam peonato nacional passa hoje pela
Luz! O eterno dérbi da capital nesta tarde (17 horas) vai resultar na
fuga cio Sporting no topo... ou na
aproximação do Benfica (se ganhar fica com os mesmos pontos
que o rival, só que em desvantagem no confronto direto), na conclusão da 2" jornada da fase final.
Num clássico não há favoritos
mas os leões, campeões em título,
chegam a casa das águias a atravessar um excelente momento de
forma. O conjunto leonino vai
numa interessante série de 22 vitórias na competição - a última
vez que não conquistou os três
pontos foi quando perdeu em casa
com o FC Porto, na 5, jornada,
em... outubro. Percebe - se, deste
modo, que os pupilos de Hugo Ca
nela estejam otimistas para o derbi na Luz. "Sabemos que estamos
dependentes apenas de nós para
revalidarmos o título. Logicamente que um dérbi não precisa
de motivação. Só por si é sempre
um jogo especial, mas estamos
com a motivação bastante alta",
observou Canela, mostrando conhecimento sobre o adversário:
"O Benfica é uma equipa que joga
muito cápido e também tem pretensões de ser campeão. Vai imprimir muita velocidade, pois é
esse o seu estilo de jogo. Vamos
tentar contrapor isso com as nossas a r mas e com nossa alegria. Es-

CLASSIFICAÇÃO
S' J V E D Gkics
09 SPORTING 41 1 1 O O 34.22
4)º FC PORTO
41 2 1 1 O 52-41
0° BENFICA
39 1 1 O O 27-22
<>ABC
33 1 O () 1 22-34
02 AVANCA
32 1 O 1 O 23-23
09 MADEIRASAD 30 2 O O 2 40-56
Próxima jornada: u de abril
SPORTING-MADEIRA SAD, FC PORTO-ABC E AVANCABENFICA

ULTIMOS CONFRONTOS
NO CAMPEONATO
2017/18

20.. jor. SPORTING-Benfica
jor. Benfica-SPORTING

33-29
24-27

2016/17

DUELO. Carlos Carneiro em ação na Luz na 7." _jornada

BENFICA NÃO VENCE SPORTING
PARA A LIGA DESDE 2012/13.
TRIUNFO DAS ÁGUIAS RELANÇA
A CORRIDA PELO TÍTULO

íamos a treinar para que não exis,
tom surpresas e vamos ter de estar
muito bem na defesa."
Do lado dos encarnados há a hipótese de relançarem a lula pelo
título. Mas, para isso, a formação
de Carlos Resende tem de ultrapassar um adversário que tem sido
um autêntico pesadelo. Nesta
época, o Benfica perdeu os dois jogos da fase regular corri os leões. E
o último triunfo das águias diante

do Sporting, no campeonato, remontajá à época de 2012113.
"O Sporting foi a equipa que fez
a fase regular com melhor qualidade, enquanto nós e o FC Porto
perdemos mais pontos. Mas agora
é uma fase final e tudo pode acontecer", referiu Resende, garantindo que as águias têm a lição bem
estudada: "lá veri ficámos que co metemos muitos erros, principal mente no jogo que fizemos em
casa cio Sporting. A nossa expectativa não é aquilo que o Sporting
possa fazer, mas sim aquilo que
nós possamos fazer. Estamos
conscientes de que podemos che gar à vitória. E para isso precisamos de estar bem."

Fase final SPORTING-Benfica 25-23
Fase final Benfica-Sporting
29-29
25.' jor. Benfica-SPORTING
27-30
t2.' jor. SPORTING-Benfica
28-25
2015/16
22." jor. Benfica-SPORTING
jor. SPORTING-Benfica

31-32
31-28

2014/15
IS.' jor. SPORTING-Benfica
2., jor. Benfica-Sporting

28-21
32-32

2013/14
Fase final Sporting-Benfica
30-30
Fase final Benfica-SPORTING 23-29
15.' jor. Benfica-SPORTING
25.30
4., jor. SPORTING-Benfica
29-28
2012/13
Fase final BENFICA-Sporting
31-3o
Fase final SPORTING-Benfica 28-25
I7.' jor. BENFICA-Sporting
25-24
B.' jor. Sporting-BENFICA
22-28
Balanço: 12 vitórias do Sporting; 3 empates;
3 vitória; do Benfica
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