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AktiDEBOL 

Jornada quente 
para os grandes 
-, Benfica recebe Águas Santas, FC 
Porto visitado pelo Madeira, SAD e 
Sporting pelo Xico Andebol 

Com os campeões do Sporting a liderar 
em igualdade pontual com o Benfica, 
perseguidos pelo FC Porto a dois pontos, 
a 15." jornada do Andebol 1 promete ser 
quente. Sem querer perder terreno para 
os rivais diretos, o Benfica recebe o 
Águas Santas, adversário que está na 
luta para ficar entre os seis primeiros. 
«Vai ser um jogo extremamente difícil. O 
Benfica tem feito boa campanha e agora 
conta com o reforço do Nuno Grilo e do 
Arthur Patrianova. Esperamos estar à 

altura do adversário. Também 
estamos a melhorar e mais 

fortes», alertou o técnico 
dos nortenhos, Rolando 
Freitas. O Benfica, por 
seu turno, lembrou 
através do adjunto Pedro 

Veira «os bons resulta-
dos» do adversário: «Es-

peramos um Águas Santas 
forte e que vem à Luz tentar 

ganhar.» O FC Porto procura a 12.' 
vitória consecutiva, frente ao adver-

sário que lhe impôs a primeira derrota 
no campeonato, o Madeira SAD. Já o 
Sporting é favorito na receção ao Xico 
Andebol e o ABC, 4.° classificado, vai a 
Aveiro, a casa do S. Bernardo. 

CALENDÁRIO 
9 Andebol 1-> 15.' Jornada-9 Hoje 

Boa Hora FC-AC Fafe 16.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa 
FC Porto-Madeira, SAD 18.00 h 
Dragão Caixa, no Porto 

Sporting-Xico Andebol 18.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

CD S. Bernardo-ABC 
Pavilhão do S. Bernardo, em Aveiro 

ISMAI-Belenenses 
Pavilhão Municipal, na Mala  

Benfica-Águas Santas 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 
Arsenal Devesa- Avanca 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

18.00 h 

19.00 h 

20.30 h 

21.00 h 
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Taça feminina 

ADA O Barros e ASS 
Assomada foram as primeiras 

equipas a qualificarem-se para os 
1/4 final da Taça de Portugal sénior 
feminina, após confirmarem o 
favoritismo nos jogos de ontem. A 
eliminatória só hoje se completa. 

TAÇA DE PORTUGAL FEMININA 
4  Oitavos de final  4 onten- 

ADA CJ Barro-CP Valongo do Vouga 22-14  
ASS Assomada-FC Pedras Rubras 30-19  
9 Hoje  
Juve Lis-Académico FC 17.00 h  
AA Didáxis-CS Madeira 18.00 h 
Cister SA-Colégio de Gala 18.00 h  
AC Vermoim-Alavarium 18.00 h  
AD Ac. Andebol SPS-Maiastars 18.30 h  
CA Leça-Madeira Sad 18.30 h 
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São Bernardo recebe hoje o ABC
Após o primeiro triunfo obtido no Campeonato Nacional de Andebol 1 (venceu por
27-26 no recinto do Xico Andebol), o São Bernardo recebe, hoje, pelas 18 horas, a forte
formação do ABC. Não será fácil aos aveirenses dar sequência à vitória de quarta-feira.
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jorge rito e o jogo de hoje (18h00) com a turma aveirense

«Não podemos relaxar
com o São Bernardo»

 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho, tal co-
mo as outras equipas 
do Andebol 1, não 
tem tempo para des-

cansar e, depois de medi-
rem forças com o FC Por-
to, que venceu em Braga, 
jogam, esta tarde (18h00), 
em Aveiro, com o CD São 
Bernardo, em partida rela-
tiva à 15.ª jornada do prin-
cipal campeonato de an-
debol luso.

«É um jogo completa-
mente diferente do emba-
te que tivemos na quarta-
-feira, mas vamos ter de, 
e isso fazemo-lo sempre, 
dar o máximo. 

O CD São Bernardo 
tem outras credenciais, ar-
gumentos diferentes e in-
feriores ao FC Porto, mas 
não nos podemos distrair 
nem relaxar. Vamos enca-
rar o jogo de forma séria, 
como fazemos sempre», 
destacou o técnico da tur-
ma academista, Jorge Ri-
to, na antevisão do encon-
tro relativo à 15.ª jornada 
do Andebol 1.

 Na primeira volta, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
o ABC/UMinho, quarto, 
com 35 pontos, bateu o 
CD São Bernardo, último 
classificado, com 17 pon-

tos, por expressivos 37-23.
Espera-se, por isso, um 

jogo pouco equilibrado 

em terras aveirenses.
O treinador do ABC/UMi-
nho «gostou muito da res-

posta» dada na partida 
com o FC Porto, que ven-
ceu em Braga por 26-23. 

«Lutámos e demos o 
nosso melhor. O FC Por-
to é uma equipa muito 
forte, com várias solu-
ções, e temos de dar va-
lor ao jogo que fizemos. 
Mas sinto que podería-
mos e deveríamos ter ven-
cido o jogo, porque tive-
mos oportunidades para 
isso», vincou Jorge Rito, 
que perdeu, pela primei-
ra vez esta época, um jo-
go com os grandes.

O ABC/UMinho, recor-
de-se, na primeira volta, 
tinha empatado nos re-
dutos de Benfica, Porto e 
Sporting. Agora, no pri-
meiro jogo da segunda 
volta, perdeu, em casa, 
com os dragões.

ABC/UMinho joga, hoje (18h00), na casa do lanterna vermelha do Andebol 1
D
M

Hóquei Patins: Taça CERS

Óquei de Barcelos, Juventude Viana 
e Valença em Espanha

Hoje disputa-se mais uma ronda da Taça CERS em 
Hóquei Patins (1.ª mão dos oitavos de final) e as equi-
pas minhotas em prova jogam todas fora de portas. O 
Óquei de Barcelos, detentor do ceptro, viaja atá Espa-
nha para defrontar o Noia, às 18h30.

Por seu turno, a Juventude de Viana joga no pavilhão 
dos espanhós do Vendrell (19h00) e o estreante Valen-
ça HC desloca-se também a Espanha para defrontar o 
Voltregá, também às 19h00.

Arsenal da Devesa recebe Avanca (21h00

Xico Andebol joga em Alvalade

O CD Xico Andebol joga, esta tarde (18h00), no Pavi-
lhão João Rocha, com o Sporting, que lidera a tabela 
do Andebol 1, em igualdade pontual com o Benfica.

Três horas mais tarde, no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
o Arsenal da Devesa recebe o AA Avanca, conjunto que 
esta temporada já venceu na "catedral do andebol", ten-
do batido o ABC/UMinho, por 29-28, impondo, então, 
a primeira derrota à turma amarela.

O AC Fafe joga, pelas 16h00, extramuros, com o Boa 
Hora FC, numa partida que se prevê equilibrada, mas 
é muito importante para as aspirações dos fafenses no 
campeonato de Andebol 1.

Eis os outros jogos aprazados para hoje relativos ªa 15.ª 
ronda do Andebol 1: Benfica-Águas Santas (20h30), Maia 
ISMAI-Belenenses (19h00), Porto-Madeira SAD (18h00).
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Lugar à Taça de Portugal

As duas equipas madeirenses
que militam no campeonato
nacional da o Divisão femi-

nina entram esta tarde em jogo
na Taça de Portugal. SAD e
Sports Madeira vão jogar os oi-
tavos de final da Taça de Portu-
gal e ambas fora de portas. 
O Madeira SAD terá como ad-

ver´sario o CA Leça, num jogo

cujo início está marcado par as
18:30. Antes pelas 18:00 é a vez
do Sports Madeira diante do AA
Didáxis. 
Os restantes jogos da jornada

são os seguintes: Cister SA: Co-
légio de Gaia, AC Vermoim: Ala-
varium Love Tiles  e AD Acade-
mia Andebol SPS: Maiastars. 
JM
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ANDEBOL
SAD DEFRONTA FC PORTO
O Madeira SAD desloca-se esta
tarde à cidade do Porto, onde
pelas 18h00 vai defrontar os
“dragões”. A equipa de Paulo Fi-
dalgo tem pela frente o FC Por-
to, equipa que já perdeu na Ma-
deira. Ainda assim, é o atual ter-
ceiro classificado e nesse senti-
do há que tomar as devidas
cautelas perante um adversário
que terá sempre uma palavra a
dizer em todas as competições
que participa. Em perspetiva
está um jogo de grande qualida-
de entre duas boas equipas.
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Guardião Sérgio Morgado está de volta ao F. C. Porto, após ter sido campeão pelo clube em 1999/2000 

Aos 43 anos, Sérgio Morgado abraça o desafio do F. C. Porto e ocupa a vaga 

do lesionado Quintana, experimentando palcos que já estavam fora dos planos 

Veterano volta 
à montra principal 
Arnaldo Martins 

desporto@jn.pt  

► Está de volta à casa portis-
ta um dos ícones do campeo-
nato de 1999/2000, que colo-
cou um ponto final a 31 anos 
de jejum de títulos nacionais. 
Aos 43 anos. Sérgio Morgado 
estava longe de imaginar que 
iria voltar ao escalão prinçi-
pal. mas a lesão grave de Al-
fredo Quintana, que deverá 
ficar sem jogar até ao final da 
época, abriu uma janela de 
oportunidade que o F. C. Por-
to ofereceu ao experiente 
guarda-redes. 

Morgado estava em ativi-
dade na 2.' divisão, onde 
lhana no lioavista. mas não 
teve como recusar o convite 
dos dragões, regressando a 
uni clube onde viveu alguns 
dos melhores momentos da 
carreira. "É uma honra e or-
gulho voltar a vestir esta ca-
misola". disse. ao  Porto Ca-
nal. após um dos primeiros 
treinos com os novos com-
panheiros. alguns deles com 
idade para serem seus filhos. 

Na época passada, Sérgio 
Morgado esteve a competir 
no escalão de veteranos, ao 
serviço do Masters Andebol 
do Porto, onde acumulou 
boas exibições e demonstrou 
uma forma física invejável. 
Agora. num regresso ao mais 
alto nível, o guardião acredi- 

ta estar preparado: "Quando 
sai daqui. continuei a tentar 
fazer o meu melhor e é isso 
que vou continuar a fazer 
neste clube. Antigamente, o 
andebol era mais lento e 
agora é muito mais rápido, 
mas acredito que posso aju-
dar. É a minha ambição e 
sinto-me preparado". 

Quis o destino que a es-
trela, na última quarta-feira. 
fosse diante do ABC, no pa-
vilhão Flávio Sá Leite, palco 

REENCONTRO 
COM HUGO 
LAURENT1NO 

Quando deixou o F. C. Porto, na 
década de 1990, um jovem co-
meçava a despontar e a ser 
apontado como uma grande 
promessa do andebol nacional: 
Hugo Laurentino. Passados 
mais de 15 anos, Sérgio Morga-
do volta a ser colega do guar-
da-redes que agora tem outro 
estatuto na baliza azul e bran-
ca. "É um orgulho estar nova-
mente com ele. Quando saí, ele 
estava a demonstrar o seu va-
lor. Agora, está muito mais ex-
periente", diz Morgado, que 
também,  elogia Telmo,Ferreira, 
técnico dos guarda-redes: "É 
muito bom trabalhar com ele". 

que conhece bem, em virtu-
de das épocas em que repre-
sentou o emblema bracaren-
se. "Podia começar contra 
outra equipa qualquer, mas 
é o que é". disse Morgado. 
antes do início da partida 
que os dragões venceram. 
por 26-23. cimentando o ter-
ceiro lugar no campeonato. 
com  37 pontos, menos dois 
que a dupla de líderes. Spor-
ting e Benfica. 

Ao longo da carreira. Sér-
gio Morgado somou mais de 
150 internacionalizações. No 
escalão de cadetes, em 1992, 
conquistou a medalha de 
ouro no Europeu. na  Suíça, e 
no ano seguinte disputou o 
Mundial de juniores. no Egi-
to. Foi o ponto de partida 
para urna carreira sempre ao 
mais alto nivel, repartida 
pelo F. C. Porto. ABC. Fran-
cisco da Holanda e Águas 
Santas. "Estou tranquilo e 
acredito que as coisas vão 
correr bem. Quando o trei-
nador precisar, darei o meu 
melhor", salientou o guar-
dião, que vai envergar a ca-
misola 99. Hoje, diante do 
Madeira SAI) (18 horas). 
Morgado terá a oportunida-
de de defender no Dragão 
Caixa e sentir o apoio de um 
público que já o aplaudiu no 
antigo pavilhão Américo Sá. 
"Sou mais um para ajudar a 
equipa", finaliza. • 
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BOA HOR. 16h00 A( TATE 
SPORTIM,  18h00 XICO ANDEBOL 

FC  POP' 18h00  MADEIRA SAD  
BERNARD( 18h00 ABC 
MAIA 'Sm:. 19 ho0  BELENENSES  

BENFI: 20h30 AGUAS SANTAS 
ARSENA /.1hoo AVANCA  

CLASSIFICAÇÃO 

FSPORTING 471-339 
09 BENFICA 423-322 
• FC PORTO '.1 429-320 

ABC • . 414-338 
• AVANCA T 14 397.386 

BELENENSES 14 I O z, 374-384 
09A. SANTAS - 4 n ' 376-357 
09.MAD. SAD 14 / 406-391 
Cr BOA HORA - ia 4 378-416 
CP MAIA ISMAI 4 4 1 347-384 
09 ARSENAL 324-433 
• XICO AND 350-448 
&AC FAFE 1 351.415 
11:/2S. BERNARDOI 318-425 

Proxima jornada: 13 dez e 7 ian* 

PORTO-BENFICA, ABC-SPORT1NG, AVANCA-AGUAS 
SANTAS, AC FAFE MAIA ISMAI, MADEIRA SAD-SÀO 
BERNARDO, XICO ANDEBOL-BOA HORA E 
BEIENENSES-ARSENAL' INTENSO. Benfica recebe equipa maiata 

11~ AMEM IENE   

"ÁGUIAS E DRAGÕES 
NO CONFORTO DO LAR 
Águas Santas joga na Luz 
e Madeira SAD no Porto. 
Grandes querem 
aproveitar fator casa 

DANIEL MONTEIRO 

Benfica e PC Porto querem 
instalar -se no conforto do lar e 
continuar coma senda vitoriosa. 
As águias recebem a Águas San 
tas, enquanto os dragões vão me - 
dir forças como Madeira SAD, em 
partidas referentes à 154  jornada 
do Campeonato Nacional. A for -
mação maiata precisa de pontos, 
e para o capitão encarnado, Joã4) 
Pais, todo o cuidado e pouco. 

"Esperamos um adversário que 
vem tentar buscar pontos porque 
precisa deles para estar nos seis 
primeiros e entrar na fase final. 1-
uma equipa que tem qualidade in-
dividual em dois ou tres jogadores 

"ESPERAMOS UM ADVERSÁRIO 
QUE VEM TENTAR BUSCAR 
PONTOS", DISSE O CAPITÃO 
DO BENFICA, JOÃO PAIS 

que são importantes na equipa", 
disse à BTV, referindo que a acu-
mulação  de jogos não será descul-
pa. "Isso não é problema, os joga -
dores querem é jogar. Queremos 
entrar na segunda volta em casa a 
ganhar", destacou. 

Mais a norte, os azuis e bran-
cos, que somam 11 triunfos se-
guidos, também pretendem 
continuar com o registo positivo 
na receção aos madeirenses. 

"É sempre bom trabalhar sobre 
vitórias e isso tem vindo a acon- 

tecer nestes últimos 11 jogos. Es-
tes últimos meses têm sido bons 
por causa disso"-, referiu o central 
RuiSilva ao Porto Canal, realçan-
do que os erros que ditaram a der -
rota da primeira volta, na \l adei - 
ra, estão mais do que identifica-
dos. "Temos de corrigir o que fi-
zemos menos bem na primeira 
volta. Sabemos onde errámos, 
sabemos o que temos de melhorar 
para estarmos preparados para o 
jogo deles", afirmou. 

O Benfica divide a liderança 
do Campeonato Nacional com o 
Sporting, ambos com 39 pon-
tos. O PC Porto está logo atrás, 
somando 37. o 

CANELA ANTEVE XICO 

511 Jáo técnico do Sporting, Hu-
go Canela, admite favoritismo na 
receção - hoje, às 18h00 - ao Xi-
co Andebol, mas sempre na base 
do respeito pelo adversário. 

"Nós respeitamos muito os 
nossos adversários. As vezes os 
números expressivos acontecem 
por isso mesmo, porque nós da-
mos o nosso máximo, não esti-
vemos a brincar nem a gozar 
com ninguém. Somos sérios a  

esse ponto", assegurou o técnico 
ao site leonino, referindo que o 
momento positivo dos seus pu-  -,  
pilos ajuda muito na preparação 
dos jogos... assim como ter todoo 
plantei à disposição. 

"As coisas estão a correr- nos 
bem, estamos numa boa fase. Es-
tamos com bom ritmo e final-
mente com toda a gente disponí- 

 c 

vel para jogar, pelo que estamos 
num bom momento", disse. o 

Leões a dar o máximo 
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Grandes querem aproveitar fator casa
 
Benfica e FC Porto querem instalar-se no conforto do lar e continuar com a senda vitoriosa. As águias
recebem a Águas Santas, enquanto os dragões vão medir forças com o Madeira SAD, em partidas
referentes à 15ª jornada do Campeonato Nacional. A formação maiata precisa de pontos, e para o
capitão encarnado, João Pais, todo o cuidado é pouco.
 
"Esperamos um adversário que vem tentar buscar pontos porque precisa deles para estar nos seis
primeiros e entrar na fase final. É uma equipa que tem qualidade individual em dois ou três jogadores
que são importantes na equipa", disse à BTV, referindo que a acumulação de jogos não será desculpa.
"Isso não é problema, os jogadores querem é jogar. Queremos entrar na segunda volta em casa a
ganhar", destacou.
 
Mais a norte, os azuis e brancos, que somam 11 triunfos seguidos, também pretendem continuar com
o registo positivo na receção aos madeirenses.
 
"É sempre bom trabalhar sobre vitórias e isso tem vindo a acontecer nestes últimos 11 jogos. Estes
últimos meses têm sido bons por causa disso", referiu o central Rui Silva ao Porto Canal, realçando
que os erros que ditaram a derrota da primeira volta, na Madeira, estão mais do que identificados.
"Temos de corrigir o que fizemos menos bem na primeira volta. Sabemos onde errámos, sabemos o
que temos de melhorar para estarmos preparados para o jogo deles", afirmou.
 
O Benfica divide a liderança do Campeonato Nacional com o Sporting, ambos com 39 pontos. O FC
Porto está logo atrás, somando 37.
 
2017/12/09
 
Daniel Monteiro

Página 9


