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ANDEBOL 

Noruega segue 
imaculada 
4  Mats Olsson, ex-selecionador 

nacional, é o treinador de guar-
da-redes das nórdicas 

A Roménia celebrou a primeira vitoria do 
dia, no Grupo II do main round do Europeu 
de seniores femininos que se realiza na 
Suécia, ao derrotar a Hungria, por 29-21, 
seguindo-se o triunfo das russas, por 
26-24, frente à República Checa. 
No último jogo do dia, um dos duelos 
mais prometedores e a Noruega, que 
conta na equipa técnica com Mats 
Olsson, ex-selecionador nacional 
masculino, venceu a Dinamarca, por 22-
-20, e assumiu a liderança do Grupo de 
Helsinborg. Hoje, a Alemanha defende a 
liderança no Grupo A frente à Espanha. 
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HOJE 
BILHAR, CAMPEONATO 
21h00 
Dragões de Lisboa-Benfica. 

AMANHA 
ANDEBOL, JUNIORES 
20h30 
FC Porto-ABC/UMinho, Porto. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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TAVIRA 
ANDESPECIAI: 
O projeto 'ANDEspecial', que 
visa permitir a prática de an-
debol para todos, em particu-
lar pessoas que sofram de 
deficiência, será apresentado 
no dia14, às 20h00, na sede 
da Associação de Andebol 
do Algarve, em Tavira. 
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O Sports Madeira deu luta ao Alavarium. FOTOS JOANA SOUSA/ASPRESS 

MODALIDADES 

Sports ainda 'ameaçou' 
Madeira SAD cumpre 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@noticías.pt  

Madeira Andebol SAD e CS Ma-
deira com sortes bem diferentes 
na jornada que ontem se dispu-
tou no Pavilhão do Funchal, me-
nos de 24 horas de pois de no sá-
bado, ambos os emblemas madei-
renses terem disputado duas par-
tidas importantes e difíceis. 

No primeiro encontro da tarde o 
CS Madeira perdeu frente ao Ala-
varium por 26-22, com 14-9 ao in-
tervalo favorável às aveirenses. Um 
jogo marcado pelo domínio do 
Alavarium, ainda assim longe da 
qualidade exibida na véspera. 

Para o CS Madeira uma primeira 
parte disputada com muitas difi-
culdades ofensivas, com a equipa 
de Aveiro melhor na finalização. 
Na segunda parte, com o cansaço a 
tomar conta de ambos os conjun-
tos, bem melhor esteve o CS Ma-
deira que aproveitando a menor 
concentração do Alavarium conse-
gue ao minuto 20 empatar a parti-
da a 21-21 e tudo parecia que o 'fil-
me' da véspera iria ser de novo rea-
lidade. Nem por isso o CS Madeira 
ficou-se pela 'ameaça', pois daí 
para a frente jogou-se mais com o 
coração, deixando o Alavarium re- 

cuperar para um parcial de 26-21 a 
dois minutos do final e terminar 
com as dúvidas todas. Má arbitra-
gem da dupla madeirense Gonçalo 
Aveiro e Hugo Fernandes. 

Madeira SAD na frente 
Saldo bem positivo tem o Madeira  

Andebol SAD. Ontem bateu o Ju-
ventude de Lis por 31-19 com 14-5 
ao intervalo também favorável às 
madeirenses. Um encontro marca-
do pelo domínio das madeirenses 
que assim lideram isoladas a tabela 
classificativa e sem ainda conhece-
rem qualquer derrota. 
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Andebol feminino merece respeito 

 

DA FEDERAÇÃO 
 

   

Não foi a primeira vez e certamente 
pelo que se observa, não será a últi-
ma. Falamos da disputa de jornadas 
duplas na Madeira onde as equipas 
são 'obrigadas' a jogar o segundo en-
contro não raras as vezes menos de 
16 horas depois do jogo de sábado. E 
esta foi uma dupla ronda que não 
fugiu á regra. Juventude de Lis e 
Alavarium, por culpa das viagens, 
no regresso ao continente 'obrigam' 
a que os jogos de domingo sejam 
muitas vezes realizados á pressa e a 

horas que não respeitam a dignida-
de da competição. No fundo como é 
que se pode exigir a todas as equipas 
que se apresentem na máxima força 
quando as andebolistas na sua es-
magadora maioria nem profissio-
nais são, a terem que fazer um es-
forço destes. Perde o andebol, per-
de o espectáculo na sua qualidade e 
certamente não menos importante 
fica em causa a própria saúde das 
andebolistas que pouco tempo têm 
para repor e recuperar do esforço. 
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Tiago e Gilberto 
gan- iam na Polónia 
AUGUSTOIPIRRO 
LIN Gilberto Duarte e Tiago 
Rocha terminaram 2016 da 
melhor maneira, com uma vi-
tória do Wisla Plock, no cam-
peonato polaco, por 20-34, em 
casa do Melec, num jogo em 
que ambos marcaram um 
golo. Segue-se uma paragem 
da competição, pois o Plock, 
que comanda o seu grupo, só 
volta a jogar em fevereiro. 
Em Espanha, o Granollers, 
que vai ser adversário do FC 
Porto na Taça CERS, e onde 
joga Jorge Silva, bateu o Gua-
dalajara, por 34-24, e o Anaita-
suna, de Filipe Mota (quatro 
golos), que defrontará o Ben-
fica na mesma competição,  

perdeu em casa, com o Cuen-
ca, por 29-34.0 Granollers é 
quartd e o Anaitasuna oitavo. 
No campeonato da Macedó-
nia, Sérgio Rola, que foi o me-
lhor em campo, com oito go-
los, triunfou com as cores do 
Eurofarm Rabotnik sobre o 
Skopje, por 30-25.0Rabotnik 
é terceiro. 
Na BeneLeague, os dois portu-
gueses marcaram o mesmo 
número de golos, neste caso 
quatro, mas Sérgio Rola, pelos 
belgas do Sasja, bateu oVolen-
dem, por 23-22, enquanto 
João Jacob, pelos holandeses 
do Lions, perdeu em casa do 
Tongeren, por 24-23.0 Lions 
é segundo e o Sasja quinto. 
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ANDEBOL. Mesmo sem marcar, 
Jorge Silva esteve ontem na 
vitória (34-24) do Granollers na 
receção ao Guadalajara, na 15,  
ronda da Liga de Espanha. A 
turma do português é41' 
classificada (18 pts), em tabela 
liderada pelo Barcelona (30). 
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ANDEBOL 

Portugueses do Plock 
triunfam na Polónia 

O lateral Gilberto Duarte e o pivô 
Tiago Rocha marcaram 1 golo cada no 
triunfo (20-34) do Wisla Plock em Mie-
lec. A equipa dos portugueses lidera o 
Grupo B da Superliga da Polónia, com 
34 pontos em is jornadas. 
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