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O ANDEBOL. O Barcelona não perde 
há 140 partidas - desde maio 2013 
e jà conquistou 19 títulos. 
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ANDEBOL 

FC Porto é único 
a jogar fora 

ABC e Benfica são favoritos e, 
entre os candidatos, Sporting re-
cebe Horta e porristas vão à Maia 

Benfica e ABC são favoritos nas 
receções a ISMAI a Ac. São Mamede, 
respetivamente, na abertura da 18.° 
jornada do Andebol 1 que hoje arranca. 
Para os campeões nacionais nâo é o 
fecho de 2016, pois quinta-feira os 
minhotos viajam até Lisboa para jogar 
com o Belenenses, partida em atraso da 
9.' jornada. Atualmente no 3.° e 4.° 
lugares respetivamente, águias e 
bracarenses procuram hoje manter 
pressão sobre o Sporting, 2.° 
classificado e sobre o lider invicto FC 
Porto que tem um jogo a menos e uma 
complicada deslocação a casa do 
Águas Santas moralizado pelo triunfo 
arrancado no Funchal, Da Madeira para 
Lisboa, viajam os pupilos de Paulo 
Fidalgo para uma partida que não deve 
ser fácil como Boa-Hora. H.C. 

CALENDÁRIO 
Andebol 1-* Hoje -> 18.'jornada 

BenfIca-ISMAI 20.C1 C h 
Pavilhão da Luz, em Lisboa 
ABC-Ac. São Mamede 2100 h 
Pavilhão Flavio S.a Leite. em Braga 

-> Amanhã 
Avanca-Belenenses 2100 h 
Pavilhão Com. Adelino D. Costa. em Avanca  
Aguas Santas-FC Porto 21_00 h 
Pavilhão do Aguas Santas, na Maia 
AC Fafe-Arsenal 2100 h 
Pavilhao Municipal, em Fafe 
Sporting-5p. Horta 2100 h 
Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa 
Boa-Hora-Madeira, SAD 2100 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa 

mais Andebol 

JUNIORES. A Seleção de juniores C 
ficou na 4.' e última posição no 
Torneio Internacional de Avilés, ao 
perder com Roménia (23-24), Áustria 
(29-34) e Espanha (29-37) num 
quadrangular ganho pelos espanhóis. 
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Jornada de hoje e amanhã será especial para o treinador 
do FC Porto, que procura ainda a 24.' vitória consecutiva 

Ricardo Costa vai 
fazer o jogo 100 

Na época passada, o FC Porto de Ricardo Costa venceu em Águas Santas por 3o-25 

cr5'4 

Esta 
temporada, os 
dragões 
sornam 23 
triunfos no 
mesmo 
número de 
jogos:16 de 
campeonato, 6 
de Taça EHF, 1 
de Taça de 
Portugal 

Amanhã, às 21hoo, o FC 
Porto joga em Águas 
Santas, em partida da 18.2  
jornada do Campeonato 
Nacional, buscando ni4is 
uma vitória numa tempo-
rada em que leva um pleno 
de triunfos 

RUIGUDIARAES 
*os Dois anos, três meses e 
oito dias depois de ter feito o 
primeiro jogo na condição de 
treinador principal de uma 
equipa de seniores, então ao 
comando do ISMAI e frente ao 
Águas Santas - vitória por 24-
23 - , é perante o mesmo adver-
sário que amanhã, às 21h00, 
Ricardo Costa vai cumprir a 
100.2  partida nessas funções. 

Agora no FC Porto, equipa que 
assumiu na temporada passa-
da, os 99 jogos valeram-lhe 69 
vitórias, quatro empates e 26 
derrotas, sendo 18 delas no co-
mando dos maiátos. 

Outra marca que o técnico 
portista irá tentar alcançar 
frente ao Águas Santas é a dos 
24 jogos consecutivos a ga-
nhar em 2016/17, ou seja, tan-
tos quantos leva a temporada, 
que depois desta ronda volta-
rá apenas a 14 de janeiro. 

Fora de combate para a parti-
da de Águas Santas estará o 
pivõ Victor Iturriza, que apa-
nhou quatro jogos de castigo 
após o cartão vermelho direto 
visto na Luz, no encontro em 
que os dragões bateram o Ben- 

fica por 26-21. 
Também castigados foram 

Fábio Semedo, do Belenenses, 
e Emanuel Ribeiro, do ABC, 
com quatro e dois jogos, respe-
tivamente, na sequência, 
igualmente, de cartões ver-
melhos vistos em jogos frente 
a Benfica e Sporting. 

Esta 18.a jornada arranca já 
esta noite, com as águias a re-
ceberem o ISMAle o ABC a Ac. 
São Mamede. Amanhã há 
mais cinco jogos -Avanca-Be-
lenenses , Águas Santas-FC 
Porto, AC Fafe-Arsenal, Spor-
ting-Sp. Horta e Boa Hora-Ma-
deira SAD - que completam 
esta ronda, e depois de ama-
nhã o Belenenses-ABC, em 
atraso da nona jornada. 
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AGE\ DA 
ANDEBOL 
Campeonato Andebol 1 
Seniores -18.3  Jornada: 
Benfica-Maia, 20h00; 
ABC-S. Mamede, 21h00. 

FUTEBOL 
Taça de Portugal - Sorteio 
dos quartos de final 
e meias-finais, às15h00, 
na Cidade do Futebol. 
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Apelida 
mairoi L. Divisão ivadomd (1.,  Fase) - (20). ABC-Ac. S Mansede (21) 

011seffles - Futebol - As 15 heras, vrteo dos Quartos e rneas-fra" da Taça de Portugal, na C dade do Fute-
bol, em Lesboa 

Página 5



A6

  Tiragem: 76864

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 4,86 x 6,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67431451 20-12-2016

AEK de José Morais 
a i1 pontos de Bento 

O AEK Atenas, orientado 
por José Morais, contou com 
André Simões a tempo inteiro 
mas não foi além de um empate 
(1-1) caseiro com o PAS Gianni -
na. Desta forma, a equipa da 
capital grega caiu para o 59  lu-
gar do campeonato grego, es-
tando já a 11 pontos do líder 
Olympiacos, comandado por 
Paulo Bento. 
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ANDEBOL O cabo-verdiano 
Fábio Semedo, do Belenenses, 
foi ontem punido pelo conselho 
de disciplina da federação com 4 
jogos de suspensão, na 
sequência de uma falta 
antidesportiva cometida sobre 
Tiago Pereira, do Benfica, no 
encontro de sábado, da 17' 
jornada, que os azuis perderam 
(30-31), no Restelo. Segundo o 
artigo 37 do regulamento 
disciplinar, a suspensão em 
casos de ofensa à integridade 
fLsica pode ser de 4 a 18 jogos ou 
de 1 mês a 10 anos. 
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BENFICA NTRA 

MERCADO 
Lesão grave do sérvio 
Stefan Terzic obriga 
as águias a contratar 
outro lateral-direito 

NORBERTO SANTOS 

Ea A decisão está tomada. O 
Benfica vai entrar no mercado 
para encontrar um jogador que 
substitua o sérvio Stefan Terzic, 
lesionado com gravidade na últi-
ma quarta-feira, no jogo em que o 
FC Porto ganhou na Luz (26-21). 

O lateral - direito das águias so-
freu uma rotura total do liga-
mento cruzado anterior do joe-
lho esquerdo numa altura em que 
estava a dar um bom contributo à 
equipa, e inicialmente esperava-
se que a lesão não fosse tão grave. 

Os exames médicos confirma-
ram, porém, o pior cenário para o 
sérvio de 22 anos: vai ter de ser 
submetido a uma intervenção ci-
rúrgica e, de acordo com a pri-
meira avaliação, a recuperação 
deverá durar entre 6 e 9 meses. 

Isto significa que a temporada 
acabou para Stefan Terzic. Por 
essa razão, o Benfica ponderou as 
alternativas e decidiu ir ao mer-
cado para colmatar a ausência do 
sérvio. Os dirigentes encarnados 
vão debruçar-se sobre este ce-
nário no final da semana, não es-
tando, ainda, em cima da mesa 
qualquer proposta. 

O Benfica fez todos os possíveis 
para que Terzic não fosse opera-
do, mas isso acabou por não 
acontecer. A partir de agora, ini- 

MOMENTO 

A grave lesão de Stefan Terzic 
aconteceu na última quarta-fei-
ra,  no clássico com o FC Porto 
que o Benfica perdeu, na Luz. 

cia-se o processo de substitui-
ção, que deverá ficar concluído 
até final deste mês. Depois de 
concluída a 183  jornada do cam-
peonato, entre hoje e amanhã, a 
competição tem um interregno 
de três semanas, sendo apenas 
reatada a 14 de janeiro, com o 
Benfica a ter de deslocar-se ao 
recinto do Sporting da Horta 
para a 198  jornada. 

Stefan Terzic, que já jogou na 
Bósnia, Alemanha, Macedónia e 
Espanha, foi um dos reforços da 
equipa liderada pelo espanhol 
Mariano Ortega, que atualmente 
ocupa a 33  posição no campeona- 

to, liderado pelo FC Porto. 
Terzic vinha correspondendo 

às expectativas da equipa técnica 
e dos adeptos encarnados. E ape-
sar de ficar afastado até final des-
ta temporada, o Benfica vai 
manter o vínculo contratual com 
o jogador, dotado de boa técnica 
e bem constituído fisicamente 
(1,95 metros e 93 quilos). 

A direção de Luís Filipe Vieira 
manteve uma forte aposta no an-
debol, apesar de nos últimos 
anos as águias terem falhado a 
conquista do título nacional. A 
última vez que o Benfica foi cam -
peão aconteceu em 2007/08. o 
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Ortega pede 
concentração 
para hoje 
121 O aviso foi feito por Ma-
riano Ortega naúltima quarta-
feira, após a derrota frente ao 
FC Porto: "Espero que no pró-
ximo encontro, em casa frente 
ao Mala /ISMAL a equipa jogue 
concentrada." 

O mote foi lançado e hoje, na 
Luz (20h00), o Benfica recebe a 
formação maiata em jogo da 18,  
jornada. Depois da vitória no 
Restelo, frente ao Belenenses, 
por 31-30, o Benficatem a opor-
tunidadedesemanternacorrida 
ao titulo, mas para isso não pode 
perder mais pontos em casa. 

O outro encontro da jornada 
de hoje é o ABC -Ac. S. Mame-

. de (21h00), duelo onde os aca-
demistas são claramente fa-
voritos frente ao último clas-
sificado da tabela. "Neste mo-
mento temos dois jogos em 
três dias, pelo que teremos de 
ter elevados índices de con-
centração. Não podemos per-
der mais pontos, para que nos 
seja possível aproximar dos 
nossos adversários diretos", 
disse o treinador, Carlos Re-
sende. o 

'ANDEBOL 
i8.• jorrada 

BENFICA aohOo MAIA ISMAI 
ABC alho° AC. S. MAMEDE 

AVANCA Amanhã BELENENSES 
ÁGUAS SANTAS Amanhã FC PORTO 

AC FAFE Amanhã ARSENAL 
SPORTING Amanhã SP. HORTA 

BOA HORA Amanhã MADEIRA SAD 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GMGS 

0Q FC PORTO 48 16 16 O O 502-368 
0.2  SPORTING 47 17 15 O 2 558416 

Q9  BENFICA 45 17 14 O 3 511-418 
Cle ABC 36 14 11 O 3 468-379 
OQMPDEIRASAD35 17 9 O 8 502-465 
CP Á. SANTAS 34 16 9 O 7 409-413 
f>AVANCA 32 16 7 2 7 401417 
®Q BOA HORA 31 17 6 2 9 452-529 
4/10ACFAFE 29 17 6 O 11 420-495 

®Q BELENENSES 27 16 5 1 10 434-465 
(Dg MAIA ISMAI 26 16 4 2 10 430-470 
®Q ARSENAL 25 17 2 4 11 444-520 
09 5P.HORTA 22 15 2 3 10 377-454 
09S. MAMEDE 19 17 O 2 15 385-484 
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A decisão está tomada. O Benfica vai entrar no mercado para encontrar um jogador que substitua o
sérvio Stefan Terzic, lesionado com gravidade na última quarta-feira, no jogo em que o FC Porto
ganhou na Luz (26-21).
 
O lateral-direito das águias sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
numa altura em que estava a dar um bom contributo à equipa, e inicialmente esperava-se que a lesão
não fosse tão grave.
 
Os exames médicos confirmaram, porém, o pior cenário para o sérvio de 22 anos: vai ter de ser
submetido a uma intervenção cirúrgica e, de acordo com a primeira avaliação, a recuperação deverá
durar entre 6 e 9 meses.
Isto significa que a temporada acabou para Stefan Terzic. Por essa razão, o Benfica ponderou as
alternativas e decidiu ir ao mercado para colmatar a ausência do sérvio. Os dirigentes encarnados vão
debruçar-se sobre este cenário no final da semana, não estando, ainda, em cima da mesa qualquer
proposta.
 
O Benfica fez todos os possíveis para que Terzic não fosse operado, mas isso acabou por não
acontecer. A partir de agora, inicia-se o processo de substituição, que deverá ficar concluído até final
deste mês. Depois de concluída a 18ª jornada do campeonato, entre hoje e amanhã, a competição
tem um interregno de três semanas, sendo apenas reatada a 14 de janeiro, com o Benfica a ter de
deslocar-se ao recinto do Sporting da Horta para a 19ª jornada.
 
Stefan Terzic, que já jogou na Bósnia, Alemanha, Macedónia e Espanha, foi um dos reforços da equipa
liderada pelo espanhol Mariano Ortega, que atualmente ocupa a 3ª posição no campeonato, liderado
pelo FC Porto.
 
Terzic vinha correspondendo às expectativas da equipa técnica e dos adeptos encarnados. E apesar de
ficar afastado até final desta temporada, o Benfica vai manter o vínculo contratual com o jogador,
dotado de boa técnica e bem constituído fisicamente (1,95 metros e 93 quilos).
 
A direção de Luís Filipe Vieira manteve uma forte aposta no andebol, apesar de nos últimos anos as
águias terem falhado a conquista do título nacional. A última vez que o Benfica foi campeão aconteceu
em 2007/08.
 
02h00
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