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Madeira SAD joga hoje com o Hurry-Up

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

17/11/2018

URL: https://www.rtp.pt/madeira/desporto/madeira-sad-joga-hoje-com-o-hurry-up-_23642

Desporto(Vídeo)
Desporto | Publicado 17 Nov, 2018, 11:00
/ atualizado em 17 Nov, 2018, 11:18
© Foto: Madeira SAD
A equipa masculina do Madeira Andebol já está na Holanda, onde joga hoje para a competição
europeia.
Os madeirenses começam a campanha na terceira ronda da Taça Challenge contra o "Hurry-Up".
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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CAMPEONATO

Belém faz visita
complicada
A 104 jornada do campeonato tem hoje jogos de luta pelo
GrupoA da fase final, como Belenenses a efetuar uma visita
complicada a Avanca. o
ANDEBOL
io.'jornada

ABC 17h30 MALA ISMAI
AVANCA 18h00 BFIENENSES
ARSENAL 21h00 FERMENTÕES
SPORTING 26-19 BOA HORA
ÁGUAS SANTAS 28-33 BENFICA
SP. HORTA 19-27 MADEIRA SA0
AC FAF E 21-30 FC PORTO
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EUROPA OBRIGA
A TAREFAS ENORMES
Palco da Champions
do futsal será mudado
em tempo recorde
para receção ao Medvedi
ALEXANDRE REIS
R O Sporting vai ter duas tarefas
enormes no Pavilhão João Rocha,
em Lisboa. Por um lado, terá de
mudar o cenário montado para a
Champions League de futsal e, por
outro, tem de vencer os russos do
Chekhovskie Medvedi, na defesa
dos lugares de apuramento (duas
vagas) do Grupo C da Liga dos
Campeões. Se a mudança de cenário é uma logística bastante complicada, a ser realizada até de madrugada, já o duelo desta tarde
(18h30) será também muitodifícil,
apesar de os leões serem favoritos.
Carlos Ruesga, central do Sporting, está na expectativa, mas só a
vitória interessa: "É um adversário difícil. Todos os jogos são uma
final e temos de lutar até ao fim
para conquistar o sonho do apuramento para o playoff. Os russos GRUPO C - CHAMPIONS
são duros, com diferentes siste- 8.' jornada
BESIKTAS 13h0o ME IALURG
mas defensivos, mas temos de traSPORTING 18h30 C. MFDVEDI
balhar para fazer um bom jogo
B. SILKBORG Amanhã T. PRESOV
tanto na defesa como no ataque."
Ruesga, assinale -se, foi o herói
CLASSIFICAÇÃO
na vitória (23-22) do Sporting na
P J vEO ceves
Rússia, ao marcar um golo do ou- Qº 13.51LKEBORG 12 7 6 O 1 232-186
tro mundo que valeu a vitória. O 09 SPORTING 10 7 5 O 2 209-189
antigo campeão mundialquer que
T. PRESOV 10 7 5 O 2 192-177
tudo seja mais fácil: "Espero que 02 BESIKTAS 4 7 2 O 5 181-193
não seja necessário e que consiga- 01 C. MEDVEDI 4 7 2 O 5 177-203
mos a vitória antes."
02.METALURG 2 7 1 O 6 171.214

o

DETERMINADO.
Ruesga não
querfalhar em
mais unta final

Benfica na Alemanha
Já o Benfica, com Pedro Seabra sende já tem a tática delineada:
apto, também não vai poder des- "Vamos procurar induzir o nosso
cansar na visita à Alemanha, onde ritmo no ataque e.tentar colocardefronta (18h00) o Hannover - lhes problemas, com uma defesa
Burgdorf, na la mão da 3" ronda da mais proativa e não tanto recuada,
Taça EFIF. O treinador Carlos Re- como estão habituados." o
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Leões, águias,
dragões e
madeirenses na
elite internacional
ANDEBOL O Sporting procura dar
seguimento à boa campanha na
Liga dos Campeões no embate
frente ao Chekhovskiye Medvedi,
da Rússia, agendado para hoje.
Mas há mais participações de
equipas lusas nas provas europeias este fim de semana. Na Taça
EHF, Benfica e F. C. Porto (foto)
têm encontro marcado com equipas alemãs. Os encarnados jogam
hoje frente ao Hannover e os
azuis e brancos entram em campo amanhã para defrontarem o
Magdeburg. Na Taça Challenge, o
Madeira SAD defronta o Hurry-Up, da Holanda. • A.G.
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Futebol e andebol para ver em direto no site d´ O JOGO este fim de semana

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

17/11/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42477eba

2018-11-17 09:52
Pode acompanhar, em direto, a transmissão de várias partidas, desde jogos da da Liga Revelação de
futebol até à presença de duas equipas portuguesas nas competições europeias de andebol
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VDEO EM DIRETO | Avanca-Belenenses, este sábado, às 18 horas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

17/11/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f5d2475e

2018-11-17 00:38
Siga a partida da 10ª jornada do Campeonato de Andebol 1
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ANDEBOL

Muitos lusos nas provas da EHF

Nikcevic é trunfo leonino

••• Quatro equipas portuguesas alinham hoje e amanhã nas competições da EHF,
com destaque para a receção,
hoje, do Sporting ao Medvedi,
para a Champions. Em caso de
triunfo, os leões podem abrir
as portas para a fase seguinte,
se amanhã o Silkeborg derrotar o Presov.
NaTaça EHF, naúltima ronda
de acesso à fase de grupos calhou a fava a FC Porto e Benfica, que terão pela frente equi-

pas alemãs. Os portistas vão a
casa dosegundoda Bundesliga,
oMagdeburgo, e os encamados
a Hannover, onde mora o nono
do mesmo campeonato.
Finalmente, a única equipa
lusa inscrita na Challenge, o
Madeira SAD, começa frente
aos holandeses do Hurry Up,
onde joga Tiago Azenha.
Para além dos quatro clubes
nacionais, há urna série de
"emigrantes" que vão estar
em ação nestes torneios. Para

aChampions,GilbertoDuarte
jogará no Barcelona-Vardar e
Gonçalo Ribeiro, pelo Metalurg, defrontará o Besiktas. Na
Taça EHF, Pedro Spínola jogará pelo Berna contra o Robotnik. Já na Challenge, para
além do técnico nacional Paulo Jorge Pereira, que orientará
o Bucaresti face ao Parnassonos Strovolou, teremos Nuno
Carvalhais e Sérgio Rola, no
Vise-Kastrioti, eJoãoJacob, no
Tatabanya-Lions. —A.F.

AGENDA
Hoje
Hoje/8.5amada/GrupoC
Sporting-Medvedi
18h30, Pavilhão João Rocha
ronda"' mão
Hoje
Hannover•Bertfica
18h00, Alemanha
Amanhã
Magdeburg-FC Porto
14h00, Alemanha
3.'eliminatórIa/1..mão
Hurry-Up•Madeira
17h30, Holanda
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ANDEBOL

SAD inicia caminhada
europeia na Holanda
cc
o

TAÇA CHALLENGE

Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

Madeira SAD inicia hoje a
sua participação na Challenge Cup 2018/ 2019.0 primeiro embate na competição vai acontecer na Holanda, com o JD Techniek Hurry-Up.
A equipa de Paulo Fidalgo está
na Holanda, onde pelas 17h30 entra
em campo no Sporthal Angelslo
para o jogo da P mão da 34 eliminatória, frente ao JD Techniek Hurry-Up.
"O jogo é de elevada importância
para o clube, para o Andebol da
Madeira, para Portugal e para o
desporto da Madeira", começa por
destacar Elledy Semedo. "Queremos
dignificar socialmente e desportivamente a nossa Região no contexto
europeu, vamos jogar num País
que tem evoluído imenso no andebol masculino e ainda recentemente a Seleção A da Holanda venceu a Suécia num dos jogos do
apuramento para o Mundial", constatou o lateral esquerdo da formação madeirense.
A jogar fora de portas, Elledy Se-

O

Madeira SAD inicia hoje caminhada europeia na Holanda.

JORNADA DUPLA NO
ANDEBOL FEMININO

Madeira SAD e CS Madeira vão
defrontar este sábado o Alpendroada e Colégio Gaia, respetivamente, num fim de semana
de jornada dupla para as equipas madeirenses, com jogos
marcados para as 16h00 e
12h00, respetiva mente. Amanhã há troca de adversários.
Ainda no andebol, nota para o
Marítimo que hoje será anfitrião do São Paio Oleiros, pelas
12h00, em Santo António.

medo não deixa de atribuir algum
favoritismo ao adversário: "Tratase de uma equipa que apresenta
um 6:0 consistente na defesa e,
ofensivamente, jogadores com forte
remate e boa ligação com a
linha. Neste momento estamos
numa boa fase e queremos contrariar o favoritismo que eles assumem, de forma a decidir a eliminatória no Funchal com o nosso
público e atmosfera", considera.
A eliminatória vai decidir-se
no Funchal, a 24 de novembro, dia
em que o Madeira SAD recebe o
Hurry-Up.
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Madeira
Andebol
joga trunfos
europeus
pág. 32
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andebol 1: arsenal recebe hoje (21h00) fermentões no flávio sá leite

DM

O dérbi dos últimos

Fermentões ainda não venceu na presente época

Arsenal da Devesa
recebe hoje o Fermentões, num dérbi minhoto que está
agendado para as 21h00,
no pavilhão Flávio Sá
Leite.
Este jogo, que coloca
frente a frente duas equipas minhotas, tem como
particularidade o facto de
nenhuma delas ter ainda
vencido no campeonato.
Ambas somam por derrotas as nove partidas já
disputadas e hoje buscam

O

o seu primeiro triunfo na
competição. O ABC recebe o Maia e procura subir
na tabela classificativa, depois de dois desaires consecutivos e o Belenenses
joga em Avanca.
Os jogos agendados para hoje relativos à 10.ª jornada do campeonato de
andebol 1:
Avanca-Belenenses
(18h00); Arsenal da Devesa-Fermentões (21h00)
e ABC/UMinho-Maia/ISMAI (17h30).
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Jorge rito e dario andrade abordaram receção de hoje (17h30) aos Maiatos

DM

ABC com cautelas ante ISMAI
Luís Filipe Silva

ABC/UMinho regressa hoje ao Pavilhão Flávio Sá Leite
depois de duas derrotas consecutivas para o
campeonato diante de FC
Porto e Benfica.
Hoje, os academistas
recebem o Maia/ISMAI,
às 17h30, na catedral do
andebol mas tanto o técnico Jorge Rito como ponta esquerda Dario Andrade, apesar de assumirem
o favoritismo, declararam a necessidade de ter
cautelas.
«É uma oportunidade
para regressar às vitórias
mas não deixa de ser um
jogo difícil. O Maia vai
apresentar-nos dificuldades diferentes daquelas que foram apresentadas pelos dois últimos
adversários. Tivemos dois
jogos onde fomos testados
até ao nosso limite por
dois candidatos ao título
e fizemos jogos competitivos, não conseguimos
pontuar em nenhum deles mas conseguimos perceber a que distância estamos dessas equipas»,
começou por referir Jorge Rito. «Vamos defrontar uma equipa organi-

o

Jorge Rito (à esquerda) com Dario Andrade

zada, com qualidade, por
isso não nos podemos distrair», disse.
Por seu turno, Dario
Andrade lembrou a derrota que o Maia impôs ao
Sporting no campeonato.

«Temos de ter algum
cuidado porque já conseguiu ganhar ao Sporting e se conseguiu isso,
frente a uma das equipas mais fortes do campeonato, também pode-

rá pensar em ganhar aqui
amanhã.
A nós resta-nos ter a
seriedade de ver este jogo com todos os cuidados, mas somos favoritos a vencer», disse.
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ARQUIVO

Alavarium quer aliar
motivação ao factor-casa
para seguir em frente
Compromissos Equipa feminina aveirense só olha para a vitória nos dois jogos
frente às bósnias para acalentar o sonho de passar aos oitavos-de-final da prova
Carlos Neiva sabe do poderio física das jogadoras bósnias

Andebol
EHF Challenge Cup

Avelino Conceição
O Alavarium/Love Tiles joga,
este fim-de-semana, uma jornada dupla a contar para a terceira eliminatória da EHF Challenge CUP, edição 2018/ 2019,
diante do ZRK Krivaja, equipa
da Bósnia Herzegovina, com os
dois jogos a disputarem-se no
pavilhão do clube aveirense.
Hoje, joga-se o primeiro embate
entre as duas formações, repetindo-se novo confronto amanhã e que definirá quem avança
para a ronda seguinte.
Atravessando um excelente
momento de forma, a equipa
comandada por Carlos Neiva,
que lidera o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Seniores Femininos ao fim de sete
jornadas (contabiliza cinco vitórias e um empate), encara
este duplo compromisso europeu com grande motivação.
O “timoneiro” da equipa de
Aveiro, responsável pela boa
carreira da equipa a nível interno, também tem experiência internacional ou não tivessem, na época passada atingido os oitavos-de-final da prova, onde o Alavarium/Love Tiles seria eliminado por um poderoso equipa da Turquia.
E Carlos Neiva, apesar de
pouco ou quase nada saber sobre o adversário, começou por
destacar o aspecto físico da
equipa bósnia. “Não tendo muito conhecimento do nosso adversário, apenas visionamos
alguns vídeos, sabemos contudo que estas equipas da região dos Balcãs têm jogadoras
com um porte físico muito diferente das portuguesas, o que
desde logo poderá trazer algum condicionamento ao nosso jogo. Sabemos de antemão
que não teremos uma tarefa

fácil nestes dois jogos”, referiu.
Mas olhando para aquilo que
a sua equipa tem vindo a fazer
no campeonato português,
Carlos Neiva lembra que “estamos a passar por um bom momento, a equipa tem feito magníficas prestações, como aconteceu no último fim-de-semana nos dois compromissos
que tivemos, em que conse-

guimos duas vitórias bastante
convincentes. Daí termos legitimas ambições e podemos
acreditar no valor das jogadoras para os dois jogos difíceis
que nos esperam em Aveiro”.
O factor-casa por norma é
bem aproveitado pela equipa
aveirense, para quem o apoio
do público tem sido muito importante nas suas exibições

particularmente no seu recinto.
Por isso, o treinador garante
que “vamos aproveitar essa
meia vantagem em relação ao
nosso adversário, contando
com os nossos adeptos para
criar um ambiente ‘hostil’, no
bom sentido, de forma a que o
nosso adversário sinta o apoio
à nossa equipa”. Mas avisa que
só o apoio do público não che-

Soraia Domingues acredita no apuramento
Soraia Domingues, que
veste as cores do Alavarium
há precisamente dez épocas, será uma das atletas influentes no desempenho da
equipa neste duplo compromisso europeu, diante
das bósnias. A experiente
jogadora aveirense, acreditando que a equipa pode
sonhar com a passagem à
próxima eliminatória da
competição. “Podemos
muito bem surpreender o
nosso adversário, de quem
não temos grande conhecimento, apesar de sabermos

que vai ser uma tarefa difícil. Estas equipas, por norma, são muito fortes fisicamente, mas nós também temos as nossas armas e vamos usá-las. Estes jogos
também servem de aprendizagem e para nos fazer
crescer, mas vamos dar o
nosso melhor nos dois jogos e tentar ultrapassar este
adversário”, referiu. Consciente do bom momento
que a equipa aveirense
atravessa, Soraia Domingues não tem dúvidas que o
Alavarium/Love Tiles terá

forte apoio vindo das bancadas. “Certamente que as
bancadas do pavilhão vão
estar repletas com o nosso
incansável público, o que
será importante para continuarmos com a motivação
em alta. Aquilo que podemos garantir é que iremos
dar tudo para não defraudar as expectativas, tentando aliar três factores: jogar bom andebol, vencer e
premiar os nossos adeptos
com a passagem à próxima
eliminatória”, concluiu a jogadora. |

ga: “vai ser preciso jogar bem
e acreditar que é possível vencer esta equipa da Bósnia Herzegovina”.
E como que recordando a
eliminatória da época passada,
frente a uma equipa da Sérvia,
em que o primeiro jogo terminou com um empate, Carlos
Neiva lembra que “se trata de
uma competição diferente, em
que é preciso cautela e segurança. Como nada fica resolvido no primeiro jogo, vamos
partir com ambição de surpreender o nosso opositor, que
certamente quererá fazer o
mesmo”.
Com a perspectiva de que
haverá “casa-cheia” neste duplo compromisso, o “oitavo”
jogador vai concerteza ajudar
o Alavarium/Love Tiles a ultrapassar mais este obstáculo.
“Esperamos um grande apoio

dos nossos adeptos, como de
resto têm feito até aqui. E como
estes jogos também são importantes para os nossos patrocinadores, porque também
têm outra visibilidade, também
será uma motivação extra para
deixarmos tudo dentro de
campo e continuar a dar a melhor divulgação da modalidade”, perspectivou. Carlos
Neiva tem, contudo, duas “baixas” importantes no plantel.
Daniela Mendes, com uma
longa paragem após lesão grave, e a experiente Cláudia Correia, que no último sábado,
frente ao Assomada, se lesionou num joelho e vai parar durante algum tempo, não podem dar contributo à equipa
nestes dois jogos, que terão o
inicio marcado para as 18.30
horas, no pavilhão do Alavarium. em Aveiro. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

AUTOCARRO ELÉCTRICO
COMEÇA A CIRCULAR
NA PRÓXIMA SEMANA
O primeiro autocarro urbano eléctrico dos três com que a Transdev vai dotar a rede
AveiroBus vai começar a circular no início da próxima semana Página 5

PAULO RAMOS

Holandeses são os
novos embaixadores
do Centro turístico
Congresso | P2

Hospital acolhe
encontro pioneiro
de internato médico
Aveiro | P3

CERCIAV ao lado
da reabilitação dos
cidadãos há 43 anos
Aniversário | P22

Alavarium quer vencer duplo
compromisso europeu P29
João Balseiro antevê “grande
jogo” no Benfica-Oliveirense P31

Acidente causa um
ferido grave e provoca
corte de trânsito na A1

Aveiro lidera nos
apoios à indústria

I
I

I

I

Fórum Empresarial do Distrito de Aveiro decorreu durante todo o dia de ontem em Águeda Páginas 12, 13 e 14

Albergaria-a-Velha | P32

Aveiro, Ílhavo e Vagos
já têm estações
náuticas certificadas
Turismo | P24
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§andebol
Jornada 10
Arsenal da Devesa
recebe Fermentões
Hoje
Avanca – Belenenses
Arsenal Devesa – Fermentões
ABC/UMinho – ADA Maia/ISMAI
A ronda conta já quatro jogos
disputados em função da participação de clubes portugueses em
provas europeias:
7 Novembro
AC Fafe, 21 – FC Porto, 30
14 Novembro
Sporting, 26 – Boa Hora, 19
Águas Santas, 28 – Benfica, 33
SC Horta, 19 – Madeira SAD, 27
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Hoje às 21 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, jogam dois clubes minhotos em fuga da cauda classificativa

Arsenal da Devesa e Fermentões buscam zona de conforto
ANDEBOL
| Redacção |

O Fermentões, que é 13.º com
10 pontos, visita hoje, pelas 21
horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o Arsenal da Devesa, que
é 14.º e último com 9 pontos.
Proximidade classificativa e
afinidades de ordem geográfica
e conhecimento mútuo, tanto do
adversário como do recinto de
jogo, conferem a este encontro
o interesse de poder constituir,
face a um concorrente directo, o
momento de arranque para a ascensão a uma zona mais tranquila da tabela.
Um resultado positivo é visto
pelos clubes como uma possível

DR

DR

Domingos Nunes

José Vieira

rampa de lançamento.
Domingos Nunes, treinador do
vimaranense Arsenal da Devesa,

e José Vieira, treinador bracarense do Fermentões, admitem
isso em declarações de antevisão

que fizeram, ontem, ao Correio
do Minho.
Considerando que as equipas
neste jogo as equipas entram em
condições muito idênticas, o técnico arsenalista aponta, porém, a
seu favor, o factor casa e sinais
positivos do trabalho feito.
“A equipa tem trabalhado bem.
O início do campeonato tem sido difícil, devido à inexperiência
e ansiedade dos jogadores”, comenta Domingos Nunes, vincando que um triunfo pode além
dos pontos “dar uma moral importante à equipa”. Admitindo
“duas baixas importantes”, o
treinador do Arsenal da Devesa
aponta as ausências de João Cunha, lateral e de Tiago Cunha,

importante na acção defensiva,
como dificuldades a superar
“com espírito de equipa”.
Também com duas baixas, o
Fermentões não pode contar
com João Carvalho nem com
Paulo Silva, mas José Vieira diz
que o clube vimaranense, vindo
do escalão secundário, está a
adaptar-se “cada vez melhor” ao
ritmo de I Divisão.
Sobre o factor casa, o técnico
bracarense do Fermentões diz
que ele mesmo quando entra no
Pavilhão Flávio Sá Leite sente
“outro ânimo” e lembra que os
seus jogadores também já lá jogaram.
Além disso, diz acreditar que
de Fermentões “virá muita gente
apoiar-nos”. Considerando que
também o Arsenal da Devesa
tem um público animado, sustenta que “também por isso vai
ser um bom jogo”.
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ABC/UMinho tenta com ISMAI
regresso às vitórias em casa
HOJE ÀS 17.30, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho recebe o ADA Maia/ISMAI, em jogo
a contar para a 10.ª jornada do Andebol 1. Academistas vêm de derrotas com FC Porto e Benfica.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho, que vem de
duas derrotas – por 24-25 em
casa, diante do FC Porto, e por
32-26 em visita ao Benfica, recebe hoje pelas 17.30 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o ADA
Maia/ISMAI, em jogo a contar
para a ronda 10 do campeonato
nacional Andebol 1.
A equipa maiata vem de uma
série de três êxitos consecutivos,
iniciada com um triunfo, sobre o
Sporting, por 26-25, e seguida
com as vitórias por 23-30, em
Braga, sobre Arsenal da Devesa
e em casa sobre o SC Horta, por
30-25. É perante este opositor
que os academistas procuram
voltar a vencer, para regressar ao
grupo dos seis primeiros.
Em antevisão ao jogo, ontem o
treinador dos academistas, Jorge
Rito, e o ponta esquerda, Dario
Andrade, vincaram o desígnio
de voltar aos triunfos, embora
reconhecendo a necessidade de
não descurar as potencialidades
da equipa maiata.

DR

Treinador Jorge Rito e ponta esquerda Dario Andrade fizeram ontem antevisão ao jogo de hoje com ADA Maia/ISMAI

“É um jogo com dificuldades
diferentes”, salientou Jorge Rito,
lembrando com o FC Porto e
Benfica, jogos “muito competitivos” permitiram avaliar “a distância a que nós estamos desses
adversários”. Mas, avisa, com o

ADA Maia/ISMAI “não nos podemos distrair nem por um minuto”. Afinando pelo mesmo
tom, Dario Andrade recorda que
o clube maiato foi capaz de surpreender o Sporting e “se pode
ganhar ao Sporting, pode ganhar

a qualquer outra equipa”.
Daí, o ponta esquerda aponta
“muita seriedade” como receita
para a abordagem ao jogo.
Antes do derradeiro treino, a
equipa academista estava ontem
toda disponível.
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ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES

Bater russos com calma
Sporting não quer deixar triunfo para o último lance, como
na 2.a jornada o Recebe o Medvedi em mais «uma final»
rAPI A CARRICO/AÇF

Por

SOFIA COELHO

ARLOS RUESGA quer ajudar o
Sporting a vencer ao Chekhovskie
Medvedi, esta tarde, no Pavilhão
João Rocha... Mas deseja não ter
de repetir o golo no último lance do
encontro da 2. jornada, que deu o triunfo
aos leões na Rússia, por 23-22. «Vai ser muito difícil, mas espero que não tenha de acontecer isso e que consigamos a vitória antes
do fim do jogo», disse o central leonino.
A três jornadas do final da fase de grupos,
o clube de Alvaiade segue em 2.° no Grupo
C (os russos estão em 4.9), lugar que tem de
manter para seguir rumo ao play off de apuramento para os oitavos de final (passam os
dois primeiros). As duas derrotas somadas
foram sofridas em casa... «Infelizmente sim,
é verdade. E vamos enfrentar um adversário que tem um estilo de jogo muito difícil,
mas temos de ganhar o jogo para cumprir o
objetivo de seguir em frente na Liga dos
Campeões», assumiu o treinador Hugo Canela, a meio da semana, após vencer ao Boa
Hora para o Andebol I.
«Ganhámos na Rússia já com o jogo terminado. Conseguimos empatar o jogo e, no
final, tivemos um grande momento do Carlos Ruesga que nos deu a vitória. Estivemos
sempre a perder, sempre atrás do resultado. É uma equipa muito forte, são muito
pesados. Jogam um andebol diferente do
que estamos acostumados», avaliou Canela, ao site do Sporting, garantindo, contudo, conhecer bem a forma de jogar do adversário. «Estamos motivados, sabemos que

Ruesga decidiu triunfo com golo espetacular na Rússia

temos três jogos pela frente que nos podem
trazer uma grande alegria», disse, corroborado por Ruesga: «Agora, todos os jogos da
Champions são uma final e temos de lutar
até ao fim para conquistar o sonho do apuramento para a fase seguinte.»

LIGA DOS CAMPEÕES
8 Grupo C

8.3 Jornada 3 Hoje

Besiktas (Tur)—HC Metalurg (Mac)

JYSK Arena, em Silkeborg, na Dinamarca

Alemanha é
Challenge
casa para dois para decidir
Benfica e FC Porto
começam a jogar pela
passagem à fase de grupos
da Taça EHF na Alemanha.
As águias defrontam, hoje,
o TSV Hannover-Burgdorf,
atual 9.° na Bundesliga, na 1.3
mão da 3.3 eliminatória.
A 2.' será na Luz, dia 24. Já os
dragões jogam, amanhã, com
o 2.° da liga alemã e finalista
das duas últimas edições da
EHF, o SC Magdeburg. A 2.3
mão será a 25, no Porto.

TAÇA EHF
3.' Eliminatória

Hoje

1

TSV Hannover-BENFICA 18.00 h
Swiss Life Hall Hannover, na Alemanha
3 Amanhã
SC Magdeburg-FC PORTO 14.00 h
Getec Arena Magdeburg, na Alemanha

14.00 h

Kocaeli Sehit Polis Recep Topaloglu, em lzmit, na Turquia

SPORTING (POR)—Chekhovskie Medvedi (Rus)18.30 h
Pavilhão João Rocha em Lisboa,
3 Amanhã
Bjerringbro-Silkeborg (Din)-T. Presov (Esq) 12.30 h

O »O Madeira SAD viajou até
à Holanda, onde hoje começa
a jogar a 3.3 eliminatória da
Taça Challenge — a 2.' mão
está agendada para dia 24,
no Funchal. O adversário é o
JD Techniek Hurry-Up, que
perdeu para o Sporting nas
meias da Challenge, na
última época. Em femininos,
o Alavarium acordou com as
bósnias do ZRK Krivaja jogar
as duas mãos em Aveiro, hoje
e amanhã, às 18.30 horas.

Braga centra
atenções
O

O ABC vai estar alerta,
esta tarde, na receção ao
Maia/ISMAI, que já venceu ao
Sporting esta época, mas os
maiatos também assumem
esperar um jogo difícil em
Braga. A10,3 jornada do
Andebol 1, liderado por FC
Porto e Benfica (31 pontos),
completa-se hoje.

ANDEBOL 1
310.' Jornada 4 Hoje
ABC-Maia/ISMAI

17.30 h

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

TAÇA CHALLENGE
4 Masculina-H> 3.3 Elim. Hoje

Avanca-Belenenses

18.00 h

Pav. Comandante Adelino D. Costa

Arsenal D.-Fermentões 21.00 h
T. Hurry-Up-Madeira SAD 17.30 h

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Sporthal Angelslo, na Holanda

AC Fafe-FC Porto
Águas Santas-Benfica
Sporting-Boa Hora
Sp. Horta-Madeira SAD

3 Feminina 3 3.' Elim.3 Hoje
ZRK Krivaja-Alavarium
18.30 h
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro

21-30
28-33
26-19
19-27
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