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Leões em Braga para a Taça 
-> Dois jogos entre equipas do An-
debol 1 nos dezasseis avos de fi-
nal, a 10 de dezembro 

Os 14 clubes do Andebol 1 es - 
treiam-se na Taça de Portugal nos 
1/16 de final, já com a certeza de 
que dois deles serão eliminados: 
ditou o sorteio que Arsenal Deve - 
sa - Sporting e Madeira SAD-Boa 
Hora meçam forças nesta elimi-
natória agendada para 10 de de-
zembro, em Braga e no Funchal. Os 
seis primeiros da época passada 
(ABC, Benfica, FC Porto, Sporting, 
Madeira SAD e Águas Santas) não 
se poderiam defrontar entre si. 

O Benfica, detentor do troféu 
conquistado em Almada, no inicio 
de abril, vai ao Algarve jogar com 
o Lagoa, da divisão, emblema 

TAÇA DE PORTUGAL 

..  1/16 avos de final -) 10 de dezembro 

Arsenal Devesa (A1)-Sporting (A1) 
Lagoa (3.9-BenfIca (A1) 
Estarreja (2.9-ABC (A1) 

 1.' Maio (3.9-FC Porto (A1)  
Madeira SAD (A1)-Boa Hora (A1) 

Alto Moinho (2.9-Aguas Santas (A1)  
ilhavo (3.9-ISMAI (A1) 

 Gala (2.9-Ac. São Mamede (A1) 
Xico Andebol (2.9-Penaflel (3.9 

Benavente (2.9-Belenenses (A1) 
 Modicus (2.9-1.° Dezembro (2.') 

—
Sanjoanense (2.9-Avanca (A1) 

Vit. Setúbal  (2.9-Samora Correia (3.9 
lime Lis (2.9-AC Fafe (A1) 

Marienses (2.9-Sp. Horta (A1) 
Alblcastrense (2.')-Marítimo (2.') 

conhecido por ter lançado Gilber-
to Duarte! Entretanto, o FC Porto 
vai à Marinha Grande encontrar o  

I." Maio (também da 3.'), o ABC 
viaja até Estarreja para defrontar a 
equipa local que eliminou o S. Ber 
nardo na ronda anterior, havendo 
ainda quatro jogos entre forma-
ções das 2.3 e 3.3  divisões: Xico An-
debol - Penafiel, Modicus 1." De-
zembro, Vit. Setúbal-Samora 
Correia e Albicastrense-Marítimo. 

Todas as outras equipas do An-
debol 1 jogam como visitantes nas 
deslocações a conjuntos de divisões 
inferiores, com destaque para o 
Gaia-Ac. São Mamede (jogado na 
fase final da 2.0  a época passada), 
Sanjoanense- Avanca e o dérbi aço-
riano Marienses-Sp. I lorta. Águas 
Santas, ISMAI, Belenenses e AC Fa-
fe jogam nos redutos de Alto do Moi-
nho, Ilhavo, Benavente e Juve Lis. 

HUGO COSTA 

e 
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mais desporto 

ANDEBOL I DIVISÃO 

Nikcevic e Moreno confiam na vitoria dos respetivos emblemas esta noite, no Casal Vistoso, em Lisboa 

Dérbi da perseguição 
Sporting e Benfica estão, hoje (21 horas), proibidos de perder pontos 

Quem vencer mantém distância para o FC Porto, quem perder atrasa-se 

ror 

HUGO COSTA 

O
dérbi lisboeta está à 
porta e o Casal Vistoso é, 
esta noite (21 horas), o 
cenário da batalha en-
tre os velhos rivais, api-

mentado com a antecedência duma 
jornada europeia no fim-de-se-
mana. Mas, para já, conta o na-
cional e com uma derrota para cada 
equipa, perder é palavra proibida 
para os treinadores espanhóis de 
Sporting e Benfica, Zupo Equisoain 
e Mariano Ortega, respetivamen-
te, que averbaram o desaire no 
mesmo sítio: no Dragão Caixa! 

Confiança é o mote dado por 
Ivan Nikcevic, reforço de peso 
dos leões para a nova temporada: 
«Espero um bom jogo da nossa 
equipa e, claro, a vitória. Estamos 
a trabalhar no duro para conse-
guir somar mais 3 pontos, con- 

CALENDÁRIO 
. Andebol1 4 12.' Jornada  4  Hoje 

Sportkm—Benfica 21.00 h 
Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa 

ABC—Avanca 21.00 h 
Pavilhão Flavio Sa Leite,  em Braga 

centrados, preparados e estou se-
guro de que vamos ganhar a par-
tida», frisa o sérvio, acrescen-
tando. «A equipa sofreu muitas 
mudanças, sete jogadores novos. 
Estamos a subir a cada jogo, tan-
to individualmente como coleti-
vamente. Sei o que significa um 
jogo contra o Ben fica. Espero um 
grande apoio para primeiro nos 
ajudarem e depois no final cele-
brarem conosco.» 

Pelos encarnados, o pivot Pau-
lo Moreno realçou: «A equipa está 
muito confiante, claro, depois de 
uma vitória aqui em casa frente ao 
ABC. Estamos sempre motivados e  

queremos sempre ganhar, seja ao 

Sporting, seja a outro adversário. 
Nem sempre é possível, mas entra-
mos sempre com uma motivação 
máxima para ganhar. Este é um 
jogo especial porque é um dérbi, 
mas encaramo - lo como todos os 
outros, com a mesma motivação, 
confiança e vontade de ganhar.» 
A finalizar, lembrou ainda: «O 
Sporting reforçou - se muito mas 
não temos de estar preocupados 
com isso. O nosso trabalho é a nos-
sa equipa, os nossos jogadores e é 
esse o nosso foco.» 
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Líder leva susto 
mas ganha 

FC Porto soma 12. 9  vitória se - 
guida; madeirenses mostram bom 
andebol, mas claudicam no final 

O FC Porto pressionou ainda mais 
Sporting e Benfica para o dérbi de hoje, 

com a vitória (33-30) sobre a Madeira 

SAD. Ricardo Costa, porém, não ficou 

satisfeito com a defesa, mas gostou do 

12.' sucesso seguido. Com  entrada em 

jogo supersónica de ambos os conjuntos 

(6-7 aos 8.30 minutos), os ataques 
conseguiram criar superioridades e 
finalizações a preceito, mas só com a 

entrada de Hugo Laurentino aos 18 
minutos — perdia o FC Porto por 11-12 — o 
jogo desequilibrou: seis defesas do 
guarda-redes num parcial de 7-1 até ao 
intervalo dava a ideia de que os azuis e 

brancos teriam o balão necessário para 
gerirem o marcador. E até conseguiram 

chegar aos 20-13, mas a reação operada 

por Paulo Fidalgo, com Hugo Rosário, 

Nuno Silva e Fábio Magalhães a utilizarem 
a velocidade para dispararem à baliza 
contrária, devolveu a emoção e a 
incerteza, já que aos 49.22 minutos, os 
madeirenses reduziram para 28-27. A 

margem mínima ainda se repetiu aos 29- 

AMES«. — ANDEBOL 1 —12.• JOR. 

Dragão Caixa, 
no Porto 

MADEIRA,SAD e FC PORTO 

13 ~giAL. 18 
Yusnier  González(GR) (1) Alfredo Quintana (GR) 
Luis Carvalho (GR) Hugo Laurentino (GR) 

Bruno Moreira (3) Vktor iturriza 

Augusto Aranda Leandro Semedo (2) 

Francisco Martins Yoel Morales (6) 
Daniel Santos (4) Gustavo Rodrigues (3) 

Nuno Silva (6) Miguel Martins (1) 
João Miranda Rui Silva (3) 
Hugo Rosário (5) Daymaro Salina (5) 

Diogo Alves Jose Carrilo (6) 

João Gomes (1) Ricardo Moreira (3)  

Nelson Pina (2)  Alexis Flemandez 

Fábio Magalhães (8) Hugo Santos (2) 
Antonio Areia (1) 
Marko Matk (1) 

PAULO FtDALGO 

R n rrRos 
Fernando Costa e Diogo Teixeira, em Braga 

-28 sem nunca terem posse de bola para 

a igualdade e com a reentrada de 
Quintana, soberbo nos livres de sete 

metros (Madeira SAD viu 4 remates 
defendidos pelos guarda-redes do FC 
Porto), os portistas dilataram para 31-28, 

32-29 e Ricardo Moreira sentenciou o jogo 

a 44 segundos do fim. Segue-se a viagem 
a Austria na 1: mào da 3.' ronda da Taça 

EHF para o FC Porto. enquanto a Madeira 

SAD joga no Restelo a 26. HUGO COSTA 

PAULO SANTOS /A5f 

Fabio Magalhães tenta travar Yoel Morales, autor de seis dos 30 golos dos azuis e brancos 

Têm a palavra 

CONTINUAR CAMINHO 

Não estivemos bem no aspeto 
defensivo principalmente na 2.' parte, 

quando sofremos 17 golos. Ficámos 

privados cedo do Alexis, situação que 
nada tem a ver com cartão vermelho. 

O importante é a 12.' vitória, 
continuamos no nosso caminho 

RICARDO COSTA 
Treinador do pc porto 

MORRER A TRABALHAR 

Fomos a equipa que mais réplica 
deu ao FC Porto aqui no Dragão Caixa, 
fizemos uma parte extraordinária. 
Os últimos 10 minutos dar parte 
borraram a pintura, mas não há 
amargos de boca, até para morrer na 
praia é preciso trabalhar muito 

PAULO FIDALGO 
Treinador da madeira, SA.13 Página 3
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mais Andebol 

o RECOMEÇO. O encontro ISMAI-
-Sp. Horta que foi interrompido a 21 
de setembro, depois de João Sousa 
ter caldo inanimado aos 2.34 
minutos de jogo, será reatado hoje, 
às 21 horas, no Pavilhão Municipal da 

Maia. Os açorianos venciam por 1-0. 
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A5 FC Porto cumpre antes do Sporting-Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-11-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=640947

 
O FC Porto suou mas saiu do Funchal com importante vitória (33-30) sobre o Madeira SAD, em partida
da 12.ª jornada da Liga portuguesa de andebol.
Com este resultado, os dragões seguem invictos no primeiro lugar com 36 pontos numa jornada em
que um dos rivais na luta pelo título ficará para trás já que Sporting e Benfica medem forças esta
quarta-feira.
 
Resultados:
 
Terça-feira, 15 novembro:
 
Madeira SAD - FC Porto, 30-33
 
Quarta-feira, 16 novembro:
 
ABC - Avanca, 21 horas
 
Sporting - Benfica, 21 horas
 
Sábado, 19 novembro:
 
Fafe - Águas Santas, 18 horas
 
Sporting da Horta - Boa Hora, 21 horas
 
São Mamede - ISMAI, 21 horas
 
Arsenal - Belenenses, 21 horas
 
15-11-2016
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Pavilhão Sá Leite
Arsenal da Devesa 
recebe Sporting
nos 1/16 avos
O Arsenal da Devesa recebe o 
Sporting CP e  o ABC/UMinho vai
visitar o Estarreja nos 1/16 avos
da Taça de Portugal, a disputar
dia 10 de Dezembro.
O sorteio, realizado ontem, ditou
ainda os jogos Juventude de Lis-
AC Fafe e Xico Andebol-Penafiel.
A ronda, que apura os últimos 16
clubes em prova, conta ainda
com os jogos seguintes:
Lagoa AC - Benfica 
SIR 1º Maio - FC Porto 
Madeira Sad - Boa-Hora 
CCR Alto Moinho - Águas Santas
Ílhavo AC - ADA Maia-Ismai 
FC Gaia - AA São Mamede 
Benavente - Belenenses 
Modicus Sandim  - 1º Dezembro 
Sanjoanense - Avanca 
Vitória FC - Samora Correia 
Marienses - SC Horta 
Albicastrense - Marítimo 
Os oitavos-de-final jogam-se a
28 de Janeiro e os quartos-de-fi-
nal dia 18 de Março. 

§Taça 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hoje às 21 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho
recebe a equipa da AA Avanca,
em jogo da 12.ª ronda do cam-
peonato nacional Andebol 1. 

Nos 11 encontros disputados, a
equipa da zona centro averbou
seis triunfos, um empate e qua-
tro derrotas, que lhe valem o
quinto lugar com 24 pontos.

O ABC, com apenas nove jo-
gos disputados, tem seis vitórias
e três derrotas, ocupando o séti-
mo lugar com 21 pontos.

Questionado sobre como moti-
var os jogadores para o encontro

de hoje, que se segue à derrota
de sábado diante do HC Motor
Zaporozhye para a Liga dos

Campeões, e antes de mais um
jogo, novamente em Braga, para
a prova europeia, face aos turcos
do Besiktas Mogaz, o treinador
da equipa bracarense, Carlos
Resende, respondeu que os bons
jogadores “não precisam de ser
motivados”.

“Precisam de trabalhar, com
sentido, com estratégia, e de ser
alimentados com informação ne-
cessária para os jogos”, vincou.

Segundo Carlos Resende, o
facto de o jogo com o Avanca se
encaixar entre dois a contar para
a Liga dos Campeões “acaba por
ser mais do mesmo”, pois antes
do jogo com o Zaporozhye tinha
havido o jogo com o Benfica.

Referindo-se à densidade de
competição a que a equipa de
Braga está submetida, salienta
ser “algo por que nós lutámos
imenso e nesta época, quando
tive os sucesso no apuramento
para a Liga dos Campeões”.

Carlos Resende, interrogado
sobre o favoritismo, assume que
neste jogo ele pertence ao clube
de Braga, mas revela que já com
o Zaporozhye (que ganhou em
Braga por diferença de 13 golos)
considerava o ABC favorito, o
que também se verificava nas
casas de apostas. “O que nós
queremos é em campo justificar
essa superioridade teórica inicial
que temos”, disse ainda.

ABC/UMinho recebe Avanca 
no regresso ao Flávio Sá Leite
CARLOS RESENDE  lembra que contra os ucranianos do Zaporozhye também a equipa de Braga era
considerada favorita e avisa que hoje quer “justificar em campo a superioridade teórica”.

DR  

Carlos Resende 

Página 7



A8

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,64 x 2,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66944404 16-11-2016

Estarreja AC recebe ABC para Taça de Portugal de Andebol
O sorteio dos 1/16 final da Taça de Portugal de Seniores Masculinos em Andebol,
cujos jogos se disputam a 10 de Dezembro, ditou ontem que o Estarreja AC vai jogar
com o campeão ABC. Ílhavo AC e Sanjoanense acolhem ISMAI e Artística de Avanca.

Página 8



A9

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 12,24 x 17,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66946496 16-11-2016

A equipa sénior masculina da
SIR 1.º de Maio recebeu e ven-
ceu, por 27-24, o CD São Paio
Oleiros a contar para a 2.ª eli-
minatória da Taça de Portugal
de andebol. Trata-se de um
triunfo digno de realce para a
equipa marinhense, que milita
na 3.ª divisão, já que eliminou
o actual 2.º classificado da zona
norte da 2.ª divisão nacional. 

O jogo começou bastante
equilibrado, registando-se um
empate nos primeiros 10 mi-
nutos, a partir daí a SIR 1.º de
Maio elevou-se no jogo con-
seguindo uma vantagem con-
fortável, acabando a primeira
parte a ganhar por 15-12. 

No segundo tempo, o jogo
começou com mais falhas téc-
nicas e menor eficácia de re-
mate, por isso nos primeiros
minutos não existiram muitos
golos. Essa fase menos 'bonita'
da partida foi ultrapassada e a
equipa da Marinha Grande

conseguiu colocar-se por cima
do jogo, chegando aos 15 mi-
nutos da segunda parte a ga-
nhar por uns expressivos 10
golos de diferença. De seguida,
o jogo entrou numa fase de
maior equilíbrio, havendo uma
natural reacção do CD São
Paio Oleiros, mas insuficiente

para dar a volta ao resultado. 
A formação de Picassinos

volta a jogar no próximo sá-
bado, às 18h00, no Pavilhão
Municipal da Marinha Grande
- Nery Capucho, frente ao Ba-
talha AC a contar para o cam-
peonato Nacional da 3.ª divi-
são. |

Seniores Equipa de Picassinos eliminou uma formação de
um escalão superior por 27-24

DR

SIR 1.º de Maio tmilita na 3.ª divisão nacional de andebol

SIR 1.º de Maio foi 
tomba-gigante na
Taça de Portugal

Andebol
Taça de Portugal
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Madeira SAD 
perde na visita 
ao FC Porto 
A boa réplica do Madeira An-
debol SAD não impediu ontem 
a derrota frente ao FC Porto, 
por 33-30, em jogo do campeo-
nato nacional da I Divisão em 
seniores masculinos. No Dra-
gão Caixa, a equipa orientada 
por Paulo Fidalgo esteve em 
bom plano, sobretudo na se-
gunda parte, mas os azuis-e-
brancos também responderam 
positivamente nos momentos 
mais importantes do encontro. 

Ao intervalo o Madeira An-
debol SAD perdia por 18-13, 
mas reagiu bem no segundo 
tempo, dificultando a tarefa do 
FC Porto, como o resultado fi-
nal comprova. 
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Madeirenses 
nas selecções 
de juniores 
As atletas do Club Sports Madei-
ra, Rosa Gonçalves e Beatriz Sou-
sa irão representar Portugal no 
Torneio Scandibérico que se rea-
liza entre 25 e 27 de Novembro, 
em São Pedro de Sul e é destinada 
ao escalão de juniores B. 

Portugal irá discutir o título 
juntamente com as selecções de 
Espanha, Suécia e Noruega. 

No que diz respeito à selecção 
lusa de juniores A feminina, Patrí-
cia Morais, atleta do Madeira An-
debol SAI) representa os clubes 
da Região num estágio com vista 
à preparação para a qualificação 
para o Europeu de Sub-19. O está-
gio acontece entre 23 a 27 de No-
vembro em São Pedro do Sul. 
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Marítimo 
e SAD foram a 
sorteio na Taça 
As equipas masculinas do Madei-
ra Andebol SAD e do Marítimo 
conheceram ontem os seus ad-
versários para os 16 avos de final 
da Taça de Portugal de andebol. 

No sorteio há pouco realizado, 
ditou que a SAD madeirense irá 
jogar em casa e diante de outra 
equipa do Nacional da I Divisão, 
nomeadamente o Boa Hora. 

Já os verde-rubros deslocam-
se a Castelo Branco para defron-
tar o Albicastrense. De referir que 
as equipas militam no Campeo-
nato Nacional da II Divisão. 

Esta eliminatória da Taça de 
Portugal está agendada para 10 de 
Dezembro. 

Página 12



A13

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 7,91 x 12,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66947131 16-11-2016

pelas 21h00 

Sporting e Benfica 
defrontam-se hoje 
Um dos duelos mais aguardados da jornada 12 
está reservado para esta noite, também às 21h00, 
opondo o Sporting ao Benfica. O dérbi da cida-
de de Lisboa realiza-se no Casal Vistoso e tem 
transmissão televisiva na Sporting TV. 

FC Porto venceu 33-30 Madeira SAD  
No jogo que abriu a jornada, o FC Porto somou 
ontem nova vitória na competição. No Dragão 
Caixa, a equipa azul e branca derrotou o Madei-
ra SAD por 33-30 e continua na liderança isola-
da, só com triunfos (36 pontos), seguida de per-
to por Sporting e Benfica, ambos com 31 pontos, 
mas menos um encontro disputado. 

A ronda fica apenas completa no próximo sá-
bado, com destaque para os jogos em que par-
ticipam emblemas minhotos. O Arsenal da De-
vesa recebe o Belenenses (21h00), enquanto o  
AC Fafe defronta, no seu pavilhão, o Águas San-
tas (18h00). 

Página 13



A14

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 13,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66947126 16-11-2016

facto de termos este jo-
go do Avanca entre a Liga 
dos Campeões é algo que 
nós conquistámos na últi-
ma temporada e lutámos 

abc recebe hoje o avanca (21h00) e carlos resende deixa aviso ao grupo 

«Os bons jogadores nem precisam de ser motivados»

imenso para isso», expli-
cou Carlos Resende, téc-
nico do ABC. 

«Somos claramente fa-
voritos, mas também o 

éramos com o Motor... 
Temos é de justificar em 
campo essa superiorida-
de teórica que temos», 
completou o treinador 
do atual sétimo classifi-
cado (21 pontos em nove 
partidas). 

Já Diogo Branquinho 
lamentou naturalmente 
a pesada derrota sofrida 
ante o Motor, para a Liga 
dos Campeões, mas ad-
mite, tal como o seu téc-
nico, que o ABC é «clara-
mente favorito» a vencer 
o jogo desta noite com o 
Avanca, quinto posiciona-
do da tabela, com 24 pon-
tos em 11 jornadas.  

«Temos, no entanto, de 
comprovar o nosso favo-
ritismo dentro de campo, 
porque as camisolas não 

Diogo Branquinho

 josé costa lima 

C
om duas derrotas 
averbadas nos últi-
mos dois encontros 
oficiais, primeiro 

contra o Benfica (cam-
peonato), e no sábado pas-
sado com o Motor (Liga 
dos Campeões), o ABC/
/UMinho recebe hoje, às 
21h00, o Avanca, em par-
tida da 12.ª jornada e que 
antecede a receção ao Be-
siktas, para a Champions, 
no sábado. 

«Os bons jogadores 
nem precisam de ser 
motivados, precisam é 
de trabalhar com estraté-
gia. Um atleta, como qual-
quer trabalhador, é que 
tem de resolver essa ques-
tão da sua motivação. O 

jogam por si. E temos de 
entrar em campo com a 
mesma seriedade. O últi-
mo jogo não correu bem, 
infelizmente, mas acre-

ditamos que com o nos-
so trabalho vamos ganhar 
os próximos jogos», dis-
se o ponta esquerda dos 
bracarenses. 

D
M
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Associação de andebol de braga 

Manuel Moreira tomou 
posse para novo mandato

A 
lista liderada por 
Manuel Moreira to-
mou posse, na noite 
da passada segun-

da-feira, para mais um 
mandato (2016/2020) à 
frente dos destinos da As-
sociação de Andebol de 
Braga. Concorrendo co-
mo lista única, obteve a 
aprovação geral dos clu-
bes filiados na Associação, 
que se fizeram represen-
tar em bom número no 
ato eleitoral.

A tomada de posse foi 
no imediato e nela mar-
cou presença, entre ou-
tros, o presidente da Fe-
deração de Andebol de 
Portugal, Miguel Laran-
jeiro, bem como repre-
sentantes de outras asso-
ciações distritais de ande-
bol.

Na circunstância, usa-
ram da palavra Manuel 
Moreira, que assim ini-
cia o segundo mandato 

à frente da Associação de 
Andebol de Braga, bem 
como o presidente da 
Federação.

Os novos corpos sociais 
ficam assim constituídos: 

Assembleia-Geral:
Presidente: Manuel 

Ferreira; Vice-presiden-
te: Natália Freitas; Secre-
tário: Gilberto Freitas.

Direção:
Presidente: Manuel 

Moreira; Vice-presiden-
tes: Manuel Ferreira, João 
Gomes Ferreira e Dio-
go Leite Ribeiro; Dire-
tora executiva: Elisabete 
Gonçalves.

Conselho Fiscal: 
Presidente: Luís Ma-

nuel Vieira; Vogais: Antó-

nio Lopes Gomes e Fer-
nando Silva Pinto.

Conselho Disciplina:
Presidente: Teresa 

Gonçalves Pires; Secre-
tário: Teresa Gonçalves 
Pires; Vogal: Adriana Lo-
pes Alves.

O Conselho de Arbi-
tragem será nomeado pe-
la Direção da Associação. 

Manuel Moreira, à esquerda, com Miguel Laranjeiro e Manuel Ferreira

A
A
B
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Sorteio dita adversários
acessíveis para a Taça 
Madeira SAD e CS Madeira conheceram adversários ontem

O
sorteio para os 1/16 final
da Taça de Portugal de
andebol em seniores mas-
culinos realizou-se na tar-
de de ontem.

O sorteio ditou que o Madeira
SAD enfrentasse o Boa-Hora FC,
enquanto o CS Madeira jogará
com o Albicastrense. A realização
dos jogos está agendada para o
próximo dia 10 de dezembro. 
Recorde-se que, de acordo com

o regulamento específico da pro-
va, os seis primeiros classificados
do campeonato da época anterior

A realização dos jogos está agendada para 10 de dezembro.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

são cabeças de série (não se de-
frontando entre si nesta fase),
sendo que nesta eliminatória os
clubes do Campeonato Andebol
1, sempre que defrontarem clubes
de divisão inferior, jogarão na

condição de visitantes. 
Os clubes devem proceder à

marcação de campos e horas até
à próxima sexta-feira, no Portal
da Federação Portuguesa de An-
debol. JM

Página 16



A17

  Tiragem: 37490

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 18,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66945551 16-11-2016

L'El1 
Campeonato Nacional - 
Jogo em atraso da 4.' 
jornada: Maia/ISMAI-Sp. 
Horta, 21h00. Jogos 
antecipados da 12.' jornada: 
ABC-Avanca, 21h00; 
Sporting-Benfica, 21h00. 

BASOUFTEBOt 
Europe Cup - Fase de 
Grupos - FC Porto-Nanterre, 
21h00, Dragão Caixa. 

Liga Sport2one - Jogo 
antecipado da 8.1ornada - 
Sporting-Fundão,19h00, 
Pavilhão Multiusos de 
Odivelas. 

Mundial, a decorrer até dia 
20, na Quinta da Marinha - 
Health & Racket Club 
(Cascais). 
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11 
"É um dérbi 
e nestes 
jogos nunca 
se sabe os 
resultados" 

Z. Equisoain 
Tr. Sporting 

"São jogos 
em que cada 

z minuto 
conta para a 
vitória" 

ILOrtega 
Tr. Benfica 

Sporting venceu o Benfica na final do torneio de Viseu, por 25-22 

Grandes jogam todos fora 
Com os seis primeiros do último campeonato como 
cabeças de série, os 16 avos de final da Taça de Portugal 
nunca poderiam ter embates entre grandes, mas tiveram 
também o condão de levar o campeão ABC a Estarreja, o 
Benfica a Lagoa, o FC Porto à Marinha Grande e o 
Sporting a Braga, mas para visitar o Arsenal, naquele que 
será um dos dois únicos confrontos de primodivisioná-
rios - o outro será o Madeira-Boa Hora -, e isto porque o 
regulamento também coloca as equipas da divisão maior 
a jogar fora. A eliminatória será a 'o de dezembro. 

DÉRBI Num Nacional em que os pontos contam até ao fim, a invencibilidade 
portista obriga os grandes de Lisboa a estarem mais atentos 

Sporting e Benfica 
não se podem atrasar 
Esta noite, no Casal Vistoso 
(zihoo), Sporting e Benfica 
vão sentira responsabili-
dade. Ambos com uma 
derrota, sofrida frente ao 
líder FC Porto, sabem que 
ceder no dérbi pode pesar 
na hora das contas finais 

caRLOSEIburoo 
••• "Espero que a equipa 
faça um bom jogo e que os 
três pontos fiquem em casa", 
disse Zupo Equisoain, trei-
nador do Sporting; "vamos 
manter o nosso nível de jogo 
para sairmos com a vitória", 
retorquiu Mariano Ortega, 
técnico do Benfica. Aquelas 
que são geralmente declara-
ções de circunstãncia antes 
de um dérbi têm desta vez 
um peso diferente. Num 
campeonato com duas fases, 
mas os pontos a contarem até 
final, as vitórias do FC Porto 
em todos os 12 jogos disputa-
dos estão a provar queo ritmo 
será sempre intenso e trope-
ções podem sair caros. E os 
dois treinadores espanhóis 
sabem, ainda, que numa luta 
que tem sido a três - o cam-
peãoABC, sentindo o desgas-
te da Liga dos Campeões, já 
cedeu algum terreno -- os 
pontos do dérbi poderão ter 
ainda mais valor. 

Empatados no segundo lu-
gar da classificação, ambos 
com a derrota sofrida no Dra-
gão, Sporting e Benfica estão 
a fazer bons campeonatos e 
os leões até impressionam 
pela média de 34,1 golos por 
jogo. "A estratégia do Spor- 

pa está muito confiante", diz 
Mariano Ortega, que, tal 
como os leões, também tem 
reforços. "Luka Rakovic está 
a acrescentar algo à equipa", 
diz sobre o mais recente. 

TAÇA DE PORTUGAL 

,,.AL 
Alto Moiho-Aguas Santas 
Arsenal-Sportig 
Lagoa-Bentiea 
Estarreja-ABC 
1." Maio-PC Porto 

SAD-Boa Hora 
Bhavo-ISMAI 
FC Gaia-Ac.S4o Maroede 
Xko Andebol-Penatiet 
Benavente-Belenertses 
Modicus-1.. Dezembro 
SarBoanense-Avanca 
V. Setúbal-Samora Correia 
lave Lis-Fate 
MariertieS-Sp-HOrta 
Albicastrense-Matitimo 

ting será praticar um bom 
andebol, trabalhar bem, com 
a concentração e a intensida-
de no máximo", comenta Zu-
po Equisoain, admitindo que 
"é um dérbi e neles nunca se 

sabe os resultados". 
"Estão a fazer um bom iní-

cio de época. É uma boa equi-
pa e vai ser um jogo compli-
cado, sobretudo sendo em 
casa deles, mas a nossa equi- 
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Ricardo 
Costa 
Treinador 
do FC Porto 

LL 

Numa disputa entre jovens jogadores, Miguel Martins consegue fugir a Augusto Aranda e rematar 

AFIGURA 

TRIUNFO 
ANTES DA EUROPA 
Na abertura da 12.a jornada, o 
FC Porto venceu o Madeira 
SAD e, a uma rondado fim da 
primeira volta, mantém-se 
líder invicto, tal como há um 
ano. Hoje há jogo grande, 
com o Sporting a receber o 
Benfica, e as restantes 
equipas jogam sábado, dia de 
Liga dos Campeões para ABC, 
Taça EHF para Benfica (o FC 
Porto joga já sexta em 
Bregenz, Áustria) e Taça 
Challenge para Sporting. 

CAMPEONATONACIONAL 

12.. jornada 
FAadetra SAD-FC Porto 30-33 
Sporting-Sonfica (hoje, 21h00) 
ABC-Avanca (hoje, 21h00) 

DIA 19, SÁBADO 
Fafe-Águas Santas (18h00) 
Sp. Horta-Boa Hora (21h00) 
Ac.S.Mameck4SAIAI (21h00) 
Arsenal-Selenoses (21h00) 

4.413Mada 
ISMAI-Sp. Horta (hoje.21h00) 0-1' 
I') • logo retomado aos2 minutos 

J VEDIM-S P 
1. FC Porto 12 12 O O 387278 36 
2. Sporting 11 10 0 1 375.268 31 
3. Benfica 11 10 0 1 327-264 31 
4. MadeiraSAD 12 7 O 5 351-321 26 
5. Avanca 11 6 1 4 287-28424 
6. Boa Hora 12 5 1 6309.36923 
7 ABC 9 6 O 3299-256 21 
8. Águas Santas 11 5 O 6 271-283 21 
9, AC Fafe 11 3 O 8 272-333 17 
10. Belenenses 10 3 1 6 270,299 17 
11 Arsenal 11 1 2 8 292-350 15 
12. Sp. Horta 9 2 2 5234-26015 
13. ISMAI 10 2 0 8 259-301 14 
14. Ac.S.Mamede 12 O 1 11 268-335 13 

ANDEBOL FC Porto somou a I2.a vitória em 12 jogos, mas teve pela 
frente uma equipa que provou mersur o quarto lugar que ocupa 

PIADEIRA 11110 DEIXOU 
DRAGAO EM SOSSEGO 
MADURA SAD 30 

33 
Dragão Caixa (equipas inverteram a 
¡ornada) 
Á:bafos: Fernando Costa e Diogo 

MADEIRAS» 
Teixeira (AA Braga) FC PORTO 

AlfredoQuintana Gr 1.11B Carvalho Gr 
Mugi) Laurentino Gr Yusnier Giron Grri 
Cord Morales 6 Bruno Moreira 3 
PM Silva 3 Daniel Santos 4 
Daymaro Salina 5 NunoSliva 6 

Hugo Rosário 5 José Carrilo 6 
Nélson Pina 2 AntórioArela 1 
rabio Abgainks 8 Marko Matic 1 
ioâoGomes 1 Alexis Borges 

Ricardo Moreira AugustoAranda - 
João Martins nj Miguel Martins 
João Miranda nj Leandro Semedo 
DiogoAlves nj Victor Ironiza - 

Hugo Santos 2 
GusravoRodrigues 3 
DlogoS8va nj 

Treinador: Treinador: 
Paulo Fidalgo Ricardo Costa 

Ao intervaio13-18. 

Marcha. 05' 5.3;10' 7-7;15'1041,20'1242; 
25'12-15;30'1348; 35'16-22;  40'19.24; 
45'23-27; 50'27-29;55'29-32, 60' 30-33 
Exclusões:515 

mitiu ao FC Porto manter-se à disposição, enquanto - pela Hugo Rosário e Fábio Maga-
sempre à frente e aguentar a negativa - o Madeira falhou lhães num Madeira SAD que 
investida final dos madeiren-  quatro em oito. acreditou sempre e foi a úni- 
ses. Isto para além de - pela Destaque para o bom de-  ca equipa, este ano, a marcar 
positiva - Carrillo não ter fa-  sempenho de Daymaro Sali-  30 golos aos portistas, que vi-
lhado nenhum dos cinco li-  na e Ricardo Moreira no FC nham com uma média de 
vres de sete metros que teve Porto, e de Daniel Santos, 22,5 sofridos por jogo. 

Rry:ES 
"Fomos a equipa 
que mais réplica 
deu  no Dragão" 

3 
1 

2 

AUGUSTOPERRO 
«Os O FC Porto manteve-se 
no comando do campeonato 
nacional de andebol sem der-
rotas, ao fim da 12.a jornada, 
mas para o conseguir teve de 
se manter concentrado até ao 
fim do jogo que ontem dispu-
tou no Dragão Caixa -oficial-
mente como visitado, pois as 
equipas inverteram a ordem 
das jornadas - com o Madeira 
SAD. Isto porque a equipa de 
Paulo Fidalgo, com uma boa 
segunda parte, chegou a es-
tar, por duas vezes, a um golo 
do empate, a última a menos 
de dez minutos do final. 

Nos portistas, e num jogo 
em que a sua capacidade de-
fensiva - o seu ponto forte 
esta temporada -esteve longe 
de ser brilhante, foram os de-
sempenhos de Hugo Lauren-
tino e Cuni Morales que fize-
rem a diferença nos primeiros 
30 minutos: o guarda-redes 
porque sofreu um só golo em 
12 minutos na baliza e o cuba-
no porque marcou nas cinco 
vezes em que rematou. 

Foi uma boa folga no marca-
dor, que chegou a ser de sete 
golos (20-13 aos dois minutos 
do segundo tempo), que per- 

Paulo Fidalgo 
Treinador do 
Madeira SAD 

"Dou os parabéns aos meus 
jogadores, fomos a equipa 
que mais réplica deu ao FC 
Porto no Dragão Caixa. Fize-
mos uma segunda parte ex-
traordinária. Morremos na 
praia, mas vou satisfeito, sem 
qualquer amargo de boca. 
Para se morrer na praia, é pre-
ciso trabalhar bastante" 

"Não estivemos bem no 
aspeto defensivo. Ficamos 
privados cedo do Alexis 
[Borges], numa situação que 
nada tem a ver com cartão 
vermelho. Tivemos de 
alterar a defesa e rodámos o 
plantei. O importante é a 12' 
vitória, pois continuamos no 
nosso caminho" 

"Rodálli os o plantei 
e continuamos no 
nosso caminho" 

Os 12 minutos em que 
esteve em campo na 
primeira parte fizeram 
toda a diferença, pois 
Sofreu uni Único golo e 
parou a veia goleadora 
dos madeirenses. Entrou 
a perder por 11-12 e foi 
para o balneário a vencer 
por 14913. Decidiu. 
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João Sousa vai ver o jogo 
Jovem do Horta que 
sofreu paragem 
cardíaca regressa, 
esta noite, ao local 
onde caiu inanimado 

••• Às 21 horas de hoje, o IS-
MAI-Sporting da Horta vai 
recomeçar tendo o cronóme-
tro a marcar dois minutos e 
seis segundos. Foi nesse mo-
mento que o jogo da quarta 
jornada, a 21 de setembro, foi 
interrompido, por João Sou-
sa ter sofrido uma paragem  

cardíaca, após uma ação de-
fensiva. O jovem esteve in-
ternado, em estado de coma, 
no Hospital de São João. 

"Vamos entrar em campo a 
pensar num momento que 
marcou as nossas vidas", ga-
rante o treinador dos açoria-
nos, Filipe Duque, anuncian-
do com alegria que "o João 
estará ao nosso lado, como 
esteve já em Avanca e Águas 
Santas". Após o grande susto 
inicial, o jovem de origem 
brasileira deu passos decisi-
vos para que aquela noite te- 

nha sido só uma má recorda-
ção. "Está a completar os exa-
mes médicos, mas já faz uma 
vida normal. Recupera da 
melhor forma junto à famí-
lia. É um miúdo com força", 
esclarece o treinador. 

Quando o árbitro der o api-
to inicial, esta noite, o Horta 
estará a vencer por 1-0, mas 
com menos um jogador em 
campo, pois João Sousa foi 
penalizado com dois minu-
tos de suspensão no mesmo 
lance em que perdeu os sen-
tidos. —Auotnrronno João Sousa recuperou 
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Benfica 
visita o Lagoa AC 
na Taça de Portugal 

• O sorteio dos 16 avos de 
final da Taça ditou a visita 
do titular Benfica a Lagoa. 
16 avos de final 

- logo&ArsniU)-Sp(I).LagoaACImE  
Dedica (I), Estare>) AC ( 1)- ABC (I) SIR Maio 
1)4 C Porto (I)IetaSADQ}-Boa-iVa(I),  
Alto Morbo (O-Aguas Santas Ok ilts~ AC (11)* 
Maia-ISMAJ 0). F. C Gaia (0)--Sai Marneck X,co 
*Metal (II)-CA Penabei Benawnte (1)- 
Belenerres Mo&us Dezembro oik 

Sanioanense (II)-Avanca (I). V Setubal (o)-Samora 
cansa (m), luse lis 0114* manenses (n)-s9 
Hon.) (0, Abscasueme (N)-~orm (10 
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Ainéabo4 - 1.• Divtaão Nacional - Mala/1~1-5p. Nona (211, ABC-Avanca (21). (21) 
Illeseeetabol - Empe Cup (Fase de Gaipos). Gwpo O - F C Porto-Nantene 92 (21) 
A. F Poria - Teça Tende Grupes) Sene 3 - Padroense-Masa Idador (21). Gondim- Mau - Pedrouos (21) 
Renal - Uge(L' Feee)- Sporting- F undào (19) 
°M.me - Galado Despado -da 21 hores, gala proneeeda pela Ccededesação do Despono de Puni, 
. Casno do Esiedl em Caseai 
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\ iidebol F. C. Porto bate Madeira SAD 

Morales foi uma das figuras do F. C. Podo, com seis golos marcados 

À dúzia sai mais 
barato no Dragão 
► O F. C. Porto continua 
100% vitorioso no Nacional 
de andebol e, ontem, alcan-
çou o 12.° triunfo consecuti-
vo ao bater, no Dragão Caixa, 
o Madeira SAD por 33-30. Os 
azuis e brancos vão aumen-
tar a vantagem em relação a 
um dos principais rivais. já 
que Sporting e Benfica se de-
frontam hoje em Lisboa. 

O duelo de ontem deveria 
ter acontecido na Madeira, 
mas os clubes acordaram a 
troca de recinto, já que o F. C. 
Porto joga depois de amanhã 
na Áustria para as competi-
ções europeias. Os insulares 
entraram muito bem, equili-
brando os acontecimentos 
até ao 12-12, mas tudo come-
çou a virar para o lado do F. 
C. Porto quando Hugo Lau-
rentino entrou para o lugar 
de Quintana. defendendo 
dois livres de sete metros. 
Aos poucos, os dragões fo-
ram impondo o seu andebol 
e ao intervalo já venciam por 
cinco golos. A segunda parte 
ainda permitiu a aproxima-
ção do Madeira SAD, mas o F. 
C. Porto não vacilou. M.P. 

Madeira SAD 30  
F. C. Porto 33 
Local Pav4h3o Dragão Caixa, no RIM) 
Árbitros Fernando Costa e Drogo ter n,, 
llNeh Saa Luis Carvalho, Hugo Rosara (S), 
Nt0X1 %a (6), Bruno Moreira (3) Fabio Magables 
(8), Daniel Santos (4)e Nelson Pema (2) - sete 
~ar Yusner Geon (1), »anda loa° ~IN 
.103o Miranda (logo Alves e loa) Gomes (1) 
Treinador Paulo Fidaiigo 
R G Psiu Qursana. varino Mau( (1). Sollna (51 
Ru Siva (3), Voei Morales (6). anano An sa (1) e 
Meus Borges -sete etloel -, How ~ano, 
Drogo Seres AtvareL Leandro Sendo (2), Gustavo 
Ro~est34 Mguel Maruns GIRINO (6 
Rcardo Sorera (3)e /4..cp tor. (21 
Imitador Ftwoclo Costa 
Ao Intendo 1348 
Vierneeroo Aluas Borges 

RESULTADOS/aASSIFICAÇÂO 
madeira SAI) 30 -33 F C Porto 
s
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on», 
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Fale sibarle 
Mamede sábado 

Arsenal beleSd5 sábado 
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2 5serlbi 31 11 10 O 1 35 25.7 
3 Dela 31 u 10 O 1 327.264 
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14 k_5. Neide 12 O I 11 268.335 
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ÉRBL Sporlinge Benficajogaram na pré-época no Torneio de Viseu 

ANDEBOL 

RIVAIS EM LUTA ACESA 
E A OLHAR PARA CIMA 
Sporting-Benfica de hoje 
pode decidir quem tem 
mais potencial para bater 
o pé ao líder FC Porto 

ALEXANDRE REIS 

Aprimeira voltada fase regular 
do campeonato está perto do fim e 
já deu para ver que o FC Porto é o 
maior candidato para partir na 
`gole position' para a fase final. 
Mas Sporting e Bei-trica jogam hoje 
(21h00, no Pavilhão do Casal Vis-
toso) o dérbi e não querem atra-
sar-se na luta pelo titulo, depois 
das derrotas dos dois rivais lisboe-
tas no Dragão Caixa. 

Em declarações ao sitio dos 
leões, o ponta-esquerdo sérvio, 
Ivan Nikcevic, está otimista: "Sei 
o que significa um dérbi contra o 

DÉRBI DISPUTA-SE ÀS 21 HORAS 
NO PAVILHÃO DO CASAL VISTOSO, 
EM JOGO DA 12-4 RONDA DA FASE 
REGULAR DO CAMPEONATO 

Benfica. Espero um bom jogo da 
nossa equipa. Estamos atrabalhar 
no duro, concentrados, e estou 
seguro que vamos ganhar a parti - 
da. O Sporting sofreu muitas mu-
danças, com sete jogadores no-
vos, mas estamos a subir a cada 

ABC recebe Avanca 
antes da Champions 
Apesar das três derrotas com os 
principais rivais, o ABC não deve 
ter problemas de maior na rece-
ção, hoje (21hoo), ao Avanca, 
também em jogo antecipado da 
12.a ronda da fase regular. O 
campeão não tem tido tempo 
para respirar, recebendo os tur-
cos do Besiktas no sábado para a 
Champions. Já o FC Porto joga. 
sexta-feira, em Bregenz (Áus-
tria), a 1.a mão da eliminatória de 
acesso à fase de grupos da EHF 
Cup, enquanto o Benfica vai a 
Pulawy (Polónia). O Sporting, 
um dos favoritos na Challenge, 
recebe (sábado e domingo) os 
italianos do ASD Romagna. 

jogo, individual e coletivamente. " 
Com uma vitória (25-22) na 

pré-época, em Viseu, frente ao 
rival da Luz, o treinador Zupo 
Equisoain acredita no poder de 
fogo dos verdes e brancos: "É um 
dérbi e nestes encontros tudo 
pode acontecer. Mas espero que 
façamos um bom jogo e que os 
três pontos fiquem em casa. A es - 
tratégia do Sporting vai ser prati-
car bom andebol, trabalhar bem e 
estar com a concentração e in-
tensidade no máximo." 

A BTV, por sua vez, recolheu 
declarações do pivô dos encarna-
dos, Paulo Moreno, também 
confiante em contrariar o adver-
sário: "A equipa está muito con-
fiante depois de uma vitória em 
casa frente ao ABC. Conseguimos 
o nosso objetivo e estamos foca-
dos no próximo jogo, que vai ser 
muito complicado contra o Spor-
ting. Este é um jogo especial por-
que é um dérbi, mas encaramo-lo 
como todos outros, com a mesma 
motivação e vontade de ganhar. 
Sabemos que vamos encontrar 
uma equipa muito difícil. O Spor-
ting tem um excelente plantei 
mas nós estamos focados no nos-
so trabalho e, se o fizermos bem, 
vamos com certeza lutar até ao 
fim para conseguir a vitória." 

Também Mariano Ortega, téc-
nico do Benfica, analisou o oposi-
tor: "O Sporting está a fazer um 
bom início de época. É uma boa 
equipa, com jogadores muito 
bons, vai ser um jogo complicado, 
ainda por cima, fora, mas a nossa 
equipaestá muito confiante. As vi-
tórias dão sempre uma motivação 
extra e é um dérbi. Vamos manter 
o nosso nível para sairmos com a 
vitória. É essa a ideia, seja com o 
Sporting ou com qualquer outro 
rival. Defensivamente temos de 
estar bem e no ataque também, 
porque são jogos nos quais cada 
minuto conta para a vitória." 
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ANDEBOL. São Pedro do Sul vai 
acolher o Scandibérico em 
juniores B femininas, com 
Portugal a jogar dias 25, 26 e 27 
frente a Suécia, Espanha e 
Noruega, respetivamente. Já as 
juniores A vão estagiar na 
mesma localidade, de 23 a 27, 
para prepararem a qualificação 
para o Europeu de sub-19. 
Portugal joga com a anfitriã 
Bielorrússia, Suíça e Geórgia no 
Grupo 6, em março de 2017. 
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TAÇA DE PORTUGAL 

Leões visitam o Arsenal 
ra O sorteio dos 16 avos da Taça 
de Portugal realizou-se ontem, 
sendo de destacar a visita do 
Sporting ao Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, para defrontar o 
Arsenal, clube que disputa, 
igualmente, o Campeonato dar 
Divisão. Também o Madeira SAD 
terá de jogar com urna equipado 
mesmo campeonato, o Boa 
Hora, numa eliminatória agen - 
dada para 10 de dezembro. 

Já o Benfica, detentor do troféu 
e da Supertaça, vai ter de se des-
locar a Lagoa (2@ Divisão) e o FC 
Porto ao recinto do SIR 1' Maio 
(31 . O campeão ABC joga em 
Estarreja (21 . o A.R. 

16 AVOS-DE-FINAL (u) DEZ.) 
Arsenal (1”-Sporting (i') 

Madeira SAD (14-Boa-Hora (1') 
Lagoa (2a)-Benfica (1') 
Estarreja (2•)-ABC (1•) 

FC Gaia (2■)-São Mamede (ia) 
Alto Moinho (2')-Águas Santas (1a) 

Benavente (2')-Belenenses (1a) 
Sanjoanense (2a)-Avanca (ia) 
Juve Lis (2')-AC Fafe (1') 
Marienses (2')-Sp. Horta (ia) 
SIB i° Maio (3a)-FC Porto (ia) 
flhavo (3')-Maia ISMAI (1') 
Albicastrense (2')-Marítimo (z') 
Modicus (25)-10  Dezembro (2') 
Xico Andebol (2')-Penafiel (3') 
V. Setúbal (21-Samora Correia (31 
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Dragões não vacilam 
na liderança invicta 
ISM O FC Porto é a única equipa 
que continua sem saber o que é 
perder no Campeonato. Desta 
vez bateu o Madeira SAD por 
33-30, numa ronda jogada no 
Dragão Caixa por acordo dos 
dois clubes. A turma insular 
entrou mais consistente no 
jogo e durante os primeiros dez 
minutos controlou o marca - 
dor, chegando a ter dois golos 
de vantagem (5-3), mas os dra-
gões apertaram na defesa, com 
'os seus guarda - redes a ganha -
rem eficácia entre os postes. 
Nesse capitulo Hugo Laurenti -
no foi determinante, pois so-
freu apenas um golo na segun-
da metade da primeira parte e 
permitiu que os dragões conse-
guissem chegar ao intervalo a 
vencer por 13-18 . 

"Descaracterizámos o nosso 
jogo no final da primeira parte, 
sem controlar as emoções" 
afirmou Paulo Fidalgo, treina-
dor do Madeira SAD. 

No segundo tempo a equipa do 
Funchal foi mais organizada e 
aos poucos aproximou-se do FC 
Porto. "Falhámos muito na se-
gunda parte", disse Ricardo 
Costa, técnico dos azuis e bran-
cos, acrescentando que "foiuma 
vitória muito importante". 

A incerteza no marcador veio 
com um livre de 7 metros de Fá-
bio Magalhães que encurtou a 
desvantagem madeirense (27 - 
28, a pouco mais de cinco mi-
nutos do fim), mas depois o FC 
Porto voltou a ser mais forte, no 
ataque, marcando de forma 
continuada, e defesa, com com 
Quintana determinante nos úl -
timos minutos. o H.F. 

MADEIRA SAD  30 33 FC PORTO 

Paulo Fidalgo* 

 

Ricardo Costa 

   

GS Lxr 615 txr 

LUÍS CARVALHO. O O A QUINTANA • O O 
NUNO 5ii vA 6 O RUI SILVA 3 O 
FABIO MACALHAIS 8 O MARKO MATIC 1 O 
HUGO ROSÁRIO 5 2 v0Et MORAtES 6 O 
DANIEL SANTOS 4 O JOSE CARRILLO 6 O 
NELSON PINA 2 O ANTONIO AREIA 1 O 
BRUNO MOREIRA 3 O ALEXIS BORGES O V 

YUSNIER GIRON O  1 
JOÃO MARTINS O 
JOÃO MIRANDA O 
AUGUSTO ARANDA o 
DIOGO ALVES O 
JOÃO GOMES 1 

o 
o 
o 

o 

H. LAURENTINO. O O 
G. RODRIGUES 3 2 
HUGO SANTOS 2 O 
DIOGO SILVA O O 
VICTOR ALVAREZ O O 
LEANDRO SEMEDO 2 O 
MIGUEL MARTINS 1 O 
DAYMARO SALINA 5 1 
RICARDO MOREIRA 3 o 

   

AO INTERVALO: 13-18; LOCAL: 
PavilhãoDragão Caixa, no Porto, 

ARBITROS:Fernando Costa e Diogo Teixeira 

ANDEBOL 1 
L2.' jornada 

MADEIRA SAD 30-33 FC PORTO 

SPORTING '21h00 BENFICA 

ABC 21h00 AVANCA 

SP. HORTA dia 19 BOA HORA 

AC FAFE dia 19 AGUAS SANTAS 

SÃO MAMEDE dia 19 MAIA ISMAI 

ARSENAL dia 19 BELENENSES 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D GMGS 

FC PORTO 36 12 12 O O 387-278 
& SPORTING 31 11 10 O 1 375-268 
CP BENFICA 31 11 10 O 1 327-264 
& MADEIRA SA02612 7 O 5 351.321 
09  AVANCA 24 11 6 1 4 287-284 
1109 130A HORA 23 12 5 1 6 309-369 
& ABC 21 9 6 O 3 299-256 
01  Á. SANTAS 21 11 5 O 6 271.283 
02  AC FAFE 17 11 3 O 8 272-333 

BELENENSES 17 10 3 1 6 270-299 
11)9  ARSENAL 15 11 1 2 8 292-350 
09  SP. HORTA 15 9 2 2 5 234-260 

09 MAIA ISMAI 14 10 2 O 8 259-301 
CP S. MAMEDE 13 12 O 1 11 268-335 

Proxuna jornada. 26 novembro 

BOA HORA-AC FAFE; AVANCA•SPORTING; MAIA 
ISMAI•ARSENAL; BEIENENSES-MADEIRA SAD; FC 
PORTO-SP. HORTA (29 NOV.); BENFICA-SÃO 
MAMEDE (30 NOV.); ÁGUAS SANTAS-ABC (18 JAN.) 

3 
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04h20
 
Sporting-Benfica de hoje pode decidir quem tem mais potencial para bater o pé ao líder FC Porto
 
Foto: Nuno André Ferreira
 
A primeira volta da fase regular do campeonato está perto do fim e já deu para ver que o FC Porto é o
maior candidato para partir na 'pole position' para a fase final. Mas Sporting e Benfica jogam hoje
(21h00, no Pavilhão do Casal Vistoso) o dérbi e não querem atrasar-se na luta pelo título, depois das
derrotas dos dois rivais lisboetas no Dragão Caixa.
Em declarações ao sítio dos leões, o ponta-esquerdo sérvio, Ivan Nikcevic, está otimista: "Sei o que
significa um dérbi contra o Benfica. Espero um bom jogo da nossa equipa. Estamos a trabalhar no
duro, concentrados, e estou seguro que vamos ganhar a partida. O Sporting sofreu muitas mudanças,
com sete jogadores novos, mas estamos a subir a cada jogo, individual e coletivamente."
 
Continuar a ler
 
Com uma vitória (25-22) na pré-época, em Viseu, frente ao rival da Luz, o treinador Zupo Equisoain
acredita no poder de fogo dos verdes e brancos: "É um dérbi e nestes encontros tudo pode acontecer.
Mas espero que façamos um bom jogo e que os três pontos fiquem em casa. A estratégia do Sporting
vai ser praticar bom andebol, trabalhar bem e estar com a concentração e intensidade no máximo."
A BTV, por sua vez, recolheu declarações do pivô dos encarnados, Paulo Moreno, também confiante
em contrariar o adversário: "A equipa está muito confiante depois de uma vitória em casa frente ao
ABC. Conseguimos o nosso objetivo e estamos focados no próximo jogo, que vai ser muito complicado
contra o Sporting. Este é um jogo especial porque é um dérbi, mas encaramo-lo como todos outros,
com a mesma motivação e vontade de ganhar. Sabemos que vamos encontrar uma equipa muito
difícil. O Sporting tem um excelente plantel mas nós estamos focados no nosso trabalho e, se o
fizermos bem, vamos com certeza lutar até ao fim para conseguir a vitória."
 
Também Mariano Ortega, técnico do Benfica, analisou o opositor: "O Sporting está a fazer um bom
início de época. É uma boa equipa, com jogadores muito bons, vai ser um jogo complicado, ainda por
cima, fora, mas a nossa equipa está muito confiante. As vitórias dão sempre uma motivação extra e é
um dérbi. Vamos manter o nosso nível para sairmos com a vitória. É essa a ideia, seja com o Sporting
ou com qualquer outro rival. Defensivamente temos de estar bem e no ataque também, porque são
jogos nos quais cada minuto conta para a vitória."
 
Autor: Alexandre Reis
 
04h20
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Rivais defrontam-se esta quarta-feira em igualdade pontual
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
O Sporting recebe esta noite o Benfica no dérbi da 12ª jornada do campeonato nacional de andebol,
num jogo sempre interessante e onde não pode haver favoritos uma vez que ambas equipas têm o
mesmo número de pontos e sofreram apenas uma derrota.
 
O jogo entre 'leões' e 'águias' está agendado para as 21h00 no Municipal do Casal Vistoso. À mesma
hora, em Braga, o ABC/UMinho recebe o AA Avanca. Apesar do factor casa, este não será um jogo
fácil para a turma de Carlos Resende, que vai defrontar uma equipa muito motivada. Espera-se,
assim, uma partida muito equilibrada, onde as duas equipas vão dar o seu melhor para chegar à
vitória.
 
Também nesta quarta-feira será retomado o jogo entre ADA Maia / Ismai e SC Horta, relativo à 4ª
jornada do Campeonato Andebol. Recorde-se que o jogo foi interrompido com 0-1 no marcador.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
16-11-2016 09:42  Rivais defrontam-se esta quarta-feira em igualdade pontual.
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FC Porto abre 12ª jornada com triunfo sobre o Madeira SAD
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'Dragões' venceram a formação madeirense por 33-30
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
O FC Porto venceu o AM Madeira A. Sad no jogo de abertura da 12° jornada do Campeonato Andebol
1. Depois de uns primeiros vinte minutos, em que o conjunto madeirense até chegou a estar na frente
do marcador, o FC Porto assumiu o comando do jogo nos últimos dez minutos da primeira parte e saiu
para intervalo a ganhar por 18-13.
 
Na segunda parte, a equipa de Ricardo Costa foi mantendo a vantagem no marcador, mas o Madeira A
Sad procurou, sempre, a recuperação. A dez minutos do fim, reduziu até à diferença mínima, mas o
FC Porto conseguiu manter-se na dianteira até ao final do jogo e venceu por 33-30. Com oito golos
apontados, Fábio Magalhães (AM Madeira Sad) foi o melhor marcador da partida.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
16-11-2016 09:03  'Dragões' venceram a formação madeirense por 33-30.
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Dérbi disputa-se àS 21 horas... 16-11-2016 . Record Por Record A primeira volta da fase regular do
campeonato está perto do fim e já deu para ver que o FC Porto é o maior candidato para partir na
'pole position' para a fase final. Mas Sporting e Benfica jogam hoje (21h00, no Pavilhão do Casal
Vistoso) o dérbi e não querem atrasar-se na luta pelo título, depois das derrotas dos dois rivais
lisboetas no Dragão Caixa.Em declarações ao sítio dos leões, o ponta-esquerdo sérvio, Ivan Nikcevic,
está otimista: "Sei o que significa um dérbi contra o Benfica. Espero um bom jogo da nossa equipa.
Estamos a trabalhar no duro, concentrados, e estou seguro que vamos ganhar a partida. O Sporting
sofreu muitas mudanças, com sete jogadores novos, mas estamos a subir a cada jogo, individual e
coletivamente."Com uma vitória (25-22) na pré-época, em Viseu, frente ao rival da Luz, o treinador
Zupo Equisoain acredita no poder de fogo dos verdes e brancos: "É um dérbi e nestes encontros tudo
pode acontecer. Mas espero que façamos um bom jogo e que os três pontos fiquem em casa. A
estratégia do Sporting vai ser praticar bom andebol, trabalhar bem e estar com a concentração e
intensidade no máximo."A BTV, por sua vez, recolheu declarações do pivô dos encarnados, Paulo
Moreno, também confiante em contrariar o adversário: "A equipa está muito confiante depois de uma
vitória em casa frente ao ABC. Conseguimos o nosso objetivo e estamos focados no próximo jogo, que
vai ser muito complicado contra o Sporting. Este é um jogo especial porque é um dérbi, mas
encaramo-lo como todos outros, com a mesma motivação e vontade de ganhar. Sabemos que vamos
encontrar uma equipa muito difícil. O Sporting tem um excelente plantel mas nós estamos focados no
nosso trabalho e, se o fizermos bem, vamos com certeza lutar até ao fim para conseguir a
vitória."Também Mariano Ortega, técnico do Benfica, analisou o opositor: "O Sporting está a fazer um
bom início de época. É uma boa equipa, com jogadores muito bons, vai ser um jogo complicado, ainda
por cima, fora, mas a nossa equipa está muito confiante. As vitórias dão sempre uma motivação extra
e é um dérbi. Vamos manter o nosso nível para sairmos com a vitória. É essa a ideia, seja com o
Sporting ou com qualquer outro rival. Defensivamente temos de estar bem e no ataque também,
porque são jogos nos quais cada minuto conta para a vitória."
 
16-11-2016 . Record
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