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Leões voltam recuperados 
-> Campeonato retoma-se 
hoje, após pausa para jogos 
das seleções 

O Sporting é o primeiro a 
regressar à competição no 
Andebol 1 após a pausa para 
as seleções — qualificação 
para o Europeu-2020. Os bi-
campeões nacionais rece-
bem, esta noite, o Madeira 
SAD na 8.a jornada, à qual 
chegam em 2.2, com seis 
triunfos em sete jogos — me-
nos um do que o líder Ben-
fica. «Estas paragens têm 
coisas boas e más. Temos 
tempo para descansar e re-
cuperar, mas também há jo-
gadores [Luís Frade, Tiago Ro-
cha e Ghionea] que estiveram 
a competir pelas seleções e 
não puderam treinar-se con-
nosco, o que pode condicio-
nar o nosso ritmo», anteviu 
o ponta Ivan Nikcevic, ao si-
te dos leões. «Melhorámos 
algumas coisas que não es-
tavam bem. Os jogadores 
conseguiram descansar e re-
cuperar e, em termos táticos, 
tivemos mais preparação. 
Temos de estar no máximo. 
O Madeira SAD tem ótimos 
rematadores e vai cansar- 
-nos em termos defensivos. 
Temos de estar com as ener-
gias em alta», avisou, por 
seu turno, o técnico Hugo 
Canela, com os visitantes a 
anteverem, também, difi-
culdades na casa do leão. «O 
Sporting vai querer impor o 
seu ritmo e somar os três 
pontos para continuar a de- 

Hugo Canela treinou a parte tática 

ANDEBOL 1 
-,  8.a  Jornada 

--> Hoje 
Sporting-Madeira SAD 19.0011 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  

4  Sábado 
ABC-FC Porto 15.001i 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Boa Hora-Belenenses 18.0011 

Pavilhão do Boa Hora, em Lisboa 
Avanca-Fermentões 18.0011 
Pav. Municipal Adelino Dias Costa, Avanca  
Arsenal Devesa-ISMAI 21.0011 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

Sp. Horta-Benfica 22.0011  
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores  

4 Domingo  
Águas Santas-AC Fafe 17.0011 
Pavilhão do Águas Santas, na Maia 
--> 6.' jornada (em atraso)  
4  Amanhã  
Sp. Horta-AC Fafe 22.00 Ii 
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores 

fender o título de bicampeão! 
A nossa equipa tem traba-
lhado bem. Estamos prepa-
rados», garantiu o guarda-
-redes do Madeira SAD, 
Gustavo Capdeville (empres-
tado pelo Benfica). 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 9,49 x 12,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77467238 31-10-2018

Gonçalo ruma ao Metalurg 
--> Lateral-esquerdo jogava 
em França; macedónios são 
adversários do Sporting 

Gonçalo Ribeiro, 21 anos, 
muda-se para o HC Meta-
lurg, clube macedónio que 
integra o mesmo grupo do 
Sporting na Liga dos Cam-
peões desta temporada —
defrontará os leões a 8 de 
novembro, no Grupo C. 

O central/lateral esquer-
do representava os france-
ses do Pontault, pelos quais 
fez nove jogos e 12 golos já 
esta época. Em Portugal, jo-
gou pelo Benfica, Belenen-
ses e Passos Manuel, depois 
de ter começado no Alto do 
Moinho. 

Já este domingo, o HC 
Metalurg defronta os russos 
do Chekhovskie Medvedi na 
Liga dos Campeões. O Spor-
ting venceu ao Medvedi e ao 

TWITTER 

 .4011=k- 01=. 

Ribeiro vai jogar na Champions 

Metalurg nos encontros já 
realizados — tem quatro 
triunfos em cinco jogos, 
sendo a única derrota ante os 
dinamarqueses do Bjer-
ringbro-Silkeborg. Os eslo - 
vacos do Tatran Presov e os 
turcos do Besiktas são os 
restantes clubes que inte-
gram o grupo de leões e dos 
macedónios do Metalurg. 
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Madeirenses jogam esta tarde (19 horas) no Pavilhão João Rocha. 

SAD defronta campeão 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O regresso ao campeonato nacional 
de andebol da I Divisão em seniores 
masculinos, depois da operação da 
selecção Nacional frente à Roménia 
e Lituânia, acontece ao final desta 
tarde com o Madeira Andebol SAD 
a visitar o Pavilhão 'João Rocha', 
onde a partir das 19 horas, defronta o 
Sporting, jogo antecipado da 8.a  jor-
nada da fase regular. 

Uma partida com um grau de difi-
culdade elevado para as cores da Re-
gião, com o conjunto comandado 
pelo técnico Paulo Fidalgo a se apre-
sentar com algumas limitações, so-
bretudo Elias António que tem vin-
do a treinar com imensas limitações 
devido a lesão. 

O Sporting, campeão nacional em 
título e certamente de novo na rota 
para a renovação entre outros candi-
datos é claramente o grande favorito 
para somar o total dos pontos em 
disputa perante os madeirenses que 
pese embora tenham por norma di-
ficultar ao máximo os 'grandes' tem  

de facto uma tarefa muito complica-
da. Com  sete partidas realizadas o 
Sporting segue no segundo lugar 
com 19 pontos, tendo vencido seis 
partidas e perdido uma apenas cu-
riosamente frente ao modesto Maia. 

Já o Madeira Andebol SAD está 
na sétima posição com 14 pontos e 
seis partidas realizadas. Os insulares 
quatro encontros e somaram duas 
derrotas, diante do Benfica e do FC 
Porto. 
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Gonçalo Ribeiro deixa França e vai para a Macedónia 

Ribeiro no Metalurg 
• o• "Não estava a jogar o 
tempo que pretendia no Pon-
tault e o meu agente falou-me 
nesta oportunidade. Fui àMa-
cedónia ver as condições do 
clube e acabámos por chegar a 
acordo" -assimexplicouGon-
çaloRibeiro,a0JOGO,atrans-
ferência para o Metalurg, clu-
be no qual começa a treinar 
amanhã, tendo jogo domingo 
para a Champions. Central e 
lateral-esquerdo, Ribeiro, de 
21 anos, viveu várias mudan-
ças num curto espaço de tem-
po: em 2016/17 cumpriu, no 
Belenenses, um segundo ano  

de empréstimo do Benfica (o 
primeiro foi no Passos Ma-
nuel); no ano passado jogou no 
Pontault, de França, tendo su-
bido 'ai divisão; e agora muda-
se para a Macedónia. "O jogo 
como Sportingvai serinteres-
sante, já que fui colega de qua-
se todos os portugueses da 
equipa", disse o meia-distãn-
da, referindo-se à partida que 
jogará a 8 de novembro, tam-
bémparaaLigadosCampeões, 
uma vez que o Metalurg, que 
agora tem uma média de ida-
des de 21,6 anos, está no mes-
mo grupo dos leões. —R.G. 
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Sporting-Madeira na 
volta do campeonato 
Encontro dos leões 
no sábado, relativo à 
Liga dos Campeões, 
obrigou a antecipar 
jogo da 8.a jornada 

RUI GUIM&RitES 
••• Depois da paragem para 
os trabalhos e jogos da Seleção 
Nacional, que começou a dis-
putar, com êxito, o acesso ao 
Europeu de 2020, o Campeo-
nato Nacional está de regresso 
esta noite, pelas 19h00, com 
°Sporting a receber o Madeira 
SAD, em encontro antecipado 
da 8.2  jornada. A partida dos 
leões com o Presov, marcada 
para sábado, referente à Liga 
dos Campeões, a isso obri-
gou. 
"Sabemos que temos de estar 
no nosso máximo. O Madeira 
SAD joga bom andebol, tem 
ótimos rematadores evão can-
sar-nosem termos defensivos. 
Temos de estar com as ener-
gias em alta", anteviu Hugo 
Canela, tendo o técnico leoni-
no feito ainda uma referência 
a esta paragem: "Melhorámos 
algumas coisas que não esta- 

vam bem. Os jogadores des-
cansaram e recuperaram e, em 
termos táticos, tivemos mais 
preparação." Pelo lado dos in-
sulares, foi o guarda-redes 
GustavoCapdeville sabe o que 
irá enfrentar. "Vaiser difícil, o 
Sporting vem de uma derrota 
com o ISMAI, vai querer im-
por o ritmo e levar os três pon-
tos para continuar a defender 
o título", alertou. 

Recorde-se que o Benfica, 
com um jogo a mais, é o líder 
do Andebol 1, com 22 pontos, 
seguido por Sporting e FC Por-
to, ambos com 19. 

DIAS 

O Sporting vai voltar a jogar 
no João Rocha após 28 dias. 
O último jogo em casa dos 
leões foi com o Benfica, a 3 
de outubro (24-23) 
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QUINTANA FEZ 
A MELHOR 
DEFESA 
A EHY (European Handball 
Federation) elegeu defesa do 
luso como a melhor das duas 
primeiras jornadas do 
apuramento para o Europeu 

~Alfredo Quintana está a 
passar por um momento ex-
traordinário. Depois das exi-
bições fantásticas nos dois 
primeiros jogos da Seleção Na-
cional, na qualificação para o 
campeonato da Europa de an-
debol de 2020, com19 defesas 
na partida de SantoTirso, fren-
te à Roménia (21-13), e 14 no 
jogo da Lituânia (23-24), o lu-
so-cubano teve agora uma 
delas considerada como a me-
lhor de todos os 32 jogos das 
primeiras duas jornadas do 
apuramento. Foi erguendo o 
pé direito quase àaltura da ca-
beça que Quintana parou o 
rematedeumjogador romeno 
que lhe apareceu isolado, 
numa bola de contra-ataque 
puro. "É um orgulho ver o tra-
balho diário a dar resultado e 
poder contribuir para a equi-
pa", escreveu o guarda-redes 
do FC Porto na publicação que 
fez no Instagram com o vídeo 
das cinco melhores defesas 
das duas jornadas. —R.G. 
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lir 111=~1C 

Leões atacam primeiro lugar 
EA O interregno motivado pelos 
jogos das seleções fez bem ao 
Sporting, dada a sobrecarga de 
agenda dos bicampeões nacionais 
que no sábado recebem os eslová-
cos do Tatran Presov na Liga dos 
Campeões. Mas, até lá, os leões re-
gressam hoje (19h00) à competi-
ção coma receção ao MadeiraSAD 
e a possibilidade de recuperar o P 
lugar.repartido com o Benfica, em 
jogo antecipado da 82  jornada do  

campeonato que se disputa no Pa-
vilhão João Rocha, em Lisboa. 

O treinador Hugo Canela diz que 
aproveitou a paragem: "Melhorá -
mos algumas coisas que não esta-
vam bem. Os jogadores descansa-
ram e recuperaram. Em termos 
táticos, tivemos mais preparação. 
Frente ao Madeira SAD, sabemos 
que temos de estar no nosso máxi-
mo. O adversário sabe jogar bom 
andebol, tem ótimos rematadores  

e vai cansar-nos em termos de-
fensivos." 

Gustave Capdeville, guarda-re-
des do Madeira SAD, diz que a 
equipa vai lutar: "Vai ser um jogo 
difícil, poiso Sporting vem de uma 
derrota com o Maia ISMAI e vai 
querer impor o seu ritmo e vencer 
para continuar a defender o título. 
Temos trabalhado bem, mas com 
algumas lesões que não consegui-
mos resolver a tempo. Vai ser uma 

ANDEBOL 1 
& jornada 

SPORTING 19h00 MADEIRA SAD 

SP. HORTA sáb. BENFICA 

BOA HORA sáb. BELENENSES 

ABC sáb. FC PORTO 

AVANCA sáb. FERMENTÕES 

FAFE sáb. BENFICA 

AGUAS SANTAS dom. AC FAFE 

& jornada 
SP. HORTAamanhã AC FAFE 

partida dura, mas iremos aprovei-
tar para readquirir ritmo competi-
tivo, uma vez que não jogamos há 
três semanas." O A.R. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2018

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.record.pt/modalidades/andebol/detalhe/sporting-ataca-primeiro-lugar

 
04:08
 
Leões recebem o Madeira SAD esta tarde
 
O interregno motivado pelos jogos das seleções fez bem ao Sporting, dada a sobrecarga de agenda
dos bicampeões nacionais que no sábado recebem os eslovacos do Tatran Presov na Liga dos
Campeões. Mas, até lá, os leões regressam hoje (19h00) à competição com a receção ao Madeira SAD
e a possibilidade de recuperar o 1º lugar repartido com o Benfica, em jogo antecipado da 8ª jornada
do campeonato que se disputa no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.
 
O treinador Hugo Canela diz que aproveitou a paragem: "Melhorámos algumas coisas que não
estavam bem. Os jogadores descansaram e recuperaram. Em termos táticos, tivemos mais
preparação. Frente ao Madeira SAD, sabemos que temos de estar no nosso máximo. O adversário
sabe jogar bom andebol, tem ótimos rematadores e vai cansar-nos em termos defensivos."
 
Gustave Capdeville, guarda-redes do Madeira SAD, diz que a equipa vai lutar: "Vai ser um jogo difícil,
pois o Sporting vem de uma derrota com o Maia ISMAI e vai querer impor o seu ritmo e vencer para
continuar a defender o título. Temos trabalhado bem, mas com algumas lesões que não conseguimos
resolver a tempo. Vai ser uma partida dura, mas iremos aproveitar para readquirir ritmo competitivo,
uma vez que não jogamos há três semanas."
 
Alexandre Reis
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Sporting ataca primeiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/sporting-ataca-primeiro-lugar

 
- Última Hora , Sábado
 
Por Alexandre Reis - Record
 
O interregno motivado pelos jogos das seleções fez bem ao Sporting, dada a sobrecarga de agenda
dos bicampeões nacionais que no sábado recebem os eslovacos do Tatran Presov na Liga dos
Campeões. Mas, até lá, os leões regressam hoje (19h00) à competição com a receção ao Madeira SAD
e a possibilidade de recuperar o 1º lugar repartido com o Benfica, em jogo antecipado da 8ª jornada
do campeonato que se disputa no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.
 
O treinador Hugo Canela diz que aproveitou a paragem: "Melhorámos algumas coisas que não
estavam bem. Os jogadores descansaram e recuperaram. Em termos táticos, tivemos mais
preparação. Frente ao Madeira SAD, sabemos que temos de estar no nosso máximo. O adversário
sabe jogar bom andebol, tem ótimos rematadores e vai cansar-nos em termos defensivos."
 
Gustave Capdeville, guarda-redes do Madeira SAD, diz que a equipa vai lutar: "Vai ser um jogo difícil,
pois o Sporting vem de uma derrota com o Maia ISMAI e vai querer impor o seu ritmo e vencer para
continuar a defender o título. Temos trabalhado bem, mas com algumas lesões que não conseguimos
resolver a tempo. Vai ser uma partida dura, mas iremos aproveitar para readquirir ritmo competitivo,
uma vez que não jogamos há três semanas."
 
04:08
 
Record
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ARTÍSTICA AVANCA                36

Treinador: José Diaz.
Ricardo Viana; Tiago Marques (8),
Diogo Pereira (7), Tomás Marques (1),
Tomás Resende (5), Edi Vicente (1
e Petru Michnea (4) - sete inicial -
Gonçalo Pinho, José Novo, José
Machado (4), João Pires (3), Renato
Rodrigues, Miguel Silva (1), Guilherme
Alves (1) e Eduardo Oliveira (1).

SANJOANENSE                            26

Treinador: Daniel Martins.
Bruno Couto; Luís Fernandes (1), Or-
lando Correia (7), João Henriques (1),
Pedro Costa (3), Guilherme Silva (6)
e Telmo Costa (1) - sete inicial - Tiago
Tavares, Bruno Morais, Bruno Lima,
André Teixeira (3), António Devile,
Pedro Silva (2) e Marcos Carvalho (2).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 100
espectadores.
Árbitros: Ramiro Silva e Mário
Coutinho (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: António Novo
e Adelino Matos (Aveiro).
Ao intervalo: 16-14

Avelino Conceição

Artística de Avanca e Sanjoa-
nense disputaram esta partida
com grande empenho, mas a
qualidade do conjunto avan-
canense acabaria por fazer a
diferença, garantindo uma vi-
tória que não deixa margem pa -
ra dúvidas. Foi o quinto triun fo
em outros tantos encontros do
campeonato da 1.ª Divisão do
escalão, que deixa a equipa de
Avanca na terceira posição,
com 15 pontos e menos jogo,
atrás de São Bernardo e Spor-
ting, que comando a Zona 3
com mais um ponto.

Num jogo disputado em Es-
tarreja, a Artística entrou forte

e, com um parcial de 3-0, deu
logo sinais de querer coman-
dar as operações, o que se viria
a confirmar ao longo de toda a
primeira parte. É que só por
duas vezes (8-8 e 9-9) a for-
mação da Sanjoanense igualou
a partida, mas, sempre mais
acutilante nas saídas para o
ataque, a equipa de José Diaz,
recheada de excelentes execu-
tantes, soube manter a lide-
rança do marcador, acabando
por ir para o intervalo com dois
golos de vantagem.

A abrir a segunda parte, de
novo um parcial de 3-0 per-
mitiu à equipa avancanense
“disparar” definitivamente no
marcador, alargando uma van-
tagem, a que a Sanjoanense
mostrou incapacidade para

po der recuperar. Também mui -
to por culpa de uma defesa
mais consistente por parte da
Artística, que contrastava com
algumas falhas ofensiva por
parte do seu adversário, que
tentava sempre responder em
jogadas rápidas mas com pou -
ca determinação.

A formação de José Diaz foi
alargando a diferença até che-
gar aos dez golos (30-20), a
maior vantagem em toda a par-
tida e quando o cronómetro as-
sinalava os últimos dez minu-
tos de jogo. Estava praticamen -
te consumada mais uma vitó-
ria para a Artística de Avan ca,
que no final manteve os dez
golos de vantagem, números
que davam como clara e justa
a vitória do conjunto avanca-

nense, perante uma Sanjoa-
nense que só deu boa réplica
na primeira metade.

Destaque na Artística para a
magnifica “leitura” de jogo de
Tomás Resende, sem dúvida
um jovem de grande qualidade
que, aliado a um conjunto de
bons valores desta equipa de
Avanca, que se mantém man-
ter-se invicta no campeonato.
A Sanjoanense, também ela
uma equipa com jovens de
grande valor, deu a réplica pos-
sível e provou que o trabalho
feito na formação vai, concer-
teza, assegurar o futuro do clu -
be de São joão da Madeira.

Num encontro quase sem-
pre bem jogado, destaque para
o magnífico trabalho da dupla
de arbitragem aveirense. |

Artística(mente) invencível
Esclarecedor Formação avancanense obteve um triunfo folgado, construído
na segunda parte, sobre uma Sanjoanense que só aguentou 30 minutos

Juvenis da Artística somam por vitória os cincos jogos disputados na 1.ª Divisao do escalão
Andebol
Nacional de Juvenis

D.R.
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