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Marienses empata
e Sporting Horta
segue invicto
A equipa de andebol do Marienses somou o segundo empate na
Zona 2 da II Divisão nacional da
modalidade, ao passo que o Sporting da Horta continua a amealhar vitórias em todos os jogos já
realizados na Zona 3 da mesma
competição.
Domingo à tarde, em Vila do
Porto, a equipa do Marienses recebeu o Juve Lis e o encontro da
11.-4 jornada terminou com uma
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igualdade a 25 golos no marcador,
sendo que ao intervalo os leirienses venciam por um golo de diferença (1243).
Seifeddine Cherif, com 11 golos,
foi o melhor marcador do Marienses, equipa que está no sétimo lugar com 21 pontos.
Quanto ao Sporting da Horta,
a equipa faialense jogou em Beja
na sexta-feira à noite e somou a
décima vitória em igual número
de jogos realizados. O conjunto da
cidade da Horta. venceu por 16 40 o Zona Sul, com Vladyslav
Naumenko a apontar 10 golos. O
Sporting da Horta lidera com 30
pontos. A> AM
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Calendário
completo na
Taça de Portugal
Dezasseis avos de final daprova masculina jogam-se no próximo fim de semana
Juve Lis e Sporting da Horta conseguiram o
passaporte para os 1/16 de final da Taça de
Portugal masculina, depois de vencerem
Marienses (26-28) e Zona Azul (35-23),
completando assim o quadro de jogos da
próxima ronda, agendada para o fim-de-semana. Destaque para os três encontros
entre equipas do Andebol 1— Arsenal
Devesa-Benfica, Xico Andebol-São
Bernardo, AC Fafe-Boa Hora —, a que se
juntam Marítimo (2.2)-FC Porto ,
Sanjoanense (2.1-ABC, Santo Tarso (2.1-Aguas Santas, SP Oleiros (2.1-Madeira
SAD, Bairro Janeiro (3.1-ISMAI, Camões
(2.1-Avanca, Santana (3.1-Juve Lis (2.2),
Mafra (3.1-Belenenses, Sassoeiros (2.1-Benavente (2.2), Almeirim (3.1-Gaia (2.1
todos a 16 de dezembro. As partidas Alto
Moinho (2.1-Sporting, Ac, São Mamede
(2.1-Ginásio Sul (2,1 e Sp. Horta (2,1-Póvoa Varzim (2,1 serão a 17 deste mês.
O sorteio dos oitavos de final está marcado
para 19 de dezembro.
FAVORITAS EM FRENTE
Colégio de Gaia, Madeira SAD, Alavarium,
SIR/CJB, Sp. Madeira, Maiastars, Juve Lis
e Assomada qualificaram-se para os
quartos de final da Taça de Portugal
feminina, assumindo assim o favoritismo
nos jogos realizados. O sorteio da próxima
fase da prova feminina realiza-se
igualmente a 19 de dezembro. Resultados:
Cister (2.1-Col. Gaia 24-33, Juve Lis-Ac.
Porto 26-25, SP Sul (2.1-Maiastars 21-43,
SIR/CJB-Valongo Vouga (2,1 22-14,
Vermoim (2a)-Alavarium 23-41, Didáxis
(2.1-Sp. Madeira 30-35 (a.p.), Assomada-Pedras Rubras (2.2) 30-19, CALE-Madeira
HUGO COSTA
SAD 15-39.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL
Estágio da seleção
nacional Júnior
Vila Nova de Gaia.
AMANHÃ
BASQUETEBOL
Illiabum- Benfica
Pav. Municipal Capitão Adriano Nordeste, ilhavo, às 20h30.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjornal.pt
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ABC/UMinho recebe Sporting
sem Hugo Rocha por castigo
AMANHÃ, ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho recebe o
Sporting, primeiro classificado.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

É sem Hugo Rocha - punido
com dois jogos pela desqualificação durante o jogo com o FC
Porto e com dúvidas sobre a disponibilidade de Belmiro Alves
que o ABC/UMinho recebe o
Sporting amanhã, às 21 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
jogo da 16.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.
Após os 15 jogos já disputados,
em que se inclui o empate dos
bracarenses em Alvalade, os
'leões' comandam a tabela classificativa com 42 pontos, tantos
como o Benfica e mais quatro do
que os minhotos, que seguem na
quarta posição com 38.
Ontem, em conferência de imprensa que serviu para uma antevisão, o treinador dos academistas, Jorge Rito, foi confrontado
com questões de comparação
entre o Sporting e o FC Porto,

adversário que no sábado passado em Braga levou a melhor sobre os minhotos.
“Temos que evitar os 20 minutos da primeira parte que foram
abaixo do nível do que nós podemos fazer, com muita ansiedade,
muitas falhas, e nessa altura
perdemos o controlo do jogo.
Temos que repetir o que fizemos
na segunda parte, ou seja, fomos
uma equipa mais serena, com
bastante ambição e capacidade
de sofrimento”, disse.
“A nossa equipa vai lutar até ao
fim, sabendo que o Sporting tem
muitas soluções, soluções muito
variadas. Nós, dentro do tempo
que temos disponível, porque temos jogado aos sábados e às
quartas, (não há muito tempo
para preparar jogos do ponto de
vista estratégico) iremos colocar
em campo uma solução do ponto
de vista organizativo que crie
problemas ao Sporting e nos traga vantagens a nós”, vincou.

Questionado sobre Belmiro
Alves, que se lesionou com o FC
Porto e em S. Bernardo já não
jogou, Jorge Rito confessou que
“ainda não sabemos”, adiantando que que “vai ser uma dúvida
até ao treino de amanhã (hoje) e
confirmou que Hugo Rocha vai
ser, por estar a cumprir o segundo jogo de dois jogos de castigo,
“uma carta fora do baralho”.

DR

Humberto Gomes e Jorge Rito fizeram ontem antevisão ao jogo com Sporting
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Amanhã às 20 horas

Benfica visita ‘Dragão’ em
defesa do lugar no topo
ANDEBOL 1
| Rui Serapicos |

O FC Porto recebe, amanhã às
20 horas, o Benfica em jogo
da 16.ª jornada do campeonato
nacional Andebol 1. A ronda
disputa-se toda no mesmo dia,
com excepção da deslocação
do Arsenal da Devesa ao Restelo para defrontar o Belenenses,
um encontro adiado para o dia
7 de Janeiro.
No Dragão Caixa, a partida
entre ‘encarnados’, que estão
na frente, a par do Sporting
com 42 pontos, defendem o seu
lugar de topo diante do opositor
directo, o FC Porto.
Entre equipas que, não sendo
candidatas ao título, podem
correr por um lugar numa prova
europeia, o Águas Santas visita
o Avanca.

O AC Fafe e o Xico Andebol
jogam ambos em casa, frente
ao ISMAI e ao Boa Hora, em
encontros que colocam frente a
frente clubes a disputar posições de permanência.

16.ª jornada
Amanhã
Avanca - Águas Santas
AC Fafe - ISMAI
ABC/UMinho - Sporting
Madeira Sad - S. Bernardo
FC Porto - Benfica
Xico Andebol - Boa Hora
7 de Janeiro
Belenenses Arsenal da Devesa
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MIGUEL
ROCHA
BADMITfON

Madeira esteve em destaque no Torneio Inter-Regiões. FOTO MARIO MOREIRA

Selecção regional
na fase final nacional
A jovem selecção da Madeira de
andebol garantiu, no passado fimde-semana, o passaporte para a
fase final do Torneio de selecções
regionais femininas depois de
conquistar o segundo lugar da
zona 3, que teve lugar em Lagoa,
Algarve.
Num evento inter-regiões destinado a selecções de iniciadas
(atletas nascidas em 2003/2004),
a formação madeirense entrou da
melhor forma, ao vencer os dois

primeiros jogos de forma clara.
Frente a Setúbal as comandadas
do técnico António Florido venceram por 35-18, para depois baterem as algarvias por 38-32. Já
na luta pelo primeiro lugar da
zona, diante de Lisboa, e num
duelo bastante equilibrado a Madeira não foi feliz na recta final
perdendo por apenas uma bola,
33-34. Mesmo assim houve motivo de festa pelo acesso à fase final
que terá lugar em Maio. P. V. L.
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jorge rito, técnico do abc/UMinho, e o jogo de amanhã com leões

ABC/UMinho

«Ambição de vencer Sporting»
mesmo com Hugo Rocha de fora
pedro vieira da silva

ABC/UMinho, desfalcado do central
Hugo Rocha – foi
punido com dois jogos de suspensão após ter
sido expulso no embate
com o FC Porto –, recebe,
amanhã, o Sporting, líder
do Andebol 1. Jorge Rito
espera uma turma academista «ambiciosa».
«Se tivermos como
ponto de comparação o
jogo com o FC Porto, posso dizer que devemos evitar cometer os erros dos
primeiros 15/20 minutos.
Foram, realmente, abaixo daquilo que podemos
fazer. Muitas falhas, ansiedade e, claro, isso levou a que perdêssemos o
controlo do jogo. Devemos repetir, isso sim, o
que fizemos na segunda
parte. Fomos uma equipa mais serena, organizada, com bastante ambição
e também com enorme
capacidade de sofrimento. Isso permitiu que voltássemos ao jogo e ficássemos a vencer por um
golo. Portanto, é isso que
queremos repetir no jogo
com o Sporting, a segunda
parte do embate com o FC
Porto. Prometemos, apenas, que vamos lutar até
ao fim», destacou, deixando elogios à turma leonina, que tem «várias soluções» e «muito variadas».

O

Humberto Gomes e Jorge Rito

«Vamos tentar colocar
em campo uma estratégia que, do ponto de vista
organizativo, crie problemas ao nosso adversário»,
finalizou.

Humberto Gomes:
«Sporting tem
mais soluções»
Humberto Gomes, guarda-redes da turma academista que atravessa um
bom momento de forma,
não vê grandes diferenças
entre Porto e Sporting,
mas, ainda assim, admite
que os leões têm um plantel «com mais soluções».
«Tem um bom plantel,
soluções variadas, mas é
um adversário que que-

Belmiro
Alves falhou
jogo com o
S. Bernardo
e é dúvida
para jogo de
amanhã

remos
ve n c e r » ,
atirou, confiante, reconhecendo que o ABC/UMinho parte como "outsider"
na corrida pelo título.
«Se este é um campeonato mais difícil? É difícil como os outros todos
que o ABC/UMinho conquistou. Partimos, segundo os entendidos, numa
segunda linha, e só agora com estes resultados é
que as pessoas começaram a olhar para nós com
outros olhos. Vamos continuar a preocupar-nos
apenas connosco, a fazer
o nosso trabalho e, no final, faremos as contas»,

juntou.
Sobre a
ausência de
Hu g o Ro c h a ,
Humberto Gomes lembra que o ABC/UMinho
já venceu a turma leonina sem o experiente central, acrescentando que é
uma «brilhante oportunidade» para os jovens Délcio Pina e Francisco Silva ou Hugo Manso, que
treinou connosco, «agarrarem a oportunidade».
«Estaria a mentir se disesse que não fará diferença a ausência do Hugo.
Mas aqui, no ABC, nunca nos desculpámos com
as ausências», finalizou o
experiente guarda-redes.
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ANDEBOL

Braga e Dragão na mira
Os candidatos ao
título encontram-se
e pode haver mudanças na frente
após a 16.° jornada
••• ABC-Sporting (amanhã,
21h00) e FC Porto-Benfica
(amanhã, 20h00) são os dois
clássicos que animam a 16.2 jornada do campeonato, numa altura em que Sporting (1.°) e
Benfica (2.°) se encontram em

igualdade pontual (42 pontos)
eemqueoFCPorto (3.°, 40 pontos) eABC (4.0, 3 8 pontos) estão
separados por dois pontos.
Depois de terem empatado
em casa com os minhotos, os
leões fizeram, no seu site oficial, a antevisão à deslocação a
Braga, com ocapitãoCarlosCarneiro a alertar: "É um pavilhão
tradicionalmente dificil, sempre cheio. O ABC vem de uma
derrota no último jogo em casa
e deverá querer retificar com a

motivação de jogar frente ao
Sporting. Se colocarmos em
prática a nossa qualidade, saímos com uma vitória."
Já o Benfica, que venceu, na
Luz, o FC Porto, encara o jogo
do Dragão com cautela. À BTV,
Nuno Grilo considerou: "O FC
Porto está mais rotinado. Começou a alcançarresultados interessantes, ganhou ao Sporting e ao ABC. Espero que consigamos entrara cem por cento
no clássico."

Nuno Grilo diz que FC Porto está rotinado
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ANDEBOL A Seleção de
juniores femininos tem dois
jogos agendados com o Porriflo,
em Melgaço (dia 16) e Espanha
(17), respetivamente. Visam
preparar a qualificação para o
Mundial de sub- 20.
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