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Dinamarca
nas meias-finais
-> Campeã olímpica segue em
frente com a derrota da Macedónia frente à República Checa
AFP

Eslovenos festejam vitória sobre a Espanha

Dinamarca é o primeiro país apurado para
as meias-finais do Europeu a decorrer na
Croácia, ontem, beneficiando da vitória
da República Checa sobre a Macedónia,
num jogo eletrizante (25-24).
Ainda antes do terceiro jogo do Grupo 2
da ronda principal, que lidera com seis
pontos, a campeã olímpica já garantiu o
apuramento. Bastou a derrota da
Macedónia, que os dinamarqueses hoje
enfrentam e que falhou um livre de sete
metros aos 60 minutos da partida com a
República Checa. A Eslovénia aproximou-se do objetivo das meias ao bater a
Espanha, ontem, por 31-26. Ambas estão
na corrida à próxima fase, tal como
Alemanha e República Checa.
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Atenções viradas
para a capital
+ Lisboa é hoje palco de três encontros do Andebol 1 a envolver
os três grandes
Sporting e FC Porto jogam oficialmente
pela primeira vez em 2018, os campeões
nacionais na receção ao São Bernardo e os
dragões na visita ao Boa Hora que ainda
acalenta esperanças de chegar ao grupo A.
Na Luz, o líder provisório Benfica recebe o
Belenenses em mais um derby lisboeta!
Esta 19,a jornada engloba ainda um
apetecível ISMAI-Madeira SAD assim como
o derby bracarense Arsenal Devesa-ABC,
além do Avanca-AC Fafe e do Águas
Santas-Xico Andebol,
H. C,

CALENDÁRIO
-> Andebol 1 -*19.a Jornada -, Hoje
Sporting-São Bernardo
19.00 h
Pavilhão João Rocha, em Lisboa
Benfica-Belenenses
19.30 h
Pavilhão da Luz, em Lisboa
Boa Hora-FC Porto
21.00 h
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa
Avanca-AC Fafe
21.00 h
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca
Águas Santas-Xico Andebol
21.00 h
Pavilhão da AA Aguas Santas, na Maia
ISMAI-Madeira SAD
21.00 h
Pavilhão Municipal, na Maia
Arsenal Devesa-ABC
21.00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
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HOJE
ANDEBOL, 19H30

Benfica-Belenenses
Pavilhão da Luz,19.a jornada
AMANHÃ
TÉNIS DE MESA, 18H00

Sporting-Stella Sport
'Quartos 'da Champions
League, pavilhão João Rocha
ANDEBOL, 18H00

Boa-Hora-FCPorto
Pav. Fernando Tavares, Lisboa
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cinjornal.pt
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Arsenal da Devesa e ABC/UMinho:
dérbi no Pavilhão Flávio Sá Leite

HOJE ÀS 21 HORAS no dérbi bracarense do Andebol 1, batem-se ABC/UMinho e Arsenal da Devesa,
um a querer manter contacto com lugares da frente e outro a tentar prosseguir no escalão maior.
ANDEBOL 1

19.ª jornada

| Redacção|

O Arsenal da Devesa recebe,
hoje às 21 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho
em jogo da 19.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. No
dérbi bracarense, os academistas, que ocupam o quarto lugar
com 45 pontos, são claramente
favoritos diante dos arsenalistas,
que se encontram, com 28 pontos, no 12.º lugar.
Após uma paragem de um mês
no campeonato, ambas as equipas trazem da jornada anterior
resultados positivos: o Arsenal
da Devesa foi a Guimarães bater
o Xico, enquanto o ABC superou, em Braga, a ADA Maia/ISMAI.
Porém, na abordagem a este jogo, há ainda a ter em conta, por
um lado. o profundo conhecimento que as equipas têm uma
da outra e, por outro, o facto de
ambos os clubes jogaram em
“casa”, o pavilhão municipal
Flávio Sá Leite.
No que concerne aos outros
clubes da região que disputam
esta prova, os vimaranenses do
Xico Andebol vão à Maia defrontar o Águas Santas e o Fafe

A ronda 19 do
campeonatio nacional
Andebol 1 disputa-se
toda hoje, com os
encontros seguintes:
Benfica-Belenenses
Avanca-Fafe
Á. Santas – Xico Andebol
ISMAI – Madeira SAD
Boa Hora – FC Porto

Sporting – S. Bernardo

A. Devesa – ABC/UMinho

DR

No jogo da sexta jornada o ABC venceu por 29-20

joga em Avanca.
Os minhotos vão, em ambos os
casos, medir forças perante adversários mais apetrechados,

peo menos sob o ponto de vista
teórico.
Nos restantes encontros, e sob
o ponto de vista da luta que vai

sendo travada pelos principais
candidatos ao título, esta ronda
não oferece, aparentemente,
margem para surpresas.
Tanto no Benfica-Belenenses
como no Boa Hora-FC Porto e
no Sporting- S. Bernardo, parece
pouco plausível que qualquer
dos clubes grandes venha a
perder pontos. Mais equilibrada
apresenta-se a visita do Madeira
SAD à Maia, para defrontar o
ISMAI.
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Madeira SAD na Maia
A 19.a jornada da fase regular do
campeonato nacional da I Divisão
em seniores masculinos de andebol, leva hoje o Madeira SAD até ao
Pavilhão Municipal da Maia, onde
a partir das 21 horas, defronta a formação do Maia/Ismai.
Esta primeira apresentação da
SAD em 2018, em jogos fora da Região surge depois de duas excelentes vitórias caseiras dos andebolistas comandados pelo técnico Paulo
Fidalgo, o que a equipa quer repetir
esta noite.
Numa luta aberta pela conquista
de um lugar na fase final, onde estão também o Belenenses, Águas
Santas e Avanca, embora este já

mais deslocado, cabe ao Madeira
SAD superar-se e trazer a totalidade dos pontos em disputa, objectivo que não sendo propriamente fácil está ao alcance deste plantei.
Com 19 partidas realizadas o
Madeira SAD segue na 7.a posição
com 38 pontos a um ponto do 6.°
classificado o Belenenses e mais
três pontos relativamente ao
Aguas Santas, embora estes dois
adversários tenham menos uma
partida disputada. Já o Maia ocupa a 10.a posição na tabela classificativa com 29 pontos. Na partida realizada no Pavilhão do Funchal na 1.a volta o Madeira SAD
venceu por 38-29. H.D.P.
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Hoje, no Flávio Sá Leite

DM

Arsenal da Devesa-ABC
com portas abertas

A

rsenal da Devesa e
ABC encontram-se
hoje, a partir das
21h00, no pavilhão
Flávio Sá Leite, em encontro da 19.ª jornada da primeira divisão de andebol
Um dérbi bracarense, com entrada livre, e
que coloca frente a frente duas equipas que fazem do Sá Leite a sua ca-

sa. As diferenças entre
as duas equipas é grande, desde logo porque
se o Arsenal apenas luta
pela manutenção, o ABC
aponta sempre aos lugares cimeiros.
Recorde-se, então, que
o Arsenal da Devesa, que
vem de um triunfo em
Guimarães, frente ao Xico
(29-23) ocupa 12.ª posição,

Arsenal
da
Devesa-ABC
joga-se
a partir das
21h00

com 28 pontos, enquanto o ABC, que na última
ronda recebeu e bateu o
ISMAI (30-26), é quarto,

com 45.
A 19.ª jornada disputa-se toda durante
o dia de hoje e dela fazem parte os encontros:
19h30: Benfica-Belenenses.
21h00: Arsenal-ABC,
Avanca-Fafe, Águas Santas-Xico, ISMAI-Madeira, Boa Hora-FC Porto
e Sporting-S. Bernardo.
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ANDEBOL
Arsenal da Devesa e ABC
jogam hoje, a partir
das 21h00, no Sá Leite,
com as portas abertas.
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Lateral do Benfica tem sido muito assediado e deverá
mudar de ares. Roque, do Belenenses, está a caminho de França

perto
do Vive Kielce
Com uma
compleição
física pouco
comum nos
atletas
portugueses,
Alexandre
Cavalcanti
mede 2,02
metros e pesa
104 kg
POR TUGUESES

Alexandre Cavalcanti tem quase acertada a mudança para o maior clube polaco
Tem apenas zi anos e é um
dos andebolistas portugueses mais promissores
do momento. Pretendido
por vários clubes europeus, são os polacos do
Kielce que estão prestes a
ganhara corrida
RUI GUIMARÃES
• II Alexandre

Cavalcanti,
um dos mais promissores jogadores portugueses da atualidade, deverá ser reforço do
Vive Kielce, hexacampeão
polaco e que leva oito campeonatos conquistados nas últimas nove edições da prova.
Em 2010/11, foi vencedor o
Wisia Plock - onde Gilberto
Duarte cumpre a segunda

temporada e clube no qual jogava Tiago Rocha - então sob
o comando de Lars Walther,
agora treinador do FC Porto.
Cavalcanti, de 2,02 metros e
104 kg, tem estado a fazeruma
época de afirmação no Benfica, onde está desde 2013/14.
Aos 21 anos, feitos a 27 de dezembro, esteve também no
apuramento de Portugal para
o play-off de acesso ao Mundial de 2019 e as capacidades
que vem demonstrando não
têm passado despercebidas a
alguns dos melhores clubes da
Europa. Os polacos do Kielce,
orientados porTalant Djushebaev, campeões europeus em
2015/16, são os que estão mais
bem colocados para garantir o

almadense, que soma 41 golos
no presente campeonato.
No Belenenses -que hoje visita a Luz, para defrontar o
Benfica, no encontro mais esperadoda 19. a jornada doCampeonato Nacional -, é Nuno
Roque quem está de saída, devendo assinar contrato até ao
final da temporada com o
Chartres, da II divisão francesa, onde se encontra a fazer
testes. A confirmar-se a transferência do central de 31 anos,
o conjunto gaulês cimenta a
posição de equipa de fora de
Portugal com mais jogadores
lusos, tendo já Ricardo Candeias, Fábio Magalhães e Miguel Baptista, todos internacionais A, nas suas fileiras.

A confirmar-se
a
transferência,
Nuno Roque
será o quarto
jogador
português do
Chartes,
juntando-se a
Ricardo
Candeias,
Fábio
Magalhães e

Miguel
Baptista
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Decisões mesmo no fim
mie Apenas a Macedónia já
tem o destino traçado no Grupo II, que ontem teve mais
dois jogos e baralhou as contas
dos cinco primeiros classificados. A Eslovénia, do guardaredes Matevz Skok, que após
o Europeu virá para o Sporting, derrotou a Espanha, por
31-26, e fez uma grande festa,
uma vez que esse resultado
ainda apode, inclusivamente,
levar às meias-finais. Dependerá do Alemanha-Espanha.
Mesmo a líder isolada Dinamarca, por ter perdido com a g
República Checa, apenas garantiu o terceiro lugar. —a.o.
Skok, contratado pelo Sporting, festeja

EUROPEU

1.° França
2.° Croida
3.° Suéda
4.° Navega
5.° 84elorrússla
6.° Sérvia

J
4
4
4
4
4
4

VEDM-S P
4 0 O 126-103 8
3 0 1 120-108 6
3 0 1 111-99 6
2 O 2 124-119 4
0 0 4 96-119 0
O O 4104.133 O
HOJE
(15h00)

Sérvia-Meion'Oosia
Suãda-Horusga
C.roãda-França

(17h15)

(19h30)

Eskoverga-Espanha
Maced6nia-RepúbikaChsca
1.'" Dinamarca
2.° Espanha
V' Alemanha
4.° Rep.Checa
S.° Esiovénla
6.° Maced6da

4
4
4
4
4
4

31-26
2-25

VEDIA-S P
3 0 1 109-103 6
2 O 2 11141 4
1 2 1 97-95 4
2 O 2 amos 4
1 1 2 108-107 3
1 1 2 94-195 3

Esiovénia-RepúbacaChsca
Macodónia-Mnarnarca
Alemanha-Espanha

NOM
(15h00)
(17h15)
(17h30)
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BELENENSES QUER
CONTRARIAR BENFICA
Equipa do Restelo tem
a ambição de se classificar

nos seis primeiros lugares,
que dão acesso ao Grupo A
ALEXANDRE REIS

Com uma equipa "de outro
_campeonato", o Belenenses quer
bater hoje (19h30) o pé ao líder
Benfica, no clássico que anima al9,
jornada da fase regular do campeonato. João Floréncio, treinador da
turma do Restelo, elogiou° cuidado da Federação (FAP) em nomear
os árbitros Daniel Martins e Roberto Martins, prevendo uni jogo de
nível elevado: "Ainda bem que
desta vez teremos uma dupla de
primeira água, das melhores do
país e um delegado [José Oliveira]
com muitas capacidades", considerou o técnico, agastado com a

"O BENFICA É DE OUTRO
CAMPEONATO MAS PODEMOS
SURPREENDER NA LUZ", AVISOU
O TÉCNICO JOÃO FLORÊNCIO
polémica do embate de domingo
diante do Avanca (29 -29).
"O Benfica é de outro campeonato, mas também podemos sur preender,, apesarda superioridade
do adversário. Vamos querer dignificar a camisola. Fizemos bastantes jogos na pré- temporada e o
J3enfica esteve na nossa apresentação, pelo que são equipas que se
conhecem bem. Em termos gerais, são conjuntos que jogam com
defesas amplas e profundas, com
transições rápidas em velocidade
e imprimem intensidade ao jogo.

DÉRBI. Nelson Pina vai tentar travar Belone Moreira

Já se sabe que um empate para o
Belenenses seria excelente", sustentou João Floréncio a Record.
Águias preparadas
Em declarações à BTV, Miguel Espinha, guarda -redes dos encarnados, conhece bem os segredos
do Belenenses, depois de já ter sido
emprestado ao Restelo: "No jogo
as amizades ficam de fora. Esperanos jogo complicado. O Belenenses é uma equipa aguerrida, tem
feito um excelente campeonato e
luta pelos seis primeiros."
O adjunto das águias, Pedro
Vieira, também sabe o valor do
Belém: "É perigoso, com sistemas
defensivos muito plásticos. Temos
de defender bem."
Destaque ainda para a receção
do campeão Sporting ao São Bernardo, o FC Porto vai ao Boa Hora
e o ABC joga com o Arsenal. o

ANDEBOL 1
tg jornada

SPORTING ighoo ‘)A1) BERNARDO
BENFICA 19h30 BE1ENENSES
BOA HORA 21h00 FC PORTO
AVANCA 21h00 AC FAFE
ÁGUAS SANTAS 21h00 XICO ANDEBOL
MAIA ISMAI 21h00 MADEIRA SAD
ARSENAL 21h00 ABC

CLASSIFICAÇÃO
PJVED

OMS

09 BENFICA

49 18 15 1 2 543431
09 SPORTING 48 17 15 1 1 576416
C9 FC PORTO 46 17 14 1 2 524-380
09 ABC
45 18 12 3 3 530-442
42 18 11 2 5 516-506
09 AVANCA
09BELENENSES 39 18 10 1 7 489-492
MAD. SAD 38 19 9 1 9 547-524
Og A. SANTAS 35 18 8 1 9 484.466
09 80Á HORA 31 18 h 1 11 479-526
MAIA ISMAI 29 18 5 1 1: 44S-491
ii>9 AC FAFE
28 18 4
457-510
28 19 4 1 14 451-587
1192 ARSENAL
4119 X1C0 AND. 24 18 2 2 14 447-574
459 5.13ERNÁRD02218 1 2 15 398.544
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ANDEBOL. Antônio José

Rodrigues Pereira faleceu ontem
aos 80 anos, vítima de doença
prolongada. O antigo presidente
da Associação de Setúbal e SM()
de Mérito da Federação vai ser
cremado hoje (12h) na Quinta do
Conde, depois do velório no
Cemitério da Amora. Será
prestado um minuto de silêncio
em todos os jogos oficiais até ao
dia 28. À família enlutada,
Record apresenta as mais
sentidas condolências.
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EUROPLU DA CRÜACji

Leão Skok ganha à Espanha
-ta A Eslovénia, uma das seleções
responsáveis pelo afastamento de
Portugal do Europeu da Croácia,
vulgarizou (31-26) ontem a Espanha, na penúltima rondado Grupo
2 da Main Round, em Varazdin.
O novo reforço do Sporting
(ainda não oficializado mas já inscrito na Federação), o guarda- redes esiovenoMatevzSkok, não foi
-titular jogou 5 minutos -, mas
mesmo assim realizou duas defesas perante quatro remates, um

dos quais aos 7 metros, conseguindo uma eficácia de 50%. Já o pivô
esloveno Igor Zabic, que trocou
esta época os leões pelo Plock (Polónia) de Gilberto Duarte, também
não atuou de início, mas fez dois
golos (100%).
No outro jogo da mesma série, a
República Checa voltou a surpreender, ao bater (25-24) a Ma cedónia, baralhando por completo as contas do grupo, que apura os
dois primeiros para as melas -fi -

na is. Quando falta realizar uma
jornada (hoje), a Dinamarca comanda com 6 pontos e joga com a
Macedónia (3), para além do Eslovénia (3) - República Checa (4) e do
Alemanha (4) - Espanha (4).
O Grupo 1 também está ao rubro. A França (8), campeã mundial, será testada pelos anfitriões
da Croácia (6), mas há ainda °Suécia (6) - Noruega (4). Bielorrússia
(0) e Sérvia (0) jogam entre si para
fugir ao último lugar. o A.R.
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Dérbi de Lisboa anima 19ª ronda do Campeonato
Com uma equipa "de outro campeonato", o Belenenses quer bater esta quarta-feira (19h30) o pé ao
líder Benfica, no dérbi da Luz que anima a 19ª jornada da fase regular do campeonato.
João Florêncio, treinador da turma do Restelo, elogiou o cuidado da Federação (FAP) em nomear os
árbitros Daniel Martins e Roberto Martins, prevendo um jogo de nível elevado: "Ainda bem que desta
vez teremos uma dupla de primeira água, das melhores do país e um delegado [José Oliveira] com
muitas capacidades", considerou o técnico, agastado com a polémica do embate de domingo diante do
Avanca (29-29).
"O Benfica é de outro campeonato, mas também podemos surpreender, apesar da superioridade do
adversário. Vamos querer dignificar a camisola. Fizemos bastantes jogos na pré-temporada e o
Benfica esteve na nossa apresentação, pelo que são equipas que se conhecem bem. Em termos
gerais, são conjuntos que jogam com defesas amplas e profundas, com transições rápidas em
velocidade e imprimem intensidade ao jogo. Já se sabe que um empate para o Belenenses seria
excelente", sustentou João Florêncio a Record.
Águias preparadas
Em declarações à BTV, Miguel Espinha, guarda-redes dos encarnados, conhece bem os segredos do
Belenenses, depois de já ter sido emprestado ao Restelo: "No jogo as amizades ficam de fora. Esperanos jogo complicado. O Belenenses é uma equipa aguerrida, tem feito um excelente Campeonato e
luta pelos seis primeiros, mas nós vamos fazer tudo para ganhar."
O adjunto das águias, Pedro Vieira, também sabe o valor do Belém: "É perigoso, com sistemas
defensivos muito plásticos. Temos de defender bem."
Destaque ainda para a receção do campeão Sporting ao São Bernardo, o FC Porto vai ao Boa Hora e o
ABC joga com o Arsenal.
2018/01/24
Alexandre Reis
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República Checa surpreende a Macedónia
A Eslovénia, uma das seleções responsáveis pelo afastamento de Portugal do Europeu da Corácia,
vulgarizou (31-26) esta terça-feira a Espanha, na penúltima ronda do Grupo 2 da Main Round, em
Varazdin.
O novo reforço do Sporting (ainda não oficializado mas já inscrito na Federação), o guarda-redes
esloveno Matevz Skok, não foi titular - jogou 5 minutos -, mas mesmo assim realizou duas defesas
perante quatro remates, um dos quais aos 7 metros, conseguindo uma eficácia de 50%.
Já o pivô esloveno Igor Zabic, que trocou esta época os leões pelo Plock (Polónia) de Gilberto Duarte,
também não atuou de início, mas fez dois golos (100%).
No outro jogo da mesma série, a República Checa voltou a surpreender, ao bater (25-24) a
Macedónia, baralhando por completo as contas do grupo, que apura os dois primeiros para as meiasfinais.
Quando falta realizar uma jornada (hoje), a Dinamarca comanda com 6 pontos e joga com a
Macedónia (3), para além do Eslovénia (3)-República Checa (4) e do Alemanha (4)- Espanha (4).
O Grupo 1 da Main Round também está ao rubro antes da última ronda. A França (8), campeã
mundial, será testada pelos anfitriões da Croácia (6), mas há ainda o Suécia (6)-Noruega (4).
Bielorrússia (0) e Sérvia (0) jogam entre si a fugir ao último lugar.
2018/01/23
Alexandre Reis
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Por RecordCom uma equipa "de outro campeonato", o Belenenses quer bater esta quarta-feira
(19h30) o pé ao líder Benfica, no dérbi da Luz que anima a 19ª jornada da fase regular do
campeonato. João Florêncio, treinador da turma do Restelo, elogiou o cuidado da Federação (FAP) em
nomear os árbitros Daniel Martins e Roberto Martins, prevendo um jogo de nível elevado: "Ainda bem
que desta vez teremos uma dupla de primeira água, das melhores do país e um delegado [José
Oliveira] com muitas capacidades", considerou o técnico, agastado com a polémica do embate de
domingo diante do Avanca (29-29)."O Benfica é de outro campeonato, mas também podemos
surpreender, apesar da superioridade do adversário. Vamos querer dignificar a camisola. Fizemos
bastantes jogos na pré-temporada e o Benfica esteve na nossa apresentação, pelo que são equipas
que se conhecem bem. Em termos gerais, são conjuntos que jogam com defesas amplas e profundas,
com transições rápidas em velocidade e imprimem intensidade ao jogo. Já se sabe que um empate
para o Belenenses seria excelente", sustentou João Florêncio a Record. Águias preparadasEm
declarações à BTV, Miguel Espinha, guarda-redes dos encarnados, conhece bem os segredos do
Belenenses, depois de já ter sido emprestado ao Restelo: "No jogo as amizades ficam de fora. Esperanos jogo complicado. O Belenenses é uma equipa aguerrida, tem feito um excelente Campeonato e
luta pelos seis primeiros, mas nós vamos fazer tudo para ganhar."O adjunto das águias, Pedro Vieira,
também sabe o valor do Belém: "É perigoso, com sistemas defensivos muito plásticos. Temos de
defender bem." Destaque ainda para a receção do campeão Sporting ao São Bernardo, o FC Porto vai
ao Boa Hora e o ABC joga com o Arsenal.
01:30
01:30
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Por RecordA Eslovénia, uma das seleções responsáveis pelo afastamento de Portugal do Europeu da
Corácia, vulgarizou (31-26) esta terça-feira a Espanha, na penúltima ronda do Grupo 2 da Main
Round, em Varazdin.O novo reforço do Sporting (ainda não oficializado mas já inscrito na Federação),
o guarda-redes esloveno Matevz Skok, não foi titular - jogou 5 minutos -, mas mesmo assim realizou
duas defesas perante quatro remates, um dos quais aos 7 metros, conseguindo uma eficácia de 50%.
Já o pivô esloveno Igor Zabic, que trocou esta época os leões pelo Plock (Polónia) de Gilberto Duarte,
também não atuou de início, mas fez dois golos (100%). No outro jogo da mesma série, a República
Checa voltou a surpreender, ao bater (25-24) a Macedónia, baralhando por completo as contas do
grupo, que apura os dois primeiros para as meias-finais. Quando falta realizar uma jornada (hoje), a
Dinamarca comanda com 6 pontos e joga com a Macedónia (3), para além do Eslovénia (3)-República
Checa (4) e do Alemanha (4)- Espanha (4).O Grupo 1 da Main Round também está ao rubro antes da
última ronda. A França (8), campeã mundial, será testada pelos anfitriões da Croácia (6), mas há
ainda o Suécia (6)-Noruega (4). Bielorrússia (0) e Sérvia (0) jogam entre si a fugir ao último lugar.
23.01.2018 23:50
23.01.2018 23:50
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