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ANDEBOL 

Alavarium 
pressiona líder 

Aveirenses subiram ao segun-
do lugar da classificação do Na-
cional feminino 

Na Marinha Grande, o Alavarium venceu o 
SIR/C1B, 21-20, e ascendeu ao 2." posto do 
principal campeonato feminino, estando a 
um ponto da Madeira SAD. lider da prova. 
Em jornada que contemplou mais trés 
partidas, as maranhenses venceram o Ac. 
Porto fora de portas, 29-22, sendo que as 
portuenses já tinham perdido na Maia com 
o Santa Joana, 25-18 no dia anterior. Em 
Lisboa, Passos Manuel e Juve Lis empata-
ram a 20 golos. Com  oito jornadas 
realizadas (ainda que estejam em atraso 6 
jogos), o campeonato prossegue no fim-
-de-semana com quatro partidas, parando 
depois para a qualificação da Seleção. H. C. 

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 3,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66928591 15-11-2016

ANDEBOL 
Jogo antecipado no Dragão 
O Dragão Caixa recebe, esta noite (21 

horas), o jogo Madeira SAD-FC 
Porto, antecipado da 11' jornada do 
Andebol 1, a disputar também 
amanhã (Sporting-Benfica e ABC-
-Avanca) e sábado. 
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ANDEBOL 

Grandes 
entram na Taça 
4  Sorteio dos dezasseis avos defi-
na! da Taça de Portugal realiza-
-se hoje, em Lisboa 

As 14 equipas do Andebol 1 iniciam a Taça 
de Portugal nos 1/16, hoje sorteados em 
Lisboa. Além dos 14 conjuntos do escalão 
maior do andebol, mais 18 equipas 
acompanham-nas depois de ultrapassar a 
2.0  eliminatória. Da Divisão constam Gaia, 
Modicus, Estarreja Sanjoanense, Xico An-
debol, Juve Lis, Albicastrense, Marítimo, 
Marienses, Vit. Setúbal (recém-reforçado 
com João Pinto, ex-Belenenses), 1.0  Dezem 
bro, A. Moinho e Benavente, havendo ainda 
5 da 3.' Divisão (Lagoa, S. Correia, Ilhavo, 
Penafiel e 1.° Maio). Nesta 2." ronda, realce 
para a desisténcia do P. Manuel que teria de 
se deslocar ao Marienses e dos sucessos 
de SIR e Penafiel ante equipas do escalão 
superior: SP Oleiros e Fermentóes. H. C. 
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NOWO 

Benfica com 
novo patrocínio 
G  A operadora Nowo (antiga 
Cabovisão) é o novo patroci-
nador das equipas de ande-
bol e voleibol do Benfica para 
a época 2016 / 2017. "Com 
esta parceria reforçamos o, 
apoio ao desporto em gerai?' 
associando a Nowo ao Benfi-
ca, um dos maiores emble-
mas do desporto nacional e 
de valor reconhecido inter-
nacionalmente", afirmou 
José Henriques, diretor de 
marketing da operadora. O 
valor do investimento não 
foi revelado. • 

Página 4



A5

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 16,29 x 17,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66928093 15-11-2016

Líder muito forte
para “auri-negros”
Superioridade A equipa da Sanjoanense não sentiu
dificuldades de maior frente à formação do Beira-Mar,
vencendo um “derby” que comandou a seu bel-prazer

SANJOANENSE                            37

Treinador: Nuno Batista.
Hugo Terra; Mário Lopes (3), Ricardo
Pinho (4), Pedro Amorim (1), Alexandre
Relvas (3), Bruno Pinho (4) e Pedro Gar-
cia (7) - sete inicial - Ricardo Gaspar,
Pedro Morais(1), João Pinhal, Xavier
Costa (2), Ruben Oliveira (4), Emanuel
Silva (2), Rui Rodrigues (2), Fábio
Gonçalves (1) e Ricardo Coutinho (3).

BEIRA-MAR                                    21

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
André Cruz; Ruben Valente(3), Ricardo
Senos (2), Diogo Coelho, Bruno Mor-
gado (1), Rodrigo Cunha e Felino Lopes
(5) - sete inicial - Diogo Portas, Nuno
Silva, André Marques (3), Carlos
Oliveira (1), Mlinarzik Lourenço (1),
Afonso Neto (2), Bernardo Gonçalves
(2), João Mieiro e Sérgio Costa (1).

apetrechada de bons jogadores,
a sua tarefa foi ficando mais
complicada a cada minuto que
passava no cronómetro.

Os comandados de Eugénio
Bartolomeu, que estiveram 11
minutos sem fazer qualquer
golo, viram a Sanjoanense dis-
parar para um 10-3, que vin-
cava bem a sua supremacia na
hora da finalização. E com
muitas bolas perdidas, aliadas
a alguma desconcentração, fi-
zeram com que o Beira-Mar
visse a Sanjoanense chegar ao
intervalo com a partida prati-
camente resolvido (19-7).

Segunda parte regista
jogo mais pausado

Com jogos da Taça de Por-
tugal (ver resultados) marca-
dos para o dia seguinte, tanto
a Sanjoanense, como o Beira-
Mar, jogaram mais pausada-
mente na segunda parte. A
equipa aveirense acabou por
ter uma boa reacção nesta eta -
pa, mas não é menos verdade
que a formação de Nuno Ba-
tista controlou sempre a van-
tagem que tinha no marcador,
acabando por vencer de forma
clara uma partida em que se
esperava mais equilíbrio.

Num jogo muito fácil de di-
rigir e em que a dupla de arbi-
tragem aveirense fez um tra-
balho sem falhas, ficou, mais
uma vez, provado que Sanjoa-
nense, a par do São Bernardo,
se perfila como um sérios can-
didato a uma das primeiras po-
sições que dão acesso à fase
de subida de divisão. |

Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira. Assistência: cerca de 100 es-
pectadores. Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva (A.A. Aveiro). Oficiais de
Mesa: Rui Fernandes e Paula Jesus (A.A. Aveiro). Ao intervalo: 19-7.

Avelino Conceição

Segura na liderança, a Sanjoa-
nense venceu de forma con-
cludente o Beira-Mar. Entrando
apática, a turma “auri-negra”
cedo começou a ceder no mar-
cador e, perante uma equipa

Andebol
2.ª Divisão Nacional

A formação da Sanjoanense continua invicta no campeonato e isolada na liderança 

D.R.
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3.ª Divisão Masculina
4.ª Jornada

Alavarium-Carregal Sal                28-21
Académica-Ac. Viseu                     23-23
Feirense-Ílhavo AC                          31-23
Folga: Lamego.
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Ílhavo AC                     4       3    0      1  109-10410
Académica                 4       2    1      1    100-91      9
Feirense                       3       2    1      0     83-70       8
Carregal Sal               4       1    1      2     86-94       7
Ac. Viseu                      3       1    1      1     58-63       6
Alavarium                   3       1    0      2     73-75       5
Lamego                         3       0    0      3     54-66       3
Próxima jornada
Lamego-Académica, Ílhavo AC-Alava -
rium e Ac. Viseu-Feirense; Folga: Car-
regal Sal.

Estreia vitoriosa dos aveirenses
ALAVARIUM                                  28

Treinador: João Alves.
Tiago Pereira e Daniel Oliveira; Victor
Marquez, João Costa (2), Giovanni
Ariezo (1), José Silvares, Yannick Lopes
(1), Leonardo Costa (7), Francisco
Nunes (1), Rui Henriques, Renato
Areias (1), Sandro Gomes (3), Pedro
Freitas (2), Gonçalo Oliveira (3), Paulo
Nunes e Francisco Feiteira (7).

CARREGAL SAL                           21

Treinador: Bruno Rebelo.
Rui Sousa e Bruno Bernardes; Bruno
Santos (2), Luís Nascimento, Gilberto
Coimbra, Ricardo Moura, Rodrigo Pina
(1), Tiago Paiva (4), Francisco Moura,
André Ribeiro (2), Cláudio Bento, Luís
Bernardo (1), Bruno Henriques (4) e
Tiago Cardoso (7).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Joaquim Machado e Jesua
Marcalo (A.A. Aveiro).

Oficiais de mesa: Fernando Vale e Ri-
cardo Cerqueira.
Ao intervalo: 14-10.

rio e o intervalo chegou com
os aveirenses na frente por
quatro golos.

Na segunda parte, o Alava-
rium voltou a apresentar-se
em grande nível e, rapida-
mente, alargou a diferença no
resultado, voltando a ter de
novo uma vantagem de sete
golos. Os visitantes não se ren-
deram e reduziram a nova-
mente a desvantagem.

Contudo, os aveirenses nunca
se desconcentraram e, apresen-
tando uma defesa segura, recu-
peraram o domínio da partida
que lhes permitiu voltar a ter
sete golos de vantagem, dife-
rença com que terminou o en-
contro que registou o primeiro
triunfo do Alavarium.

Com a dupla de arbitragem
a realizar um bom trabalho, o

Alavarium foi um justo vence-
dor de uma partida que domi-
nou na totalidade, apesar da
boa réplica do Carregal do Sal.
No próximo sábado, realiza-se
mais um “derby”, com a equipa
aveirense a deslocar-se ao re-
cinto do Ílhavo AC. |

velmente a meio da parte, pas-
sou a ter algum ascendente no
resultado.

E beneficiando da grande efi-
cácia defensiva e dos rápidos
contra-ataques, a equipa de
Avei ro chegou a ter uma van-
tagem no marcador de sete go-
los, mas nos últimos minutos
da primeira metade permitiu
uma recuperação do adversá-

Luís Malheiro

JUSTANum encontro em que
procurava obter a primeira vi-
tória na competição, o Alava-
rium começou por procurar
impor o seu jogo e tomar a li-
derança do marcador e, sensi-

Andebol
3.ª Divisão Nacional

RESULTADOS
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Marítimo vence 
na Taça de Portugal 

A equipa verde-rubra garantiu 
no passado domingo o 
passaporte para os 16 avos da 
Taça de Portugal de andebol 
masculino, depois de vencer, 
em casa, o CA Leça por uns 
claros 45-23 (24-13 ao 
intervalo). Os madeirenses, a 
par com o Madeira Andebol 
SAD conhecem hoje os 
adversários para a próxima 
ronda. 
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Foi com uma exibição fantástica
que o CS Marítimo, da 2ª Divi-
são Nacional, seguiu em frente,
no passado domingo, na Taça
de Portugal de Andebol. A rece-
ção ao Leça, equipa que milita
num escalão inferior, foi enca-
rada com muita seriedade pelos
comandados de Paulo Vieira,
como ficou bem patente no re-
sultado final: 45-23 (24-13 ao
intervalo). 
Um dia antes, os verde-rubros
receberam, também no Pavi-
lhão do Marítimo, a equipa do
Gondomar, em partida a contar
para o Campeonato Nacional da
II Divisão e que também ficou
marcada por uma excelente
exibição da equipa madeirense:
32-18 (17-11 ao intervalo).

ANDEBOL
CS MARÍTIMO IMPARÁVEL
PARA O CAMPEONATO E TAÇA
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Aequipa masculina do Ma-
deira SAD joga esta noite
no Dragão Caixa, onde

mora o líder incontestado do
Campeonato de Andebol 1. «O
FC Porto tem 100% de vitórias
até à 12ª jornada, está muito
motivado e além disso tem feito
boas prestações na Europa»,
lembra Daniel Santos, ponta
direita da formação madeirense
que vem de três vitórias con-
secutivas, a última das quais
assegurada com a melhor exi-
bição da época, em casa do SC
Horta, no passado sábado. 
Antevendo o embate diante

da poderosa equipa nortenha,
o atleta nota que «existem di-

Madeira SAD quer manter «qualidade de jogo» no Dragão
ferenças evidentes entre o Ma-
deira SAD e o FC Porto». Con-
tudo, Daniel Santos não deixa
de sublinhar que o «objetivo
passa por fazer um jogo posi-
tivo e de elevada qualidade».
«Pretendemos estar próximos
do FC Porto na qualidade do
jogo, e proporcionar um jogo
com riqueza técnica e tática»,
assegura o jogador, lembrando
que o Madeira SAD tem prota-
gonizado «boas prestações co-
letivas e individuais nos últimos
jogos», pelo que a ambição pas-
sa por «continuar a praticar
um andebol positivo, mesmo
que pela frente esteja uma equi-
pa com argumentos mais for-

tes» como é o caso do FC Por-
to.
Trata-se de um teste com ele-

vado grau de dificuldade aquele
que a equipa de Paulo Fidalgo
tem hoje pela frente, a partir
das 21h00. E além de defrontar
um adversário que só somou
vitórias até à data, também
terá de lutar com algum des-
gaste acumulado tendo em con-
ta a proximidade do jogo nos
Açores, que implicou a reali-
zação de muitas viagens num
curto espaço de tempo.
O jogo realiza-se hoje devido

ao facto de o FC Porto jogar
sexta-feira na Áustria para a
Taça EHF. JM
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Beneleague: Rola 
eleito o melhor 

"Já vivo em 
Antuérpia 
há dois anos 
e estou 
adaptado à 
cidade, à 
forma de • 
viver e à 
cultura da 
Bélgica" 

Sérgio Bola 
KV Sasja 

••• O excelente desempe-
nho de Sérgio Rola pelo Sasj a, 
na Beneleague de andebol, 
levou o ponta português a ser 
eleito o melhor jogador do 
mês de outubro. Num curio-
so campeonato, que abarca 
dois países vizinhos e conta 
com outro luso também ex-
FC Porto - o lateral-direito 
João Jacob Ramos, do Lim-
burg Lions -, Rola vive uma 
experiência nova e tem obje-
tivos traçados. "Temos uma  

equipa jovem, mas quero 
esta época estar na final-four 
da Beneleague e na final da 
Taça da Bélgica", adiantou ao 
site oficial do campeonato 
onde atua há duas épocas, de-
pois de se ter transferido do 
Madeira SAD. Neste mo-
mento, com 11 jornadas dis-
putadas, o Sasja é quinto -
com os mesmos pontos do 
quarto - e o Lions, de Jacob, 
lidera isolado. A Beneleague 
integra 12 clubes. 
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António Areia alerta para a defesa agressiva dos madeirenses 

ANDEBOL FC Porto tem esta noite o último 
teste difícil da primeira volta, face ao Madeira 

Dragão pode 
isolar-se mais 

AUGUSTOFERRO 

imo Ao Dragão Caixa chega 
hoje, da Madeira, uma equipa 
que está a fazer uma boa cam-
panha. Embora motivado pela 
vitória robusta de sábado,-rta—' 
Horta, otreinador Paulo Fidal-
go sabe o que o espera. "Vamos 
atuar num reduto sempre 
complicado e contra uma 
grande equipa. Teremos de 
apostar numa boa defesa, com 
níveis de concentração eleva-
dos, de modo a aproximarmos 
a nossa prestação da mais-va-
lia portista", diz. 
Os madeirenses, sendo 

Portistas continuam 
invencíveis e podem 
chegar esta noite (21hoo) à 
12.a  vitória, sabendo que 
amanhã Sporting e Benfica 
se defrontam, najornada 
que opõe todas as equipas 
de topo 

quartos, perderam nas visi-
tas a Benfíca, Águas Santas e 
Sporting (e com o ABC em 
casa), enquanto o FC Porto 
leva 11 vitórias noutros tan-
tos jogos, já bateu Benfíca e 
Sporting em casa e foi a Bra-
ga vencer o ABC, faltando-
lhe apenas Madeira e Horta, 
ambos em casa, para fazer 
mais uma primeira volta 
100%vitorioso.Apesar disso, 
o ponta-direita portista An-
tónio Areia não facilita. 
05in° todos os anos, espe-

ramos dificuldades. É uma 
equipa que causa dificulda-
des às de topo, que defende 
de forma muito agressiva, e 
temos de estar preparados 
para isso", explica. 

Numa jornada com jogos 
antecipados devido às com-
petições europeias, amanhã 
haverá o clássico Sporting-
BenfIca e o ABC-Avanca. 

"Na nossa 
cabeça não 
estão os 
recordes. 
Pensamos 
jogo a jogo e 
esse é o 
caminho 
certo para 
chegarmos 
ao sucesso" 

António 
Areia 
FC Porto 
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Agenda 
Andeiel DIvisio Naclonal - Fiadora SAD-F. C Pano (21- Drag» Caora). 
keepailebol - &rape Cup (Fase de Grupos). G4upo A Benfica-Eian Chalon (21) 
Fueiree - Sub-21 - logo partkuler - Holanda-Portugal (1720) 
SuE-19-1• Tomei° de Apuramento para o Europeu 2017- Grupo 8 - Portugal-Dinamarca (12). na Bul- 
gana 
Ohm« -Andebol - As 17 horas, sate° dos 15 avos de foral da Taça de Portugal, na sede na federaçao em 
bsboa. 
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ANDEBOLI  
12.a jornada 

MADEIRA SAD 21'100* FC PORTO 

SPORTINGamanháBENF iCA 

ABCamanhãAVANCA 

$P. HORTA sábadoBOA HORA 

AC FAFE sábadoACUAS SANTAS 

SÃO MAMEDE sábadoMAlA ISMAI 

ARSENAt sábadoBELENENSES 

*No Dragão Caixa 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D 

09  FC PORTO 33 11 11 0 O 354-248 
SPORTING 31 11 100 1 375-268 

31 11  100 1  327-264 

02  MADEIRA SAD25 11 7 0 4 321-288 
09  AVANCA 24 11 6 1 4 287-284 
09  BOA HORA 23 12 5 1 6 309-369 

ABC 21 9 6 0 3 299-256 
09  A.SANTAS 21 11 5 O 6 271-283 
09  AC FAFE 17 11 3 O 8 272-333 
019  BELENENSES 17 10 3 1 6 270-299 

ARSENAL 15 11 1 2 8 292-350 
SP. HORTA 15 9 2 2 5 234260 

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

09  BENFICA 

ANDEBOL 
 

Dragão defende liderança 
antes do dérbi lisboeta 
Gil A 12'4  e penúltima jornada da 
primeira volta da fase regular do 
Campeonato inicia-se hoje 
(21h00) no Dragão Caixa, com 
um aliciante Madeira SAD-FC 
Porto, clubes que acordaram a 
disputa do duelo na Invicta, an-
tecipado por causa das competi-
ções europeias do próximo fim 
de semana. 

O favoritismo vai para os azuis 
e brancos, que defendem a lide -
rança sem pontos perdidos, na 
véspera do dérbi Sporting -Ben - 
fica e do ABC-Avanca, o que quer 
dizer que algum dos candidatos 
ao titulo vai perder terreno na 
classificação. 

Em declarações ao sitio doclu 
be, António Areia, ponta direita 
do FC Porto, fez ontem a antevi-
são do duelo com os insulares: 
"Como sempre, esperamos difi-
culdades frente ao Madeira SAD. 
É uma equipa que causa muitas 
dificuldades às equipas de topo, 
defende de forma muito agressi-
va e nós temos de estar prepara-
dos para superar essas dificulda -
des. Não queremos que eles ve-
nham conseguir um resultado 
que lhes seja favorável." 

Paulo Fidalgo, treinador do 
Madeira SAD, está na expectati-
va: "Sabemos a força do FC Por- 

to. Vamos tentar fazer um jogo 
de qualidade, equilibrar e no fi-
nalvê-se quem ganha. Fábio Ma-
galhães está em dúvida." 

A ronda completa- se no próxi-
mosábado, com os jogosSp. Hor-
ta-Boa Hora, AC Fale- Águas 
Santas, São Mamede-Maia ISMAI 
eArsenal-Belenenses.o 
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A14FC Porto defende liderança antes do dérbi lisboeta
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O favoritismo vai para os azuis e brancos, que defendem a liderança sem pontos perdidos 15-11-2016
. Record Por Record A 12ª e penúltima jornada da primeira volta da fase regular do Campeonato
inicia-se hoje (21h00) no Dragão Caixa, com um aliciante Madeira SAD-FC Porto, clubes que
acordaram a disputa do duelo na Invicta, antecipado por causa das competições europeias do próximo
fim de semana.O favoritismo vai para os azuis e brancos, que defendem a liderança sem pontos
perdidos, na véspera do dérbi Sporting-Benfica e do ABC-Avanca, o que quer dizer que algum dos
candidatos ao título vai perder terreno na classificação.Em declarações ao sítio do clube, António
Areia, ponta direita do FC Porto, fez ontem a antevisão do duelo com os insulares: "Como sempre,
esperamos dificuldades frente ao Madeira SAD. É uma equipa que causa muitas dificuldades às
equipas de topo, defende de forma muito agressiva e nós temos de estar preparados para superar
essas dificuldades. Não queremos que eles venham conseguir um resultado que lhes seja
favorável."Paulo Fidalgo, treinador do Madeira SAD, está na expectativa: "Sabemos a força do FC
Porto. Vamos tentar fazer um jogo de qualidade, equilibrar e no final vê-se quem ganha. Fábio
Magalhães está em dúvida."A ronda completa-se no próximo sábado, com os jogos Sp. Horta-Boa
Hora, AC Fafe-Águas Santas, São Mamede-Maia ISMAI e Arsenal-Belenenses.
 
15-11-2016 . Record
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