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ANDEBOL 
Guimarães no AC Fafe 
Ricardo Guimarães é o novo treina-
dor do AC Fafe, tendo como adjunto 
Eduardo Rodrigues. Hugo Silva man-
tém-se na equipa técnica, transitan-
do da anterior, liderada pelo dispen-
sado Luís Silva. 
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Ivan Nikcevic 
PE - Frankis Carol 

LE -  13 

Carlos Ruesga 
CT - 11 

Tiago Rocha 
PV - 17 

Cláudio Pedroso 
LD-10 

Pedro Portela 

Matevz Skok 

ANDEBOL C  ANDEBOL 1 

E: 

Inimigos de coração 
Hugo Canela e Carlos Resende confiantes na vitória no dérbi 
desta noite (19.30 h) o Sporting leva 16 vitórias seguidas 

ror 

HUGO COSTA 

U
M dérbi em dia de namorados, dois 
rivais em luta pelo mesmo objeti-
vo: vencer! Será esta a tónica do 
Sporting-Benfica de hoje, em atra-
so da 20.a jornada, com os cam- 

peões nacionais a respirarem vitórias — são 
16 seguidas no Andebol 1— e uma superio-
ridade recente sobre os encarnados: há 13 jo-
gos para o campeonato que o Sporting não 
conhece a derrota contra o Benfica, com 10 
sucessos e 3 empates. É necessário recuar a 
25 de maio de 2013, quando as águias der-
rotaram os leões por 31-30. Mais recente-
mente, na mente leonina está a última jor-
nada do campeonato da época passada, com 
a vitória sobre o rival que equi-
valeu ao título de campeão. 

Histórias à parte, o trei- 
nador do Sporting, Hugo Ca- - 'è,;',. -. ..‘: 
nela, vinca: «O Benfica vem 
com as armas todas para mos- , ,,, - 
trar que também são candida- ' ' ...'

.. 

tos ao título. Sabemos que vai 
ser um jogo muito difícil, é um 
dérbi, tem sempre característi-
cas próprias, mas estamos con-
fiantes», garante o timoneiro 
leonino, acrescentando: 

«Devemos estar cientes da dificuldade do 
jogo. Se conseguirmos controlar a nossa 
ansiedade e mantivermos a nossa calma 
e disciplina, penso que as coisas vão 
correr bem. Esta equipa merece 
esse apoio. Para além de estar 
a ganhar, é uma equipa que 
está a jogar muito bem». 

DERROTA QUE INTERESSA 
Já o treinador do Benfica, Carlos Resen-

de, vinca: «É mais uma partida, especial na 
medida em que nesta, ao contrário das úl-
timas que fizemos, está em jogo a derrota de  

um dos nossos adversários diretos, que é 
aquilo que queremos e é isso que significa um 
bocado mais relativamente a um jogo nor-
mal, por assim dizer.» 

Para ganhar aos leões, o técnico dos en-
carnados deixa bem claro: «Temos de ser 
uma equipa muito concentrada na defesa, em 
termos mentais, mas também no espaça-
mento no campo, muito unida, com cum-
plicidade e vencedora. Ou seja, uma equi-
pa que entra e que tem de dar tudo.» 

O Benfica leva oito vitórias nos últimos 
nove encontros mas não vence o Sporting em 
todas as competições há seis partidas. A úl-
tima foi na final da Taça de Portugal, em 
Almada, em 2016! 

Leões não perdem 
com rival da Luz 
no Andebol 1 
há 13 jogos 
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SPORTING—BENFICA 
—> 20.' Jornada 319.30 h 3 Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

PD - 

David Carvalho 

Bélone Moreira 
 PD -?

Hugo 
Pedro Seabra Figueira 

Ricardo 
Pesqueira 

PV - 14 Nuno Grilo 
22 Fábio Vidrago 

PE - 34 

Treinador: HUGO CANELA 
1-  Matej Asanin (GR)";16-Aljosa Cudic (GR); 24-Manuel 
Gaspar (GR); 2-Pedro Valdés (LE); 5-Michal Kopco (PV); 
7 - Bosko Bjelanovic (LE); 15-Pedro Solha (PE); 18-Carlos 
Carneiro (CT); 22-Francisco Tavares (PD); 23-Edmilson 
Araújo (LE); 26-Bruno Gaspar (PE); 77-Janko Bozovic 
(LD)*; 81-Felipe Borges (PE) 
* Lesionado, não deve jogar 

ÁRBITROS Treinador: CARLOS RESENDE 
12-Diogo Valério (GR); 35-Miguel Ferreira (GR); 

4-João Silva (CT); 8-João Pais (PE): 9-Stefan Terzic 
(LD)"; 10-André Alves (PD); 13-Paulo Moreno (PV); 
15-Arthur Patrianova (LE); 18-Pedro Santana (LE); 

21-Gonçalo Nogueira (LD); 24-Alexandre Cavalcanti 
(LE); 50-Francisco Pereira (CT); 86-Ales Silva (PV) 

Mário Coutinho 
e Ramiro Silva 

(Aveiro) 
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saàat 

HOJE 

ANDEBOL 
Sporting-Benflca 
Pavilhão João Rocha, às 19h30. 

AMANHA 

FUTEBOL (F) SUB-16 
Portugal Alemanha 
Complexo Desportivo de Vila 
Real de S. António. pelas 11h15. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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A equipa sénior da Académica
registou nova derrota no Na-
cional da 2.ª Divisão, ao perder
na recepção ao AC Sismaria
(16-28), num jogo em que as
ausências de vários jogadores
se fizeram sentir e limitaram
sobremaneira as opções do
treinador Herlander Silva.

Com um mau começo de
jogo, no qual registou um par-
cial de 2-8 aos 10’, a Académica
foi-se “encontrando”, superou
as limitações e não deixou o an-
tagonista descolar no resultado

que ao intervalo era de 8-13.
Com uma entrada forte na

segunda parte, a turma acade-
mista equilibrou o jogo e por
várias vezes e chegou à dife-
rença mínima. A equipa viria,
contudo, a acusar o esforço e a
falta de opções, começando a
cair fisicamente. O Sismaria
aproveitou para ampliar a di-
ferença e vencer o encontro
por 16-28.

Sábado, a Académica visita o
Juve Lis. No domingo, a Secção
de Andebol academista orga-
niza o FESTAND de Bambis, a
partir das 14h00 no Pavilhão
da Palmeira. |

Ausências dificultaram
tarefa academista
Andebol
Nacional da 2.ª Divisão
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A equipa de juvenis da Acadé-
mica ganhou o Torneio do Car-
naval do Entroncamento, com
vitórias sobre o Albicastrense e
sobre o anfitrião NA Entronca-
mento. A turma escolar fez dois

jogos de grande qualidade, su-
perando o conjunto de Castelo
Branco, por 28-24, enquanto
que a vitória sobre o Núcleo de
Andebol do Entroncamento foi
mais curta, por 24-22. A partici-
pação neste torneio serviu de
preparação para a próxima fase
do campeonato regional. |

Duas vitórias garantiram
a conquista do torneio

Académica somou duas vitórias no Entroncamento 

Andebol
Torneio Carnaval Juvenis
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negativos da equipa sénior 
foram determinantes pa-
ra esta tomada de posição 
por parte da direção lide-
rada por Artur Magalhães. 

Numa nota publicada 
na página de  facebook 
oficial do Andebol Clube 
de Fafe, sob o título «Luís 
Silva afastado do coman-
do técnico», os responsá-
veis anunciaram que o 

clube minhoto está em posição delicada na i divisão nacional 

Andebol Clube de Fafe
dispensa técnico Luís Silva

treinador «foi dispensa-
do pela direção». 

«Esta situação não é 
alheia os últimos resul-
tados após a paragem de 
Natal: derrotas frente ao 
Gaia (Taça de Portugal), 
Belenenses e Xico Ande-
bol», indicam.

Ainda assim, a mesma 
publicação naquela rede 
social agradece ao técni-

co o «empenho» por ter 
garantido a permanência 
na época passada e deseja-
-lhe os maiores sucessos... 
«seja onde for».

E para suceder a Luís 
Silva, os responsáveis pe-
lo clube apostaram em 
Ricardo Guimarães, um 
técnico com passagem 
por clubes como Xico e 
Fermentões.

 JOsé costa lima 

O 
Andebol Clube de 
Fafe que disputa a 
primeira divisão na-
cional da modalida-

de, anunciou a dispensa 
do técnico Luís Silva. 

O clube fafense é 11.º 
classificado da prova, fora 
da zona de despromoção, 
mas os últimos resultados 
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AC FAFE COM 
RICARDO GURIARÃES 
Ricardo Guimarães é o novo 
treinador do AC Fafe, tendo 
Eduardo Rodrigues como 
adjunto, dupla que começou 
já ontem a trabalhar. Ricardo 
Guimarães tem no currículo 
em Campeonato Nacional da I 
Divisão (segundo escalão), em 
2009, pelo Xico de Holanda e, 
recorde-se, vai ocupar o lugar 
de Luís Silva, dispensado por 
"maus resultados", segundo o 
presidente Artur Magalhães.— 
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ANDEBOL 
Campeonato Nacional-
Jogo em atraso da20.a 
jornada:Sporting-Benfica, 
19h30, Pavilhão João Rocha. 

BASQUETEBOL 
Campeonato da Liga -Jogo 

ida' 
CAB Madeira-Terceira Basket, 
18h15. 

Volta a Osnll,, com 
a partidpação de Rui Costa 
(UAE Team Emirates), 
a decorrer até dia 18. Volta ao 
Algarve- ta etapx 
Albufeira-Lagos, na distância 
de 192,6 km. Volta à 
Andaluzia, com 

a Parbcipaçâode Amaro 
Antunes (CCCSprancli 
Polkowice) e José Mendes 
(Burgos-BH), a decorrer até 
dia18. 

FUTEBOL 
Uga dos Campeões - 
Oitavos de final mão: FC 
Porto-Liverpoo4,19h45, 
Estádio do Dragão. Sub-18 - 
Jogo dePrePat300: 
Portugal-Hungria.10h30, 
Complexo Desportivo de Fão. 

VOLEIBOL 
Taçaalaienfle - Quartos de 
finaV1.3  mão - Bunge 
Ravenna-Benfica.18h00, no 
Palazzo Mauro de André, em 
Ravena Otária). 
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O dérbi de hoje entre Benfica e Sporting já vai ser no Pavilhão João Rocha 

te somos nós.Temos de entrar 
em campo e dar tudo." 

Recorde-se que há ainda um 

CAMPEONATO NACIONAL 

0 Sporting recebe este final de tarde (19h00) o Benfica, em jogo 
que se encontra em atraso da 20.a jornada do Campeonato Nacional 

HOJE E DIA DE DERN 
O Sporting, campeão 
nacional e líder da prova, 
tem vindo a fazer uma 
excelente campanha, 
batendo recentemente o 
FC Porto no Dragão Caixa. 
Hoje é a vez de ser testado 
pelas águias 

93310131MAIIM13 
••• O Pavilhão João Rocha, 
inaugurado a 21 de julho do 
ano passado, vai receber mais 
um clássico de andebol portu-
guês, depois de já alise ter dis-
putado um encontro com o 
FC Porto, jogo em que, de res-
to, os leões sofreram a única 
derrota caseira (23-26) desde 
que têm a nova casa - têm 
também um empate, com o 
ABC, a 27 golos. "O Benfica 
vem com as armas todas para 
mostrar que também é candi-
dato ao título", avisa Hugo Ca-
nela sobre a partida de hoje, 
em que recebe o rival lisboeta. 
"Esta equipa merece apoio. 
Para além de estar a ganhar, é 
uma equipa que está a jogar 
muito bem. Não espero outra 
coisa senão uma casa cheia", 
diz ainda o treinador dos 
leões, que deixa a receita para 
o êxito: "Se conseguirmos 
controlar a ansiedade e se 
mantivermos a calma e a dis-
ciplina, penso que as coisas 
vão correr bem." 

Pelo lado dos encarnados, 
Alexandre Cavalcanti tam-
bém se revela otimista para 
este jogo, que se encontra em 
atraso da 20.' jornada. "O 
Sporting tem uma grande 
equipa, todos sabemos disso, 
tem uma equipa muito com- 

petitiva, com excelentes joga-
dores, mas nós temos treinado 
muito bem eestamosconfian-
tes. Acho que vai ser um exce-
lente jogo. Temos qualidade 
para chegar lá e ganhar os três 
pontos", assegura o lateral-es-
querdo de 21 anos. "Estamos 
muito confiantes, muito foca-
dos naquilo que temos feito, e 
isso nota-se no dia a dia, nota-
se nas pessoas", continua o 
meia-distância internacional 
A, para quem o Benfica tem de 
ter apenas um foco: "Temos de 
fazer o nosso trabalho, pensar 
em nós e não estarmos preo-
cupados se o adversário joga 
hoje ou amanhã. O importan- 

jogo em atraso no campeona-
to, o Madeira SAD-Avanca, 
marcado para o dia 28. 

LM ATRASO ainetwaill CLASS4FECAÇÃO 
HoJe JVED8881 P 
8par~iflea(191130) 1.° Sporting 21 19 1 1 722-10650 
f1R6X116 A )ORNADA 23' 2.° FtPorto 22 18 1 3 673503 
Sábado, dia 17defeverelro 3' Benfica 21 18 1 2608-50758 

18(24690114911801(37615) 4 ° ABC 22 15 3 4 632.53455 
ÁrCiki96.-k4~ 5' ~MI 21 13 2 6602-57749 
kiiisSiiia641.111enerdo<1811001 lislammes 22 12 1 9 585.592 47 

faddralinD 21 ki.~(21h00)  11 1 9 594-56844 
111818111811111Ors(191100) 13°.  rpierd6186i 2210 1 11-596574413 
Poloca4CParto(16/100) 9`11196rImii.--  22 7 1 149974337 
Quarta-feira db 21de ~iro 10°5110012 22 6 1 151339335 
861enenees-84666695417091130/ 11.• AC Fale 22 4 2 1654563032 ariï 22.•~Wa /2°Arsortal 22 4 2 16524-67932 
Quarta-feira,dia28de fevereiro 13 ' XkoAndebol 22 3 2 175424Z9230 
611666665~49ne,(1900)..  Sàoderriwdo 22 1 3 18í8.4-6—él -22 
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CLASSICO 
ANDEBOL 

2 Jogo em atraso da 20.* jornada 
SPORTING 19h30 BENFICA 

P 1 V E D GMGS 

SPORTING 60 21 19 1 1 722-506 
FCPORTO 59 2218 1 3 673-503 

02 8ENFICA 58 2118 1 2 648-507 
égAst 55 2215 3 4 632-534 
09 AVANCA 49 21 13 2 6 602-577 
09BEIEN194515 47 22 11 1 9 585.592 
02MAD.SAD 44 21 11 1 9 594-568 
09A. SANTAS 43 2210 1 11 596-574 
02  BOA HORA 37 22 7 1 14 597-663 
Cl> MAIA 15MAl 35. 22 6 1 15 533-593 
tb2AC FAFE 32 22 4 2 16 545630 
41/9ARSENAL 32 22 4 2 16 524.679 
d12XICO AND. 30 22 3 2 17 542-692 
11/2  S. BERNARD027 22 1 3 18 486-661 

Próxima ronda: r7e 21de fevereiro 
BENFICARICO ANDEBOL, AC FAFE-ABC, ÁGUAS 
SANTAS-SÃO BERNARDO, ARSENAL-SPORTING, MAIA 
ISMIV BOA HORA, AVANCA-FC PORTO (DIA 17); 
BEIENENSES-MADEIRA SAD (DIA 21) 

waneame~i~N~Ii  
ÚLTIMOS corirRowros 
NO CAMPEONATO 
2017/18 

É PRECISO RECUAR ATÉ MAIO 
DE 2013 PARA ENCONTRAR 
A ÚLTIMA VITÓRIA DO BENFICA 
FRENTE AO SPORTING NA PROVA 

Quanto ao Benfica, que se ga-
nhar no Pavilhão João Rocha con-
segue igualar o Sporting no topo, 
procura vencer o rival lisboeta 
pela primeira vez no campeonato 
desde... maio de 2013: De lá para 
cá, os leões conseguiram superio-
rizar-se quase sempre aos encar-
nados [ver quadro], com o único 
triunfo das águias a acontecer na 
final da Taça de Portugal de 2016, 
após prolongamento. O duelo 

mais recente aconteceu esta época 
na primeira volta, quando o Spor-
ting venceu na Luz por 27-24. 

Contudo, o técnico Carlos Re-
sende mostra-se entusiasmado 
com o dérbi. "O Sporting tem 
uma boa equipa, com excelentes 
jogadores a nível individual. É urn 
conjunto com a nossa dimensão e 
com qualidade. Temos de ser uma 
formação muito concentrada na 
defesa. Diria concentrada... nos 
dois sentidos da palavra. Em ter-
mos mentais mas também no es-
paçamento no campo, muito uni-
da, com cumplicidade e vencedo-
ra. Vamos ter de dar tudo", subli-
nhou o treinador das águias, em 
declarações à BTV. o 

7' jor. Benfica-SPORTING 24-27 

2016/17 
Fase final SPORTING-Benfica 25-23 

Fase final Benfica-Sporting 29-29 

25' kir Benfica-SPORTING 27-30 

12' jor. SPORTING-Benfica 28.25 

2015/16 
223  jor. Benfica-SPORTING 31-32 

11è jor. SPORTING-Benfica 31-28 

2014/15 
151  jor. SPORTING-Benfica 28-21 

23  jor. Benfica-Sporting 3232 

2013/14 
Fase final Sporting-Benfica 30-30 

Fase final Benfica-SPORTING 23-29 

15è jor. Benfica-SPORTING 25-30 

41 jor. SPORTING-Benfica 29-28 

2012/13 
Fase final BENFICA-Sporting 31-30 

Fase final SPORTING-Benfica 28.25 

173  jor. BENFICA-Sporting 25-24 

63  ior. Sporting-BENFICA 22-28 

INTENSO. Paulo Moreno eFrardds Carol no duelo da La volta 

ANDEBOL 

LEAO FAVORITO NO 
Sporting defronta rival 
Benfica no Pavilhão João 
Rocha e pode reforçar 
liderança do campeonato 

DIOGO JESUS 

É com a confiança em alta que 
o Sporting defronta hoje o eterno 
rival Benfica no Pavilhão João Ro-
cha. Os leões chegam a esta parti-
da em atraso da 20a jornada moti-
vados por estarem a atravessar um 
excelente momento de forma, 
como mostram as 16 vitórias se-
guidas na prova - e um triunfo 
frente a um histórico rivalcoloca-
rá a formação orientada por Hugo 
Canela com quatro pontos de 
avanço sobre águias e FC Porto, 
quando ficarão a faltar quatro en-
controsparao faial da fase regular. 

"Nós sabemos que vai ser um 
jogo muito difícil. Éumdérbi, uma 
partida que tem sempre caracte-
rLsticas próprias, mas estamos 
confiantes. Estamos cientes das 
dificuldades que o Benfica vai 
apresentar. O nosso adversário 
vem com as armas todas para 
mostrar que também é candidato 
ao titulo. Mas se conseguirmos 
controlar a ansiedade e se manti-
vermos a nossa calma e disciplina, 
penso que as coisas vão correr 
bem", analisou o técnico Hugo 
Canela ao site dos leões, convi-
dando os adeptos a deslocarem-se 
ao pavilhão: "Esta equipa merece 
todo o apoio. Para além de estar a 
ganhar, está a jogar muito bem." 

Na última semana, o Sporting 
quebrou o longo jejum de 18 anos 
sem ganhar no Dragão para o 
campeonato, terminando com a 
série histórica de 17 vitórias na 
provado rival, e o experiente Car-
los Ruesga aponta o caminho para 
a revalidação do titulo. "É impor-
tante terminar a fase regular na li-
derança Isolada. Um dérbi é sem-
pre especial. Queremos que os 
nossos adeptos estejamconnosco, 
para nos apoiarem e ajudarem a 
conseguir mais uma vitória" , dis-
se o central espanhol, de 32 anos. 
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Provas europeias 
em análise 

O FC Porto enfrenta o Liverpool para a 
Champions. um  dia antes de Sporting e Sp. 
Braga entrarem em campo na Liga Europa. 
A análise às provas europeias em 'Hora Re-
cord', com apresentação de David Novo. 

TELEVISÃO 

19.45 DIRETO RTPI/SPORT TVI 

Futebol: 
FC Porto-Liverpool 
um  Os azuis e brancos são os sobrevi-
ventes portugueses na Liga dos 
Campeões e procuram eliminar o Li-
verpool nos 'oitavos'. A primeira mão 
joga-se no Estádio do Dragão. 

19.30 DIRETO TVI24/SPORTING TV 

Andebol: 
Sporting-Benfica 

Um clássico que promete. O Spor-
ting lidera o campeonato, mas o Ben-
fica está apenas a dois pontos do ri-
val. As águias não vencem os leões na 
prova desde 2012/2013. 
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Leões recebe hoje o Benfica para o campeonato
 
É com a confiança em alta que o Sporting defronta hoje o eterno rival Benfica no Pavilhão João Rocha.
Os leões chegam a esta partida em atraso da 20ª jornada motivados por estarem a atravessar um
excelente momento de forma, como mostram as 16 vitórias seguidas na prova - e um triunfo frente a
um histórico rival colocará a formação orientada por Hugo Canela com quatro pontos de avanço sobre
águias e FC Porto, quando ficarão a faltar quatro encontros para o final da fase regular.
 
"Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. É um dérbi, uma partida que tem sempre
características próprias, mas estamos confiantes. Estamos cientes das dificuldades que o Benfica vai
apresentar. O nosso adversário vem com as armas todas para mostrar que também é candidato ao
título. Mas se conseguirmos controlar a ansiedade e se mantivermos a nossa calma e disciplina, penso
que as coisas vão correr bem", analisou o técnico Hugo Canela ao site dos leões, convidando os
adeptos a deslocarem-se ao pavilhão: "Esta equipa merece todo o apoio. Para além de estar a ganhar,
está a jogar muito bem."
 
Na última semana, o Sporting quebrou o longo jejum de 18 anos sem ganhar no Dragão para o
campeonato, terminando com a série histórica de 17 vitórias na prova do rival, e o experiente Carlos
Ruesga aponta o caminho para a revalidação do título. "É importante terminar a fase regular na
liderança isolada. Um dérbi é sempre especial. Queremos que os nossos adeptos estejam connosco,
para nos apoiarem e ajudarem a conseguir mais uma vitória", disse o central espanhol, de 32 anos.
 
Quanto ao Benfica, que se ganhar no Pavilhão João Rocha consegue igualar o Sporting no topo,
procura vencer o rival lisboeta pela primeira vez no campeonato desde... maio de 2013. De lá para cá,
os leões conseguiram superiorizar-se quase sempre aos encarnados [ver quadro], com o único triunfo
das águias a acontecer na final da Taça de Portugal de 2016, após prolongamento. O duelo mais
recente aconteceu esta época na primeira volta, quando o Sporting venceu na Luz por 27-24.
 
Contudo, o técnico Carlos Resende mostra-se entusiasmado com o dérbi. "O Sporting tem uma boa
equipa, com excelentes jogadores a nível individual. É um conjunto com a nossa dimensão e com
qualidade. Temos de ser uma formação muito concentrada na defesa. Diria concentrada... nos dois
sentidos da palavra. Em termos mentais mas também no espaçamento no campo, muito unida, com
cumplicidade e vencedora. Vamos ter de dar tudo", sublinhou o treinador das águias, em declarações
à BTV.
 
2018/02/14
 
Diogo Jesus
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