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Hoje há 'derby' no Restelo
Campeão Sporting defronta o
Belenenses em jogo antecipado
da 13.Q jornada do campeonato
O Sporting joga hoje no Restelo,
em partida antecipada da 13.'1 jornada, pois os leões jogam a 2 de dezembro — data da ronda em questão —
com o Metalurg, para a Liga dos
Campeões. Separados por um ponto, com vantagem para os leões, os
comandados de Hugo Canela apresentam-se com vários lesionados:
Matej Asanin, Aljosa Cudic, Carlos
Ruesga, Pedro Solha e Cláudio Pedroso, sendo que Tiago Rocha está quase recuperado. Os azuis têm o fator

ANDEBOL 1
4 Hoje 4 Jogo antecipado da 13.a jornada
Belenenses—Sporting
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa

20.00 h

casa a seu favor para inverterem as
derrotas em Avanca e com o Benfica. O Sporting está preparado para
lutar. «Para termos urna boa vitória
em Belém, teremos de assumir compromisso ainda mais forte e ter grande atitude», referiu o guarda-redes
Manuel Gaspar. No dia 19 novo derby:
Benfica-Sporting, às 19.30 h, na Luz.
Antes, o campeão recebe no domingo os franceses do Montpellier. H. C.
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HOJE
ANDEBOL

Belenenses-Sporting
Jogo da13.a jornada do campeonato nacional, no Pavilhão
Acácio Rosa, em Lisboa, pelas
20h00.

AMANHA
BASQUETEBOL

Oliveirense-Benfica
2.a jornada do campeonato nacional, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de
Azeméis, pelas18h00.
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Andebol Académica
entra a vencer na formação
e seniores voltam a perder
DR

111 O fim de semana
foi positivo para o andebol da Académica com
os iniciados e os juvenis
a vencerem, respetivamente, o Ílhavo em casa
(43-22) e a Sanjoanense B
fora (19-25). Os seniores,
por sua vez, foram disputar a terceira jornada do
campeonato nacional da
segunda divisão a Estarreja, sendo derrotados
pela equipa da casa por
27-21.
A Briosa voltou a claudicar, somando a terceira derrota consecutiva
no campeonato. Mais
uma vez, o resultado
está longe de espelhar o
equilíbrio entre as duas
equipas, tendo a inexperiência dos academistas,
aliada a uma falta de
eficácia no ataque, sido
suficientes para um resultado final desequilibrado. Muito combativa
e aplicada durante todo
o jogo, a Académica não
conseguiu superar a ausência de dois jogadores
fundamentais e a lesão,
numa fase inicial, do capitão Luís Santos.
Contra uma equipa
muito mais “pesada” e
experiente, a Académica
conseguiu equilibrar as
armas do desnível f ísico
apostando numa defesa
alta que baralhou durante quase toda a primeira parte o Estarreja. Na

Sortes diferentes para jovens e seniores da Académica

segunda parte, o desnível verificou-se, como se
referiu acima, pela dificuldade na concretização em situações de golo
iminente.
Num jogo marcado pelas excelentes exibições
dos guarda-redes João
Gonçalves e António
Madaleno, no terreno
da concretização destaque para os sete golos de
Diogo Feijó e os quatro de
Duarte Messias.
Já os juvenis iniciaram
a participação no campeonato regional com
uma vitória no dif ícil
terreno da Sanjoanense
B, demonstrando uma
garra e determinação
assinalável, apesar de

destaque
R Os seniores jogam
sábado no terreno
do Benfica B
R No sábado os
juvenis recebem
o S. Bernardo no
pavilhão do Estádio
Universitário
R No domingo,
os iniciados
deslocam-se
ao terreno do S.
Bernardo

poderem apenas contar
com oito jogadores. Os
treinadores Marcos Alves
e Júlio Alves conseguiram
já, com pouco tempo de
treino, implementar algumas ideias que foram
assimiladas pelos jovens
jogadores.
Os iniciados receberam
e venceram o Ílhavo por
uma margem que não
deixa dúvidas sobre o
desnível verificado entre
as equipas. A equipa da
Briosa, comandada por
Hernâni Cardoso e Susana Oliveira mostrou um
bom grau de preparação,
mantendo sempre um ritmo bastante elevado durante o decorrer de toda
a partida.
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ANDEBOL

Quatro jogos para, somar 12 pontos
MADEIRA ANDEBOL
SAD QUER SOMAR 12
PONTOS ANTES DO
SEU REGRESSO ÀS
PROVAS EUROPEIAS
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Com seis jornadas já disputadas
na primeira fase do 'Nacional' da
I Divisão por parte do Madeira
Andebol SAD, o conjunto madeirense tem assumido gradualmente um papel relevante. Ainda
numa fase prematura da temporada a SAD já vai deixando indicadores válidos para o que ai
vem.
Os madeirenses agora um pouco mais aliviados da tormenta de
lesões que marcaram este início
de época, assumem claramente
urna aposta arrojada diga-se, mas
que é reveladora da ambição des-

te grupo de trabalho.
Com quatro vitórias e duas derrotas, 14 pontos e o sexto lugar na
tabela classificativa, com os mesmos pontos do terceiro classificado o Sporting e a quatros pontos
da liderança que está nas mãos do
Benfica, a equipa comandada
pelo técnico Paulo Fidalgo, deseja
e tem condições objectivas de
chegar ao duplo compromisso
europeu a ter lugar nos dias 17 e
18 de Novembro, frente ao Parnassos de Chipre, com mais 12
pontos aos 14 que soma actualmente. Por outras palavras o Madeira Andebol tem pela frente um
ciclo de quatro partidas, Arsenal,
Águas Santas, Avanca e Belenenses, onde para além dos pontos
em disputa estão adversários que
certamente estão também focados em metas igualmente ambiciosas excluindo certamente o
Arsenal que lutará pela permanência. A conquista de vitórias
irá entregar ao Madeira Andebol
uma posição privilegiada em ter-

de golos marcados com 186, estando o conjunto da Região logo a
seguir com 185 golos apontados,
uma média de 30,8 por jogo o que
é fantástico, num quadro onde o
plantel tem sofrido com algumas
limitações em jogadores estratégicos, obrigando a muitas mexidas no 'sete'. Na lista dos melhores marcadores da equipa da Madeira está João Pinto que em cincos encontros esteve ausente na
estreia leva 33 golos apontados,
seguido de Elledy Semedo com 25
golos e também cinco jogos. Daniel Santos totalista com 20 golos
em seis jogos.
E. Semedo orei' das assistências
Equipa masculina continua nos lugares da frente na I Divisão nacional.

mos daquilo que é por agora a consideração que três deles foram
suma principal meta. Ganhar ce- contra candidatos ao título, Porto,
do um lugar na fase final.
Sporting e Benfica, a equipa madeirenses tem evidenciado qualidade de uma forma muito partiSegundo melhor ataque é da SAD
E os números falam por si. Com cular na prova. Só o Sporting suseis jogos efectuados e tendo em pera o Madeira SAD em termos

Não menos importante e porque
os golos não 'nascem' sozinhos,
destaque igualmente para o papel
de Elledy Semedo. O internacional
Português para além dos 25 golos
apontados tem assumido na equipa o papel de melhor assistente
para golos com um total de 23 assistências aos colegas.
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SPORTING
HOZ NO RESTE.°
Devido à participação na Liga
dos Campeões, o Sporting
joga esta noite, a partir das 20
horas, no Restelo, frente ao
Belenenses, em encontro
antecipado da 13.8 jornada do
Campeonato Nacional - na
data dessa ronda, 2 de
dezembro, os leões recebem
o Metalurg. À sexta jornada,
recorde-se, os leões são
terceiros classificados, com
1 S pontos, e os azuis quintos,
com 14 . --ia
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ANDEBOL O lateral -esquerdo
Gilberto Duarte tem hoje uma
boa oportunidade para a sua
equipa, o Wisla l'Iock , se estrear
com uma vitória no Grupo A da
Liga dos Campeões e entrar nos
lugares de apuramento. A turma
polaca recebe os húngaros do
MOL -Plck Szeged na 5' jornada.
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ANDEBOL

Sporting tem dérbi difícil em Belém

JoãoFlortncio quer ganhar

ISM O Sporting e o Belenenses
acordaram antecipara 13' e última
jornada da primeira volta da fase
regular do Campeonato para hoje
(20h), num dérbi de alto risco para
os campeões nacionais, que terão
de visitar o sempre complicado
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo.
"O Belenenses está a fazer um
grande campeonato. Até à última
jornada estava nos primeiros lugares, mas teve um jogo compli cado com o Benfica e perdeu. Para

termos uma boa vitória em Belém
vamos ter de assumirum compromisso ainda mais forte e ter uma
grande atitude, pois é um jogo
muito difícil" , considerou Manuel
Gaspar, guarda-redes dos leões,
que poderá ver a sua equipa agar rar o Benfica no topo da classificação em caso de triunfo.
João Florêncio, treinador do Belenenses (5° classificado), está desejoso de regressar às vitórias:
"Estamos ansiosos para retificar a

imagem que deixámos frente ad
Benfica. Temos consciência do
valor do Sporting e do seu plantel,
mas queremos mostrar a nossa
qualidade para dificultar e pôr em
causa o favoritismo leonino. A
participação do Sporting na Liga
dos Campeões traz desgaste, mas
também dá um ritmo competitivo
muito elevado" , considerou o téc-.
nico, que vai encontrar um conjunto bastante desfalcado e fusti gado com muitas lesões. a
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