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ror 

HUGO COSTA 

ERGA de 55 kms e uma hora entre 
inícios separa dois jogos grandes da 
16.a jornada do Andebol 1: um clás-
sico nacional FC Porto-Benfica e um 
clássico da modalidade ABC-Spor-

ting, ambos hoje e com a liderança do cam-
peonato em jogo, pois dois pontos apenas 
separam os lideres e rivais lisboetas dos dra-
gões. Mas atenção que os bracarenses estão a 
4 de leões e águias! Ronda que só termina a 7 
de janeiro com o Belenenses-Arsenal 
Devesa e que inclui ainda Avanca-
-Águas Santas de luta pelo 6.º lugar. 

Mas vamos por partes: o FC 
Porto é a equipa mais peri-
gosa do momento, com 
12 vitórias seguidas e 
caso vença o Benfic 
torna-se a única for-
mação a bater to-
dos os adversá-
rios até esta 
altura. Os co- 

mandados de Lars Walther têm a melhor de-
fesa do campeonato, o 2.2  melhor ataque e 
terão um Dragão Caixa repleto de apoio 
contra o velho rival. «É um jogo muito im-
portante para nós, visto que temos vindo a 
fazer uma boa recuperação desde o início a 
época. Ganhando aqui empatamos em pon-
tos com o Benfica e metemos muita pres-
são na equipa que vai à frente. Vamos fazer 
tudo para o ganhar», garante Hugo Lauren-
tino, guardião da equipa anfitriã. 

Já os encarnados apresentam a 2. ªmelhor 
defesa e o 3.2  melhor ataque e o treinador 
Carlos Resende não tem dúvidas: «São 
duas equipas que lutam pelo título, es-
peramos que seja um bom espetáculo 

desportivo. O importan-
te é que consigamos ven-
cer. O FC porto atua com 
a defesa 6x0, com mui-
to bloco e bastantes 
contactos. Vamos ten- 

tar explorar a nossa 
--91` velocidade e a ro- 

tação dos nossos 
jogadores». 

Dragões são 
a equipa mais 
perigosa do 
momento 

1,a\N,  • 
ft ai 

Muita motivação a Norte 

Em Braga, não falta ambição ao ABC que nos dois jogos já realizados com 
o campeão Sporting não perdeu: vitória na Supertaça e empate no pavi-
lhão João Rocha. E mesmo sem o castigado Hugo Rocha e dúvidas quan-
to a Belmiro Alves, o treinador Jorge Rito assegura: «A nossa equipa vai lu-
tar até ao fim, sabendo que o Sporting tem muitas soluções e variadas. Iremos 
colocar em campo uma solução do ponto de vista organizativo que crie pro-
blemas ao Sporting e nos traga vantagens.» Já Hugo Canela, técnico leo-
nino, tem Pedro Valdés e Ivan Nikcevic enn dúvida para o jogo, mas frisa: «Têm 
jogadores de qualidade, que já jogaram em grandes clubes e estão habi-
tuados a estes encontros. Estamos altamente motivados e queremos mui- 
to demonstrar que somos capazes de fazer bem as coisas». H.  C. 

ABC ainda não 
perdeu com o 

campeão 
Sporting 

e promete 
luta até ao fim 

Liderança a jogo 
em duas frentes 
FC Porto-Benfica e ABC-Sporting centram atenções o 
Quatro primeiros defrontam-se, mas só ABC não sairá líder 

CALENDÁRIO 
Andebol 1 -) 16.' Jornada 3 Hoje 

 

Madeira SAD-São Bernardo MO h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal  
FC Porto-Benfica 20.00 h 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto  
ABC-Sporting 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Avanca-Águas Santas 21.00 h 
Pav. Comendador Adelino Dias Costa, 
em Avanca  
Xico Andebol-Boa Hora 21.00 h 
Pavilhão Desportivo Francisco Holanda, em 
Guimarães 
AC Fafe-ISMAI 2L30 h 
Pavilhão Municipal, em Fafe  

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 10,09 x 13,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72648607 13-12-2017

ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

O  guarda-redes croata Matej
Asanin, que não disputou os úl-
timos jogos, e se tem ressentido
de lesões, poderá ser o ausente
de maior vulto na equipa do
Sporting, que defende o título
conquistado na época passada,
mantém um dos plantéis mais
caros de sempre.

Sobressaem no plano indivi-
dual o central espanhol Carlos
Ruesga, o lateral cubano Fran-
kis Carol e o ponta esquerda
sérvio Ivan Nikcevic, a par dos
lusos Tiago Rocha (pivot),  que
regressa esta época a Portugal
oriundo do campeonato polaco,
Cláudio Pedroso (lateral) e Pe-
dro Portela (ponta direita).

Atingida por problemas físi-
cos, a equipa leonina, pautada

por atletas de grande complei-
ção, tem alternativas como o
guarda-redes esloveno Aljosa
Cudic, o lateral Bosko Bjelano-
vic, o pivot Michal Kopco ou o
central Carlos Carneiro.

16.ª jornada
Hoje
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

Não disputou os últimos jogos

Asanin pode ser o grande
ausente do Sporting
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

Humberto Gomes,  guarda-redes
e capitão do ABC/UMinho, ao
fazer segunda-feira a antevisão
ao jogo de hoje com o Sporting,
questionado sobre se vai fazer
diferença na  defensiva a ausên-
cia de Hugo Rocha, jogador com

mais estatura do clube minhoto
cumpre o segundo de dois jogos
de suspensão imposta pelo Con-
selho de Disciplina da Federa-
ção de Andebol de Portugal,   re-
conheceu que  “estaria a mentir
se dissesse que não”. 

“Nós no ABC nunca nos des-
culpamos com lesões nem casti-
gos. Nem será agora. Não vamos
ter o Hugo, mas vamos ter lá ou-
tro e não faz tanto bloco mas se
calhar vai defender melhor, não
sabemos”. 

É uma oportunidade para ou-
tros como o Délcio, o Francisco
ou o Hugo Manso, que têm joga-
do pouco,  agarrarem com duas
mãos e me ajudarem um bocadi-
nho na defesa”, acrescentou.
Num olhar geral ao adversário
desta noite, o guardião bracaren-
se admitiu que o Sporting “tem
mais soluções,  mas é um adver-
sário que nós queremos vencer”.

Sobre as relações de forças en-

tre os possíveis candidatos na
corrida ao título, o guarda-redes
frisou que este campeonato “é
difícil, como foram os outros to-
dos que o ABC conseguiu con-
quistar. Partimos como outsider
segundo a generalidade das pes-
soas, e só com estes resultados é
que as pessoas começam a olhar
o ABC com outros olhos”. 

DR 

Humberto Gomes

“Não vamos ter o Hugo 
mas vamos ter lá outro”
SPORTING VISITA ABC/UMINHO, hoje às 21 horas, no Flávio Sá Leite. Hugo
Rocha cumpre suspensão: há outros, avisa Humberto Gomes.

DR  

Frankis Carol trava, na área, Hugo Rocha - hoje o pivot do ABC/UMinho não joga
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Artística de Avanca recebe Águas Santas esta noite
Hoje disputa-se, quase na íntegra, a 16.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1,
merecendo destaque a recepção da Artística de Avanca ao Águas Santas. O encontro
começa às 21 horas. Duas horas antes, o S. Bernardo actua no recinto do Madeira SAD.
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Madeirenses recebem hoje aveirenses no Pavilhão do Funchal pelas 19 horas. 

Madeira SAD recebe 
aflito São Bernardo 
A formação do Madeira Andebol 
SAD está hoje de regresso ao Pa-
vilhão do Funchal para, a partir 
das 19 horas, defrontar o conjun-
to do São Bernardo, em encontro 
relativo à 16.' jornada da fase re-
gular do Campeonato nacional' 
da I divisão masculina. 

Um jogo onde os madeirenses 
não vão poder contar com os con-
tributos de Tiago Ferro ainda a 
recuperar da uma lesão e ainda 
Bruno Moreira que se lesionou 
no encontro no Funchal frente ao 
Benfica e está de fora dos planos 
do técnico Paulo Fidalgo até Ja-
neiro de 2018. 

Duas ausências importantes 
mas que não retiram aos madei-
renses a maior cota de favoritis-
mo para o encontro de logo ao fi-
nal da tarde. 

O São Bernardo apresenta-se 
no Funchal com a ingrata posição 
de 'lanterna vermelha', somando 
nas quinze partidas efectuadas 18 
pontos, fruto de uma vitória, um 
empate e 13 derrotas. Já o Madei-
ra SAD soma 29 pontos segue na 
oitava posição com os mesmos 
pontos do Aguas Santas que é sé-
timo. O Madeira Andebol SAD 
venceu sete jogos e soma oito 
derrotas. H. D. P. 
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HC BRAGA E ABC
Os dois clubes bracarenses 
recebem hoje, à mesma hora 
(21h00), o Sporting,
para o nacional de hóquei
em patins e de andebol.
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abc/UMinho recebe hoje (21h00) o sporting

Repetir sucesso da Supertaça
mas agora no Flávio Sá Leite

 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho pro-
cura, esta noite 
(21h00), no Flávio 
Sá Leite, repetir o 

ABC/UMinho volta a receber um "grande" no Sá Leite

D
M

triunfo, que na altura te-
ve tanto de justo como 
de inesperado, diante do 
Sporting, no Pavilhão Mu-
nicipal da Mêda (Guar-
da), que lhe permitiu, em 

agosto último, trazer pa-
ra a "catedral do andebol" 
mais uma Supertaça, a sé-
tima do seu historial.

Na altura, como ago-
ra, os leões, que têm um 
plantel forte, eram apon-
tados como favoritos.

Mas a turma bracaren-
se, com muitas novidades 
no plantel, que viu sair, 
entre outros, para além 
do técnico Carlos Resen-
de, Ricardo Pesqueira, Jo-
sé Costa, Dario Andrade, 
André Gomes, Pedro Spí-
nola e Pedro Seabra, ba-
teu o Sporting, por 26-21.

Esta noite, e depois de, 
na primeira volta, ter em-
patado no reduto da turma 
leonina (27-27), na primei-
ra volta, o conjunto trei-
nado por Jorge Rito, que 

não vai poder contar com 
Hugo Rocha (castigado) e 
dificilmente terá Belmi-
ro Alves (em dúvida), vai 
procurar a primeira vitó-
ria contra um "grande" no 
Andebol 1 (empatou fora 
com Benfica e FC Porto, 
tendo perdido, na penúl-
tima ronda, em casa, com 
os dragões).

CD Xico Andebol    
recebe Boa Hora
O CD Xico Andebol re-
cebe, também esta noite 
(21h00), o Boa Hora, em 
partida da 16.ª jornada.

Outros jogos de hoje: 
AA Avanca-Águas Santas 
(21h00), AC Fafe-ISMAI 
(21h30), Madeira SAD-
-São Bernardo (19h00) e 
FC Porto-Benfica (20h00). 
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Inverter ciclo negativo
diante do São Bernardo 
OMadeira SAD defronta esta

tarde o São Bernardo em par-
tida a contar para a 16.ª jor-

nada do Campeonato Nacional
de Andebol 1. O encontro está
marcado para as 19h00 no Pavi-
lhão do Funchal.
Depois de dois jogos e de outras

tantas derrotas, primeiro diante
de Benfica (32-28) e depois frente
ao FC Porto (32-21), dois dos can-
didatos ao título, o objetivo da

equipa madeirense passa por in-
verter o ciclo negativo já hoje
diante da formação continental.
Frente a frente vão estar o oitavo

classificado, o Madeira SAD, diante
do último, pelo que esta será cer-
tamente uma excelente oportuni-
dade para a equipa de Paulo Fidalgo
regressar à vitórias. Não será fácil,
é certo, mas a jogar entre portas os
madeirenses apresentam-se como
favoritos à vitória no embate. JM

Madeira SAD recebe esta noite o São Bernardo.

FO
TO

: J
M
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AIWBOL FÁBIO NAGAIIIÃES 
11TERESSA A FC PORTO E SPOR1111G 
O Chames, equipa que ocupa o segundo 
lugar na Proligue, comunicou.que não 
contará com Fábio Magalhães na próxima 
época. A ligação do lateral-esquerdo ao clube 
francês tem a validade de um ano e no final 
desta temporada é certo que Fábio regressará 
a Portugal, sendo referido, pelo HandNews, 
que existem dois clubes mais empenhados 
em receber este reforço: FC Porto e Sporting. 
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"Ganhando, 
empatamos 
em pontos 
com o 
Benfica e 
metemos 
muita 
pressão na 
equipa que 
vai à frente" 

Hugo 
Laurentino 
Guarda-redes 
do FC Porto 

Campeão Sporting vai ter de passar pelo teste de fogo 
no Minho numa jornada com clássico de eternos rivais 

Noite de finais em 
Braga e no Dragão 

Victor Iturriz' a e Ricardo Pesqueira na luta de pivôs do clássico da primeira volta 

Com os quatro candidatos 
ao título separados por 
poucos pontos, os clássicos 
desta quarta-feira podem 
provocar alterações na 
frente do campeonato que 
já vai na terceira jornada da 
segunda volta 

••• FC Porto-Benfica (hoje, 
20h00) e ABC-Sporting 
(21h00) são os jogos grandes 
da 16.a jornada, numa altura 
em que a liderança é dos leões 
(42pontos), a pardos encarna-
dos, com dragões (3.°, 40) e 
minhotos (4.°, 38) a seguir. 
Apostos para o clássico do Dra-
gão, o guarda-redes Hugo Lau-
rentino explicou a importân-
cia da vitória: "Ganhando,  

empatamos em pontos com o 
Benfica e metemos pressão na 
equipa que vai à frente. Vamos 
fazer tudo para ganhar." Do 
lado do Benfica, que bateu os 
azuis e brancos na Luz (3. a  jor-
nada), o técnico Carlos Resen-
de reagiu: "Perdemos em casa 
o único jogo no campeonato 
[Sporting, 7.a  jornada]. Acon-
teceu, mas a história não con-
diciona o futuro. Vamos com 
ambição renovada." 

Em Braga, o treinador Jorge 
Rito, que não contará com o 
castigado Hugo Rocha, falou 
da receção aos campeões, re-
cordando o jogo com o FC Por-
to: "Temos de evitar os pri-
meiros15/20 minutos do jogo 
com o FC Porto, com ansieda- 

de e falhas que nos fizeram 
perder o controlo. Temos de 
repetir a segunda parte, em 
que fomos mais serenos, orga-
nizados, com ambição e capa-
cidade de sofrimento. Frente 
ao Sporting, que tem soluções 
muitovariadas, temos de lutar 
até ao fim." 

Hugo Canela, treinador do 
Sporting, elogiou o ABC, com 
quem empatou na primeira 
volta, em Alvaiade: "Está a 
reestruturar-se e por isso tal-
vez não esteja tão forte, mas a 
verdade é que isso não se tem 
verificado.Têm jogadores com 
qualidade, que já jogaram em 
grandes clubes e estão habi-
tuados a estes encontros. Va-
mos altamente motivados." 
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A y teKla 
Anibal -1. Olvialo Nacianal(1* era) - Meia SAD-S Bernardo (19). F C Porto-Bernia (20). Avarca-
Ápias Santas (21). ABC -Sportina (21), Xrco Andebol-Boa Hora121). Faft~SMAI (2130) 
Baequelobel - Uge - nabign-Benhca (2030). Ovarense-CA8 Madeea (2.1), V Gumardes-Oheirense (211. 
Elecuico-Galeos Damen (21), Banewense4 C. Porto (2115). 

TaçadePartiopl (011irdes de finai) - U MarleVa-Aves (15), Moreirense-Santa Clama.% Pralen-
se-Faeose (15 30). Sporting- Waverdense (19). Rir Ave-gerika (21). 

mi hem -1? Divisa Nackeial - HC Braga-Sporting (211 Paço de Arcos-Beka (21), Toquei-
Sp Tomar (21). luverrnx:Te de Nana- Oivenrerese (21301 Op„r• aircelos-F C Porto (2130) 
Volelleel -Taça Orlaup Firránine as avos de Anel- Lc ~e) Clhe K-Hertnes Oostende (2130) 
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BRUNO DE CARVALHO ELOGIA 
LÍDER DO GRUPO STROMP 

José Carlos Estorninho, presidente 
do Grupo Stromp em fim de man-
dato, mereceu elogios de Bruno 
de Carvalho: "O Grupo Stromp 
sempre teve em conta os supe-
riores interesses do Sporting." 

Prémios Stromp  Bruno de Carvalho aproveitou a entrega das distinções leoninas para deixar recados. ao  Benfica, à Liga e à Federação 

"Receio que o pior 
ainda esteja para vir" 

Atleta do ano 
Carlos Ruesga (Andebol)  
Ana Borges (Futebol feminino) 
Futebolista 
Bas Dost (Futebol) 
Revelação 
Daniel Podence (Futebol) . 
Academia Sporting 

Luis Maximiano (Futebol) 
Treinador  
Hugo Canela (Andebi) 
Espoeis' Pavilhão 
Hora:» Preto 
Saudade 
Maria Lourdes Borges Castro 
Carreira 
Joao Benedito 
Dirigente 
Rir Caelro (vogal Conselho Diretivo)  
Coordenador 
José Manuel Almeida (Futsal)  
Dedicação 

Lede Mata 
desportoMn.pr 

A noite foi de festa, à bo-
leia da 54.' edição da Gala 
dos Prémios Stromp, mas 
nem por isso Bruno de Car-
valho baixou a guarda. Pelo 
contrário, o presidente dos 
leões cerrou os dentes, fa-
zendo particular mira ao 
que apelidou de "táticas 
mafiosas e terroristas" do 
Retifica. 

Em causa, segundo o pre-
sidente dos leões, estão os 
"sinais cada vez mais evi-
dentes de uma joint ventu-
re entre os sportingados - 
sportinguistas aziados - e  

os rivais da Luz", que, se-
gundo Bruno de Carvalho, 
tém deixado o clube numa 
"guerra permanente". O di-
rigente leonino apontou 
mesmo os exemplos dos só-
cios Pedro Paiva dos Santos 
e André Carreira Figueire-
do, que terão trocado emails 
a propósito de assuntos in-
ternos do Sporting com Pe-
dro Guerra, o antigo diretor 
de conteúdos da BTV. 

"Tudo vale, tudo vai pas-
sando impune", lamentou 
Bruno de Carvalho, antes de 
augurar que "muito mais se 
vai saber" e de apontar às 
instancias que gerem o fu-
tebol em Portugal. "Tenho 

Ausentes 
Presidente imita 
Dost e Podence 

Com os premiados 
Bas Dost e Daniel Po-
dence ausentes, por es-
tarem em estágio para o 
encontro de hoje, Bruno 
de Carvalho foi receber 
as distinções de ambos 
e protagonizou um mo-
mento peculiar: o líder 
dos leões pós-se de có-
coras para Imitar a baixa 
estatura de Podence, 
antes de subir a uma ca-
deira, numa alusão à al-
tura do holandês. 

exigido ao longo destes cin-
co anos à Federação e à Liga 
para que atuem em confor-
midade, mas estas nada fa-
zem a não ser meras atua-
ções de cosmética. Não 
atuam nem querem que o 
Governo atue e, com esta 
forma de agir, tornam-se 
forças de bloqueio que im-
pedem a própria polida de 
fazer o seu trabalho". defen-
deu, antes de confessar-se 
preocupado: "Receio que o 
pior ainda esteja para vir." 

Razões de sobra para 
Bruno de Carvalho voltar a 
apelar a uma intervenção 
governamental. "O futebol 
não se consegue autorregu- 

Fol unia noite de críticas, 
mas também de festa: hou-
ve foto de família com os 
premiados (entre os quais 
Mamona e Benedito). José 
Maria Rkdardi também es-
teve presente 

lar. Está na hora de saírem 
da sua zona de conforto, 
deixarem de se preocupar 
com os votos e fazerem 
aquilo para que foram elei-
tos. Não podemos pactuar 
mais com estas técnicas 
mafiosas. Não nos podemos 
esquecer que já houve dois 
assassinatos. entre outros 
casos graves. Exigimos uma 
intervenção de fundo por 
quem de direito", salientou. 

Bruno de Carvalho disse 
ainda que se e quando os 
sportinguistas o quiserem 
ver bater com a porta, bas-
ta que recolham as "assina-
turas necessárias". 
'COM AMA TULHA 

FOOTescola de Rio Maior  
Mundial  
André Santos (Kickboxtig); Nelson 
Évora (Atletismo); Tomas Pereira 
(Hóquei em patins); Angelo Grão 
(Hóquei em patins); Gonçalo Nunes 
(Hóquei em patins);  Inês Martins 
(Ginastica); Lies Gonçalves 
(Atletismo paralimpico); Catana a 
Duarte (Atletismo paralimpico); 
Enca Gomes (Atletismo 
paralimpico)  
Europeu  
Equipa de Hóquei em Patins sub-
i% Equipa de Andebol (Seniores 
Masculinos); Equipa de Futsal 
(Seniores Masculinos); Equipa de 
Atletismo de Corta-Mato (Seniores 
Masculinos); Equipa de Judo 
(Seniores !Masculinos); Equipa de 
Goalbal (Desporto Paraiimpico); 
Patrícia Mamona (Atletismo); 
Francisca Laia (Canoagem); !cão 
Soldado (Ténis de Mesa 
Parallmpico); Joao Vaz (Natação 
Paraltmpica); Joana Ramos (Judo); 
Maria Siderot (Judo); Samuel Santos 
(Bilhar pooi), Luís Costa (Ciclismo 
Paralimpico); Tiago Freitas (Hóquei 
em Patins); João Pedro Maio (Hóquei 
em Patins); Gustavo Pato (Hóquei 
em Patins); João Pedro Monteiro 
(Ténis de Mesa);  Drogo Carvallo 
(Ténis de Mesa); Ripa Mendonça 
(Padel);  Vasco Pascoal(Padel). 
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PEDRÓGÃO GRANDE 

Operacionais 
acusados 
de homicídio 
por negligência 
Ministério Público 
aponta responsabilidades 
criminais a dois bombeiros. 
lista de arguidos não estará 
ainda fechada te; 

Google, Salvador 
Sobral foi a figura 
mais pesquisada 
no motor de busca 

Freamunde Capão 
assado atrai 
milhares à Feira 
de Santa Luzia 
Pagina 29 
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Jorna de 
Notícias 

Emails 
de Pedro Guerr 
removidos na 
Nova Zelândia 

 

 

"Receio que  o  ior ainda 
esteja para vir ' Paginas  1f, tKt  ti. 

 

• Viagem com a presidente da associação provoca demissão de governante • Manuel Delgado apanhado a faltar à verdade • Ministério 
da Saúde atribui um milhão de euros de subsídios • Delegações da instituição queixam-se que mecenas estão a negar apoios PágillZ 6e 7 

Raríssun* as Doadores 
cortam financiamento 
• Adoções terão sido ilegais à data em que ocorreram P19 

Segurança Social só assume 
protocolo com lar de crianças 
da IURD a partir de 2004 

Autarquias 
Fundos europeus 
fazem aumentar 
o desemprego 
Página 10 

Agroalimentar 
Maior produtor 
de cogumelos em 
risco de falência 
Página 11 

Custóias Almoço 
de Natal na cadeia 
termina com 
revolta das famílias 
Plgina 22 

Publicidade 

 

  

sie Natal a diversão é em Gala! 
DE 1 DE DEZEMBRO ATÉ 7 DE JANEIRO 

ONATAL   
/TRAÇA Isi9 99.   
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Benfica visita FC Porto, 
como estatuto de ter 
sido a última equipa 
a vencer na Invicta 

 
 

ALEXANDREREIS 

 
  

ANDEBOL 

DRAGA° E COFRE 
1:001't /113R 

8  
ANDEBOL 

o 16.'jornada 

MADEIRA SAD 19h00 5. BERNARDO 

TIRO. Akotandre Cavalcanti foi um dos trunfos do Benfica na Luz 

UI  A 161  jornada do campeonato 
vai ser aliciante, com dois clássi-
cos de alta tensão a envolveremos 
quatro candidatos ao titulo, que 
decidirão quem vai ficar no topo 
da classificação da fase regular. 
Para além davisita de hoje (21h) do 
líder Sporting ao reduto do ABC, o 
Benfica, empatado em pontos 
como campeão, apresentar-se-á 
no Dragão Caixa (20h) com um es-
tatuto muito especial frente ao FC 
Porto, pois foi o último clube a 
vencer (32 - 31) no pavilhão dos 
azuis e brancos, aquando das 
meias- finais do playoff da época 
de 2015 /16, a 30 de março. 

O heptacampeão Hugo Lauren-
tino, guarda- redes do FC Porto, 
quer aproveitar a estatística favo-
rávele manter a senda vitoriosa da 
sua equipa, vinda de 12 vitórias 
consecutivas na prova: "Espero 
casa cheia. É sempre mais um jo-
gador e uma ajuda para ultrapas-
sarmos o adversário. Vai ser um 
jogo muito importante, depois de 
boa recuperação na tabela. Ga-
nhando, empatamos em pontos 
com o Benfica e metemos muita 
pressão na equipa da frente. Va-
mos fazer tudo para vencer." 

Já o treinador do Benfica, Carlos 
Resende, também quer desfrutar 
do clássico, frente a um adversário 
que conhece bem e com quem foi 
tricampeão como jogador e ga- 

"VAI SER UM GRANDE CLÁSSICO. 
SÃO EQUIPAS QUE LUTAM PELO 
TÍTULO E ESPERAMOS UM BOM 
ESPETÁCULO", DISSE RESENDE 

nhou uma vezo título como técni -
co: "Vai ser umclá.csico apetecível 
para adeptos, jogadores e treina-
dores. São duas equipasque ltttam 
pelo título e esperamos que seja 
um bom espetáculo. O importan-
te é que consigamos vencer." 

E tanto Laurentino como Re-
sende parecem ter a solução para 
vencer este encontro escaldante, 
que foi favorável às águias (28 25) 
na volta, disputado na Luz. 

"Já estudámos o Benfica, tal 
como o Benfica já estudou o FC 
Porto. O adversário é muito rápido 
e tem jogadores muito experientes 
e inteligentes, que sabem jogar 
bom andebol, mas nós somos mais 
fortes e temos armas para fazer 
frente aos trunfos do opositor", 
sustentou Hugo Laurentino. 

Carlos Resende quer que as ca - 
racterísticas da sua equipa sejam 
uma mais -valia para vencer: "O 
FC Porto atua com defesa em 6x0, 
com muito bloco e contacto. Va-
mos explorar a velocidade e rota-
ção dos nossos jogadores. Vai ser 
um jogo com um ritmo elevado, 
perante um adversário com um 
estilo que se encaixa no nosso." 

a$2 S. BERNARD018 15 1 1 13 338-457 

Proxini,i jornada 20 de dezembro 

BENFICA-AVANCA, ÁGUAS SANFAS-BELENENSES, 
ÁGUAS SANTAS, ARSENAL-AC FAFE, BOA HORA-ABC, 
SPORT1NG-MADEIRA SAD, SÃO BERNARDO-FC PORTO, 
MAIA ISMAI-XICO ANDEBOL 

ABC recebe leões 
sem Hugo Rocha 
O campeão e líder Sporting 
tem hoje jogo de alto risco, de-
frontando em Braga o ABC, 
que já roubou a Supertaça aos 
leões e 'sacou' t rês empates 
nos redutos dos três grandes. 
Como contrariedade para os 
bracarenses, o pivô Hugo Ro-
cha não poderá alinhar, pois 
apanhou um jogo de suspen-
são, após ver vermelho e azul 
no último ABC-FC Porto. 

FC PORTO 2oh00 BENFICA 
ABC 21h00 SPORTING 

XICO ANDEBOL 211100 BOA HORA 
AVANCA 21h00 ÀGUAS SANTAS 
AC FAFE 21h30 MAIA ISMAI 

BELENENSES 7 jan. ARSENAL 

cLAssiFicAçÃo 
P J V E D GMLS  

*SPORTING 47 15 13 1 1 510-363 
0913ENFICA 42 15 13 1 1 456-350 
02 FCPORTO 40 15 12 1 2 461.341 
09 ABC 38 15 10 3 2 446-358 
ORAVANCA 36 15 10 1 4 426-414 
*BEIENENSES 33 15 9 O 6 400-407 
02A.SANTAS 29 15 7 O 8 404-390 
*MAD.SAD 29 15 7 O 8 427-423 
*BOA HORA 76 15 5 1 9 406-443 
CD9 MAIA ISMAI 24 15 4 1 10 370-410 
e202  ARSENAL 22 15 3 1 11 352-462 
®º XICO AND. 21 15 2 2 11 374-487 
Ii/QACFAFE 20 15 2 1 12 378-443 
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