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GDCP Arrifes 
e Marítimo dominam 
Torneio de Abertura 
Os dois clubes 
repartiram as vitórias 
no Torneio de Abertura 
nos diferentes escalões 
de formação. Falta 
apurar o vencedor em 
Seniores Masculinos 
ARTHUR MELO 
ajmelo@acwianooriental.pt  

GDCP Arrifes e Marítimo repar-
tiram o domínio na primeira pro-
va da época 2017 organizada pela 
Associação de Andebol de São Mi-
guel (AASM), o Torneio de Aber-
tura. 

O clube arrifense arrecadou as 
vitórias em Infantis e Iniciados 
Masculinos, enquanto a forma-
ção da Calheta já conquistou o  

triunfo em Juvenis Masculinos, 
podendo aindajuntar a vitória em 
Seniores Masculinos. No escalão 
mais alto, o Marítimo segue em 
segundo lugar com 8 pontos - me-
nos um que o líder GDCP Arrifes 
A - mas com um jogo a menos é 
expectável que a vitória final na 
competição possa surgir aos azuis 
da Calheta. O derradeiro encon-
tro do Torneio de Abertura em Se-
niores Masculinos, entre o Ma-
rítimo e o GDCP Arrifes B, vai 
disputar-se amanhã, dia 30, pe-
las 20h30 no Pavilhão Universi-
tário da Universidade dos Açores. 

Entretanto, as equipas já ini-
ciaram a preparação tendo em vis-
ta a participação na prova maior 
da modalidade a nível de ilha, o 
Campeonato de São Miguel, pró-
ximo evento no calendário des-
portivo da AASM.* 
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15 INTERVALO 10 

Hugo Laurentino (GR) (1) 
Victor Iturriza (3)  
Nikola Spelic (2)  
Yoel Morales (1)  
Miguel Martins (2)  
lonas Alves  
Carlos Oliveira  
Angel Hernandez (3)  
Rui Silva (2) 
Daymaro Salina (3)  
Felipe Santaela (1)  
Jose Carrillo (3)  
Diogo Branquinho  (4)  
Antonio Areia (5)  
Miguel Alves (4)  
Aleksander Spende  

Nuno Silva (GR) (1) 
Nelson Reyniel (GR)  
João Carvalho (GR)  
Tiago Gonçalves (1)  
Vasco Santos (3)  
Miguel Fernandes  
Paulo Cândido (2)  
Pedro Dantas  
Nuno Pimenta (2)  
João Carvalho  
Eduardo Sampaio (4)  
Vladimiro Pires  
Mário Pereira (1)  
Tiago Silva (5)  
Carlos Madureira  
João Fernandes (3) 

LARS WALTHER 

ÁRBrrRos 
Ruben Maia e André Nunes 

qp,  E L 
ANDEBOL - ANDEBOL 1- 12' JOR. 

Dragão Caixa, 
no Porto 

FC PORTO • AC FAFE 
Dragões sobem ao terceiro posto 
-->  FC Porto somou nona vitória 
seguida, frente ao Fafe. Jornada 
termina esta noite, em Lisboa 

O FC Porto subiu a 3.2  do Ande-
bol 1, roubando o lugar ao ABC —
que empatara na Luz, no fim de 
semana —, após somar o 9.2  triun-
fo seguido, em jogo em atraso da 
12.a jornada. Os dragões receberam 
e bateram o AC Fafe por 34-22, 
mas o técnico Lars Walther apon-
tou alguma falta de concentração 
dos seus jogadores, que levou à 
perda de bolas, sobretudo na pri-
meira parte do encontro. 

A jornada fecha, esta noite, com 
o Sporting em busca da 8.a vitória 
seguida, podendo, em caso de su-
cesso frente ao Avanca, manter a 
liderança, com mais um jogo que 
os adversários. «Vai ser um jogo  

com dificuldade. O Avanca é uma 
equipa bem estruturada. Está sem-
pre em jogo e vem desfrutar do 
ambiente do Pavilhão João Rocha, 
sem muita pressão porque diz que 
não é do nosso campeonato, mas 
a verdade é que é. Todos nós que-
rem ganhar porque somos o Spor-
ting e campeões nacionais. Tere-
mos de estar focados», anteviu o 
técnico Hugo Canela, com o homó-
logo do adversário, Carlos Mar-
tingo, a assumir que pretende sur-
preender. «Queremos jogar bem e 
tentar trazer pontos positivos. Sa-
bemos que vai ser uma tarefa com 
grau de dificuldade máximo, mas 
tudo iremos fazer para dificultar ao 
limite a tarefa do Sporting», dis-
se o técnico do Avanca, que tem 
três triunfos nos últimos quatro 
jogos. H, C. 
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Eslovacos nos 
oitavos de final 
—) Madeira, SAD vai defrontar o 
MSK Povazska Bystrica na pró-
xima fase da Taça Challenge 

O Madeira SAD vai defrontar os 
eslovacos do Povazska Bystrica nos 1/8 
de final da Taça Challenge masculina, 
ditou o sorteio ontem realizado em Viena, 
Áustria, O adversário da equipa 
madeirense deu que falar na época 
passada pelos piores motivos: depois de 
ter ganho aos holandeses do Hurry-Up 
por 30-19, perdeu (32-19) na 2.' mão dos 
oitavos e acabou afastado! 
Os madeirenses, que eram cabeças de 
série no sorteio de ontem, jogam ala 
mão fora, a 10/11 de fevereiro, e recebem 
o adversário a 17 ou 18, a não ser que 
cheguem a acordo para realizar os dois 
jogos em casa ou fora, H. C. 
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rARI A rARRICCl/ASF 

Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, também já acordou com o Governo o caderno de encargos até 2021 

mais desporto 

OLIMPISMO  APOIOS 

ror 

GABRIELA MELO 

C
OMITÉ OLÍMPICO DE 
PORTUGAL (COP) e fe-
derações aguardam a 
todo o momento a apro-
vação de um montante 

superior a 600 mil euros, em Con-
selho de Ministros, destinado a 
reforçar a dotação deste ano para 
a preparação olímpica, que supe-
rou as expectativas em número de 
atletas abrangidos, comprome-
tendo a execução de pagamentos. 

Neste momento, «o pagamen-
to das bolsas de atletas e técnicos 
está em dia», segundo o presi-
dente do COP, José Manuel Cons-
tantino, mas as federações só re-
ceberam «50 por cento» das 
verbas da preparação olímpica, 
«nos últimos dois meses», por 
falta de recursos, o que estará a 
provocar alguns constrangimen-
tos financeiros. 

«Quando celebrámos o con-
trato de preparação olímpica, em 
2014, já a prever este ano de tran-
sição em 2017, estimou-se um nú-
mero de atletas, que acabou por 
aumentar. Este financiamento re-
põe esses custos, em função do 
número real de atletas», explicou 
o dirigente. De momento, são 91 
integrados no programa, dos quais 
73 atletas pertencentes a modali-
dades individuais e 18 ao futebol. 

FEDERA AO VERBA 
Atletismo 3. 210. 051,19*  
Canoagem L 755.922,42 
Vela 1,393.565,30 
Judo L 367.724,40 
Ginástica 1. 034.688,08 
Râguebi 759.320,00 
Ténis de mesa 643.543,33 
Natação 635.523,01 
Ciclismo 552.589,99 
Futebol 548.280,00 
Triatlo 540.005,55 
Taekwondo 419.840,00 
Tiro 312. 98998 
Equestre 288.536,67 
Remo 248.847,87 
Ténis 138.033,33 
Tiro armas caça 117.214,93 
Lutas amadoras 56.630,00 
Tiro com arco 44.751,04 
Esgrima 38.500,00 
Andebol 33.460,00 
Badminton 28.520,00 
Hóquei 22 080,00 
Basquetebol 16.560,00 
Golfe 7.740,00 
Voleibol 7.200,00 
Pentatlo moderno L 800,00 
* Valor em euros 

Atletismo 
campeão 
4  Federação tem mais atletas in-
tegrados na preparação olímpi-
ca e canaliza mais recursos 

O atletismo recebeu a maior fatia dos 14. 
223, 917 milhões de euros destinados pelo 
Estado ao Programa de Preparação 
Olímpica. «Valor calculado em função do 
número de praticantes integrados e das 
suas necessidades de preparação, 
considerando o enquadramento técnico e 
as necessidades logísticas especiais e de 
apetrechamento», segundo o Programa 
Desportivo da Preparação Olímpica. As 
bolsas de atletas — recebem mensalmente 
entre 1375 e 900 euros —, pesam nos 
encargos com as federações mais 
representativas, assim como o apoio à 
preparação de cada um, até ao limite de 30 
mil euros nas modalidades individuais. As 
Esperanças Olímpicas, integradas no 
projeto, são comuns às federações. 

Governo repõe dinheiro gasto 
com mais atletas para Tóquio 
Secretaria de Estado do Desporto e Comité Olímpico de Portugal acordam dotação de mais de 
600 mil euros o Federações só estão a receber 50 por cento da verba da preparação olímpica 

Secretaria de Estado do Des-
porto e Juventude (SEDJ) e COP 
acordaram um valor superior a 
600 mil euros, apurou A BOLA, 
que permitirá «corrigir a situa-
ção até ao final do ano», nas pa-
lavras de José Manuel Constanti-
no. O pagamento aguardará 

apenas a aprovação da verba em 
reunião de Conselho de Ministros, 
que não deverá recusar a dotação. 

O Governo herdou o atual Pro-
grama de Preparação Olímpica, 
entre 2014 e 2017, da anterior le-
gislatura. Prevê um investimento 
total de 14. 223, 917 milhões de eu- 

ros, repartidos por bolsas de atle-
tas, bolsas de treinadores, apoio à 
preparação, apoio complementar 
e esperanças olímpicas. Mas é res-
ponsável pelo acordo já obtido com 
o COP relativamente ao ciclo olím-
pico até aos Jogos de Tóquio-2020, 
entre 2018 a 2021. 

PREPARAÇÃO OLÍMPICA 
RESUMO FINANCEIRO 
—} 2013 a 2017 
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ANDEBOL 

MADEIRA SAD 
O Madeira SAD vai defrontar o 
MSK P Bystrica (Eslováquia) 
nos 'oitavos' da Taça Challenge 
de andebol. ditou o sorteio rea-
lizado ontem em Viena (Áus-
tria). A 1.a mão será disputada 
na Eslováquia a 10 ou 11 de fe-
vereiro e a 2.a mão a 17 ou 18. 
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111  Os seniores da 
Académica terminaram 
a 1.ª volta da 2.ª Divisão 
com mais uma derrota 
em casa, contra o Bena-
vente (34-45), totalizan-
do nove derrotas e man-
tendo o último lugar da 
1.ª fase – Zona 2.

Frente ao 2.º classifi ca-
do, os estudantes fi zeram 
uma 1.ª parte de grande 
nível e estiveram quase 
sempre em vantagem, 
fraquejando apenas no 
final, terminando com 
um parcial de 20-21. 

Num jogo onde Diogo 
Feijó marcou 10 golos e 
Diogo Carvalho 8, o pro-
blema da Académica es-
teve essencialmente na 
incapacidade de conter 
os fortes atacantes, em 
particular o pivô adversá-
rio, que provocou muitos 
estragos.

Segue-se, este sábado, 
a receção ao SIR, pelas 
18H00.

Os juvenis receberam a 
Sanjoanense e venceram 
(26-23), num jogo irre-
gular, mas onde os jovens 
academistas acabaram 

por triunfar à custa de 
muito querer, dedicação 
e, também, momentos de 
bom andebol. 

Carlos Pinto voltou a 

ser o melhor marcador 
com 10 golos. Sábado os 
juvenis deslocam-se ao 
terreno do São Bernardo.

Os iniciados bateram o 
Vacariça por 28-26 num 
jogo com muitas alter-
nâncias no marcador e 
em que os academistas 
acabaram por se superio-
rizar no 2.º tempo.

Com este resultado, a 
Académica terminou em 
3.º lugar do Grupo A.

Os infantis ganharam o 
jogo por falta de compa-
rência do Águeda, termi-
nando assim em 3.º lugar 
do grupo. 

Os minis não jogaram, 
já que tinham agendada 
deslocação ao terreno 
do Beira-Mar, em Aveiro, 
mas o jogo acabou por 
não se realizar. 

Fica, agora, a faltar a 
deslocação ao terreno 
do Ílhavo, marcada para 
o próximo dia 12 de de-
zembro. 

Andebol Jovens somam e seguem

Juvenis venceram a Sanjoanense

DR
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Empate no dérbi entre Sismaria e Juve Lis
No jogo mais aguardado na 9.ª jornada da 2.ª divisão nacional de andebol masculino, AC
Sismaria e Juve Lis empataram (22-22), num jogo realizado no pavilhão da Gândara dos
Olivais. Ao intervalo, a Juve Lis vencia por 11-13.
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A formação do MSK Povazska Bystrica é a actual vice-campeão do campeonato da Eslováquia. 

• ANDEBOL 

SAD ruma à Eslováquia 
PROVAS EUROPEIAS 

Sete participações com 
direito a três na Champions 

O MSK Povazska Bystrica está a 
cumprir esta época a sua sétima 
participação em provas europeias, 
tendo se estreado em 2002/2003 
na fase de qualificação da Liga 
dos Campeões, sendo depois 
relegado para a Taça EHF. Depois 
seguiram-se duas temporadas na 
fase de grupos da Champions, 
uma presença na Taça EHF e 
duas na Challenge Cup. 

LIGA DOS CAMPEÕES 
Eliminatória Época  

2002/2003 
2003/2004 
2006/2007 

2.8  Qualificação 
Fase de Grupos 
Fase de Grupos 

TAÇA EHF 
2002/2003 3.8  ronda 

2.8  ronda 2007/2008 

TAÇA CHALLENGE 
2015/2016 
2016/2017 

2.a ronda 
Oitavos-de-final 

ANDEBOL ESLOVACO TEM FORTES TRADIÇÕES 
SAD DEFRONTA O 
MSK POVAZSKA 
BYSTRICA NOS 
`OITAVOS' DA 
CHALLENGE CUP 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD vai de- 
frontar em Fevereiro de 2018 os 
eslovacos do MSK Povazska Bys- 
trica, assim ditou o sorteio dos oi- 
tavos-de-final da Taça Challenge 
2017/2018, num evento que on- 
tem teve lugar na sede da Federa- 

tória certamente complicada 
para a formação da Região e num 
momento particularmente im- 
portante a nível interno, pois em 
Fevereiro de 2018, o Madeira 
SAD terá pela frente, em jogo a 
contar para o Campeonato Na- 
cional da I Divisão, os duelos 
com o Águas Santas, o Avanca e 
o Belenenses, adversários direc- 
tos na procura de um lugar na 
fase final da competição 

Para o técnico dos madeiren- 
ses, Paulo Fidalgo, este é mais 
um desafio importante para a 
equipa tentar superar, e poder as- 
sim continuar a brilhar na Euro- 
pa, bem como promovendo o an- 
debol madeirense fora de portas. 

duas mãos: "Para o Madeira Ande- 
bol SAD será sempre uma elimina- 
tória dificil, no entanto o facto de 
termos o segundo jogo na Madeira 
acaba por ser positivo, e abre hipó- 
teses para poder discutir o resulta- 
do, após o desfecho do jogo inau- 
gural." 
Em relação ao MSK Povazska Bys- 
trica, as poucas referências que te- 
nho é que utilizam muito bem o 
factor casa e jogam há muitos anos 
juntos. Da nossa parte, trabalhar 
para honrar todo o projecto, o an- 
debol da Madeira e lutar pela eli- 
minatória", concluiu 

■ "A Eslováquia é urna nação com 
muita tradição nesta modalidade. 
Lembro que surge da divisão da 
então Checoslováquia, pais ex- 
campeão do mundo de andebol", 
começou por afirmar Paulo Fidal- 
go numa primeira reacção ao sor- 
teio realizado ontem. 
"Este próximo adversário é a se- 
gunda equipa mais importante da 
Eslováquia sendo os actuais vice- 
campeões nacionais. De referir 
que o campeão nacional é o nosso 
bem conhecido Tatran Presov", 
acrescentou. 
Quanto ao duelo a ser jogado em 

ção Europeia da modalidade. O 
primeiro encontro está agendado 
para a Eslováquia a 10 ou 11 de 
Fevereiro, com a segunda mão a 
ter lugar no Funchal nos dias 17 
ou 18 do mesmo mês. 

Depois de afastar a equipa de 
Chipre do Parnassos, no sorteio 
dos oitavos-de-final os madeiren- 
ses foram cabeças de série, pelo 
que evitaram desde logo alguns 
dos adversários bem mais fortes 
da ronda. No entanto o adversá- 
rio da SAD madeirense nunca po- 
derá ser encarada como uma faci- 
lidade a caminho, antes pelo con- 
trário. 

Os oitavos-de-final da Challen- 
ge Cup aguarda por uma elimina- 

Dezembro 'louco' vai exigir muito do plantei 
PROVAS NACIONAIS 

O calendário deste mês de dezem- 
bro que está à porta em nada é faci- 
litador para os madeirenses do 
Madeira Andebol SAD, no que con- 
cerne às competições internas, ou 
seja a nível nacional. 
Com impedimentos fisicos em an- 
debolistas importantes, o técnico 
fica por isso com um plantei limita- 
do em opções. 
A SAD madeirense inicia já este sá- 
bado, dia 2 de dezembro, um ciclo 
de seis jogos um dos quais a contar 

numa partida da 15.a jornada. 
Já no dia 13 será a vez de cumprir 
novo compromisso na I Divisão, 
desta feita recebendo, no Pavi- 
lhão do Funchal o São Bernardo. 
Dia 16 de Dezembro nova viagem 
ao continente para defrontarem 
para a Taça de Portugal o São 
Paio de Oleiros, para então ter- 
minando a 'maratona', bem como 
o ano de 2017, em Lisboa, contra 
o Sporting em jogo para o cam- 
peonato nacional, no dia 20. 

para a Taça de Portugal. A marato- 
na de grau elevado de dificuldade 
começa em casa do ABC, em jogo a 
contar para a 13.a jornada da fase 
regular do Campeonato Nacional 
da I Divisão. 
Depois da visita a Braga segue-se 
uma partida a ter lugar no Funchal, 
quatro dias depois, para defrontar 
o Benfica, em nova ronda do cam- 
peonato, e três dias depois, a 9 de 
Dezembro, voltam ao Norte para 
medir forças em casa do FC Porto, 
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andebol: I divisão 

AC Fafe perdeu
no Porto
O AC Fafe perdeu, ontem, no pavilhão do FC 
Porto por 34-22, em encontro da 12.ª jornada do 
campeonato de andebol da primeira divisão. Os 
fafenses, que ao intervalo já perdiam por 15-10, 
tiveram em Tiago Silva o seu melhor marcador, 
com cinco golos, os mesmos que, pelo FC Por-
to, marcou António Areia.

Com este triunfo, o FC Porto segue na tercei-
ra posição, com 31 pontos, os mesmos do ABC, 
e menos dois que os comandantes Sporting e 
Benfica. Já o AC Fafe, segue na penúltima posi-
ção, com 15 pontos.

A 12.ª jornada encerra hoje com o Sporting 
a receber o Avanca. A próxima disputa-se sába-
do, com dois jogos no Flávio Sá Leite: às 17h00 
o ABC recebe o Madeira SAD e às 21h00, o Ar-
senal da Devesa faz o mesmo ao Benfica. O Be-
lenenses-Sporting  já se disputou, com os "leões" 
a vencerem por 32-24.
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Madeira SAD 
quer chegar 
aos ‘quartos’

Reagindo ao sorteio que
colocou uma equipa
eslovaca no caminho dos
madeirenses, o técnico
Paulo Fidalgo qualificou
a eliminatória como
difícil. Mas a sua equipa
quer seguir em frente na
prova europeia.

TAÇA CHALLENGE
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

FO
TO

:J
OA

N
A 

SO
U

SA

O
MSK Povazska Bystrica, da
Eslováquia, é o adversário
que calhou em sorte ao Ma-
deira SAD nos oitavos de
final da Taça Challenge de

andebol, segundo ditou ontem o
sorteio levado a cabo na sede da
Federação Europeia de Andebol
(EHF), em Viena, capital da Áus-
tria.
“Para o Madeira SAD será sempre

uma eliminatória difícil”, começou
por observar ao JM Paulo Fidalgo,
técnico da equipa madeirense, que
no entanto considerou “positivo”
o segundo jogo ter sido agendado
para o Pavilhão do Funchal.
“A Eslováquia é uma nação com

tradição no andebol”, sublinhou
ainda o técnico, lembrando que
os eslovacos e os checos, quando
estavam unidos na Checoslováquia,
chegaram a sagrar-se campeões

Técnico da equipa madeirense confia que o jogo em casa poderá ser determinante para seguir em frente.

mundiais. 
Paulo Fidalgo considerou ainda

que o MSK Povazska Bystrica é
uma das equipas mais importantes
do seu país, cujo campeão, o Tra-
tan Presov, joga na liga dos cam-
peões. 
“A referência que tenho é que

utiliza muito bem o fator casa e é
uma equipa que tem muitos anos
a atuar junta com os mesmos atle-
tas”, acrescentou o treinador, con-
siderando que a formação eslovaca

“tem os processos bem consoli-
dados e pretende ir longe na com-
petição”. 
Apesar das dificuldades que es-

pera enfrentar, Fidalgo mostrou-
se confiante quanto ao desfecho
da eliminatória. “Nós também que-
remos passar esta ronda e atingir
pela primeira vez os quartos de
final da uma prova europeia”, as-
segurou.
Segundo ditou o sorteio reali-

zado ontem na sede da EHF, o

jogo da primeira mão será dispu-
tado em solo eslovaco, a 10 ou 11
de fevereiro do próximo ano, en-
quanto a partida da segunda mão,
no Funchal , deverá ser realizada
a 17 ou 18 do mesmo mês.
Recorde-se que o Madeira SAD

chegou aos ‘oitavos’ da Taça Chal-
lenge após vencer os cipriotas do
Parnassos Strovolou, por 35-20 e
46-12, numa eliminatória realizada
na Madeira, por acordo entre os
clubes. JM
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Sorteio da Taça Challenge 
coloca equipa de Paulo 
Fidalgo em colisão com 
o MSK Povaszka Bystrica.
Técnico admite dificuldades
mas quer atingir os ‘quartos’.
pág. 35

Madeira SAD
defronta 
eslovacos
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ANDEBOL Dragões receberam e venceram o AC Fafe, num jogo que 
dominaram desde o início. Lars Walther já aponta ao ABC 

Ti C PORTO 1R1111011110 
íí 
"E importante 
termos um ritmo 
muito alto. Sábado 
jogamos com o 
Xico, mas depois é 
o ABC, que joga de 
forma muito 
inteligente" 
LarsWailber 
Treinador do FC Porto 

"O PC Porto luta 
por objetivos 
diferentes dos 
nossos. 
Procurámos 
equilibrar, mas 

is tivemos 
culdades em 

termos ofensivos" Aleksander Spende travado por Tiago Silva e Miguel Fernandes 

CAIIPEORATOlgt 
RECEBI O ANO 
Al2.2  jornada do Nacional de 
andebol, jogada a três 
tempos, encerra hoje, com o 
Sporting a receber o Avanca, 
pelas 20h00, no Pavilhão 
João Rocha. "São uma equipa 
bem estruturada, com a qual 
temos algumas dificuldades. 
Dizem que oAvanca não é do 
nosso campeonato, mas é", 
atirou Hugo Canela, técnico 
leonino, sobre aquele que 
será o décimo jogo da equipa 
de andebol no novo pavilhão. 

O MSK Povazska Bystrica, da 
Eslováquia, é o adversário do 
Madeira SAD nos oitavos de 
final da Taça Challenge, 
marcados para os fins de 
semana de 10/11 e 17/18 de 
fevereiro. O sorteio poderia 
ter sido melhor para os 
insulares, uma vez que o 
Povazska Bystrica é urna 
equipa com experiência na 
Europa, tendo já jogado, em 
duas ocasiões, a fase de 
grupos da Champions.—a.o. 

PC PC R.TO 
/4 FAIE 
cilWeaba  
Arbitro& RubenfflaeAneattlines (AA 
Aveiro) 

FC PORTO AC FAFE 
Hogo LaurentIno Grfl Nun0511va Gr/1 
Cad.:6016*a Gr illíliAtielson Gr 
Victor tturAza 3 Vaic~ritoa 3 

CunlYonia 1 
Rinha 2 ~Ferreira • • 
loseCallo 3 EckardoSarpaio 4 
ArdinioAreta 5 Mario Pereira 1 
AldruncierSperde - liago51he 5 
Éiír~ria 3 neldbarielkb 2 

2 iiii4eiçair 1 
TiobSpelle, 2 X40Ferninies 3 
Perjrnienia~ 3 "arai% liaria 2 

ailmelAbis 4 
131~ 4 
aa‘iirei tal~~iis 
FelbeSrlBTY Joirolanaho Grin 

Treinador: Treinador 
Luis Silva Lars Walther 

Ao Intervalo 15-10 

Marcha.05' 3-3,10' 9-3,15' 10-5, 20',12.7, 

25'14-7,30' 15-10, 35' 19-11, 40'2343. 
45' 26-14, 50'30.16.55'31.18, 60' 34-22 
Fvf KAps-444 

varrnelho#__ 

ffineuimARAza 
VAIO» PINTO 

Ne À nona vitória consecuti-
va, alcançada ontem, no Dra-
gãoCaixa, sobre oAC Fafe, o FC 
Porto chegou ao "pódio" do 
campeonato, com os mesmos 
31pontosdoABC e colocando-
se a dois de Sporting e Benfica,  

primeiro e segundo, respetiva-
mente, ambos com 33. 

Não há memória de os dra-
gões, que ainda recentemente 
alcançaram um feito inédito 
no andebol em Portugal, a con-
quista de um heptacampeona-
to, entre 2008/09 e 2014/15, 
chegarem apenas à 12.2  jorna-
da aos lugares cimeiros da clas-
sificação, mas é este o resulta-
do da entrada em falso num 
início de prova muito difícil, 
com um empate caseiro frente 
ao ABC e derrotas na Madeira e 
na Luz, nas duas jornadas se-
guintes. 

Ontem não se esperavam di-
ficuldades de monta para os 
azuis e brancos. Perante timAC 
Fafe que vem a fazer um cam-
peonato aquém das expectati-
vas - soma uma vitória e um 
empate eml2j ogos -, o FC Por-
to entrou muitoforte, fez nove 
golos nos primeiros dez minu-
tos, consentiu apenas três e 
pensava-se que o resultado fi-
nalpoderia alcançar números 
recorde. Averdade é que os do-
nos da casa baixaram o ritmo, 
Nuno Silva mostrava creden-
ciais na baliza minhota e nos 
20 minutos que se seguiram os 
portistas só fizeram mais seis 
golos. 

IDADE 

Carlos Oliveira fez ontem a 
estreia no campeonato 
enquanto sénior do FC 
Porto. Em virtude da lesão 
de Quintana, o guardião da 
equipa B também jogou em 
Berlim, na quinta-feira, para 
a Taça EHF 

AFIGURA 

Velocidade 
e visão de Jog 

• - 

Lars Walther admitiu no fi-
nal do jogo que ao intervalo foi 
"duro" com os jogadores e lhes 
pediu "concentração". Assim 
se justifica a mudança de atitu-
de, tendo os atletas do dina-
marquês reentrado em jogo 
com um parcial de 4-0. Dessa 
forma chegaram aos 19-10 e 
aos 35 minutos tinham a par-
tida ganha. Para o AC Fafe não 
era este ojogo para vencer, mas 
os próximos encontros pode-
rão ser determinantes. Do lado 
do FC Porto, que a seguir joga 
em casa com o Xico, as baterias 
já estão apontadas àdeslocação 
a Braga, na jornada seguinte. 

Luis Silva 
Treinador do AC Fafe 

ANDEBOL I 

12.• JORNADA 
Sábado, dia 25 do novembro 
~dica-ABC 29-29 
Madeira SAD-Xko Andebol 33-24 
Boa Hora-Aguas Santas 28-32 
ISMA1-,Areenal 26-23 
53o~na 23-24 

Ontem 
FC Porto-AC Fale 34-22 

Hoje 
Sportirp-Avanca uno() 

i155 31,  
J V ED 14-5 P 

1.° Sporting 12 10 1 1 403-289 33 
Bentica 12 10 1 1 354-277 33 

1° FC Porto 12 9 1 2 367-278 31 
4.* ABC 12 8 3 1 359-290 31 
5.° Belenenses 13 8 O 5 352-361 29 
6.° Avenca 11 7 1 3 308-296 26 
7° Madeira SAD 12 t O 5 356.327 26 
13.°Aguas Santas 12 5 O 7 309.318 22 

ISMAI 12 4 1 7 302-330 21 
10.° Arsenal 12 3 1 8 293-362 19 
h? Boa Hora 12 3 1 8 324-354 19 
12°XkoAndvhol 12 2 2 8 305.385 18 
13.° AC Fate 12 1 1 10298-366 15 
14.. São Semana° 12 O 1 tl 271368 13 

PRÓXIMA Xitit111 A Of VS! 

Sábado, dia 2 de dezembro 
1111C-MadelraSAD (20h00) 
XkoArideboi-r-C Porto (21h00) 
AC Fafe-São Bernardo 08h00) 
/tranca-Boa Hora (18h00) 
Aguas Santas-ISJAAJ (18h00) 
Arsenal-8~1es (71h00) 
Já disputado Quarta feira. dia 11 de outubro 
Breenenses-Sporting 24-32 

Entro , iiid,na prin leira parte - tendo Jtir ;Icio uma Lr',.y..3 
POSte e sitio Sal ia fitado conl,uilkl.exdllsão -, mas toi na 
segunda que fez urna grande exibição. Marcou o primeiro  e 
o terceiro golos dos dragões nesse periodo e deu o 
segundo a I iiarcar a Braniluin lio. começando assira um 
recital em que fez doÈ.golos e acabou com c i rico assistén 
cias, com os 1~s a saírem pai a todo o lado. 
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FINAL DA PRIMEIRA VOLTA 

Sporting defende liderança 
Com um jogo a mais, o Spor- • rem ganhar porque somos cam-

ting concluiu hoje (20h) a primei-  peões. Só muito focados teremos 
ra volta da fase regular do cam-  um dia tranquilo." Já o lateral do 
peonato, defendendo a liderança Sporting, Pedro Valdéz, vai de-
frente ao Avanca, no Pavilhão João frontar a ex-equipa: "Dá luta aos 
Rocha. Para o treinador dos leões, grandes. Deixa tudo em campo." 
Hugo Canela, todo o cuidado é Carlos Martingo, técnico do 
pouco: "Dizem que o Avanca não Avanca, promete: "Tudo iremos 
é do nosso campeonato, mas a fazer para dificultar ao limite a ta-
verdade é que é. Todos nos que-  refa do Sporting." o 
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ANDEBOL 

DRAGA° DEVOROU 
FRAGILIDADE DO FAFE 
FC Porto volta ao pódio 
após um triunfo fácil 
num jogo que só teve 
5 minutos de equilíbrio 

PC PORTO 34 22 AC PAPE 

Lars Walther lO <>Luís Silva 
Fxc. 

H LAURENTINO O 1 O 
VICTOR iTURRiZA 3 1 
YOEL MORALES 1 O 
RUI SILVA 2 O 
DAYNARO SAUNA 3 1 
JOSÉ CARRILLO 3 O 
ANTÓNIO AREIA 5 O 

CARLOS OLIVEIRA GIO 
MIGUEL MARTINS 2 2 
ANGEt HERNANDEZ 3 O 
D. BRANQUINHO 4 o 
MIGUEL ALVES 4 0 
FONAS ALVES O O 
NIKOLA SPELIC 2 O 
A. SPENDE O O 
FELIPE SANTAEIA 1 O 

CAS EXC 

NUNO SILVA al 1 0 
VASCO SANTOS 3 1 
M. FERNANDES 0 0 
JOÃO FERREIRA 0 1 
JOSE SAMPAIO 4 0 
MÁRIO PEREIRA 1 0 
TIAGO SILVA 5 0 

REYNIEL NELSON GO O 
PAULO CANDIDO 2 1 
PEDRO DANTAS O O 
NUNO FERNANDES 2 0 
VLADIMIRO PIRES O 1 
TIAGO GONÇALVES 1 O 
JOÃO CARvAIHO O O 
C. MADUREIRA O O 
JOÃO FERNANDES 3 O 

PEDRO MALACÓ 

01  Cinco minutos a correr atrás 
do prejuízo foi o tempo que os dra-
gões precisaram para quebrar a 
resistência do aguerrido, mas in-
consequente, Fafe e assumir a li-
derança do desenrolar do marca - 
dor com conforto até ao triunfo 
sem surpresa. Efémero período de 
equilíbrio no marcador (3-3) que 
permitiu a única toada de parada 
resposta de alta intensidade que o 
jogo conheceu, porque desde que 
os dragões se apanharam na fren-
te do marcador a diferença nunca 
mais parou de crescer. 

Desnível que ficou ainda mais 
vincado pelo bloqueio com que o 
guardião Hugo Laurentino fechou 
a baliza à previsibilidade do ataque 
fafense e, na sequência, permitiu 
ao FC Porto tirar partido da veloci - 
dade para explorar com relativa 
facilidade os espaços que o contra-
ataque facilitou. 

Nem sempre com a eficácia que  

as situações o exigiam por mera 
inépcia, apesar de esse ter sido um 
problema sem reflexos práticos 
muito por culpa do volume de 
ocasiões de tiro que o desafio pro-
porcionou. 

Desfecho coma história espera-
da a catapultar o conjunto da In-
victa para o pódio da classificação 
após um encontro em que o técni-
co dinamarquês Lars Whalter 
também aproveitou a etapa com - 
plementar para dar minutos de 
competição a alguns dos jogadores 
menos utilizados. 

Lars Whalter incomodado 
Apesar de ter salientado que o fun-
damental era ganhar, Lars Whal-
ter, técnico do FC Porto, não es-
condeu o seu desagrado pelos mo-
mentos de desconcentração. 

"Não fiquei contente e ao inter-
valo falei um pouco duro com eles, 
porque cometemos muitas faltas 
técnicas e na próxima semana va-
mos ter um jogo difícil frente ao 
ABC, que não permite essas lacu-
nas", justificou Lars Whalter. o 

ANDEBOL 
ma jornada 

FC PORTO 34-22 AC FAFE 

SPORTING 20h00 AVANCA 

BENFICA 29-29 ABC 

BOA HORA 28-32 AGUAS SANTAS 

MADEIRA SAD 33-24 XICO ANDEBOL 
SÃO BERNARDO 23-24 BELENENSES 

MAIA ISMAI 26-23 ARSENAL 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GmGS 

09  SPORTING 33 12 10 1 1 403.289 

09BENFICA 33 12 10 1 1 354-277 
FC PORTO 31 12 9 1 2 367-278 

&ABC 31 12 8 3 1 359-290 

09  BELENENSES 29 13 8 O 5 352-361 
09 AVANCA 26 11 7 1 3 308-296 
02 MAD. SAD 26 12 7 O 5 356.327 

02 A. SANTAS 22 12 5 O 7 309-318 
09  MAIA 1~1 21 12 4 1 7 302-330 
09  ARSENAL 19 12 3 1 8 293-362 
02  BOA HORA 19 12 3 1 8 324-354 

XICO AND. 18 12 2 2 8 305.385 
09  AC FAFE 15 12 1 1 10 298-366 
09 5. BERNARD013 12 O 1 11 271.368 

Próxima jornada: sábado 
XICO ANDEBOL-FC PORTO', ABC-MADEIRA SAD, AC 
FAFE-SÃO BERNARDO, AVANCA-BOA HORA, AGUAS 
SANTAS-MAIA ISMAI, ARSENAL-BENFICA E 
BEIENENSESSPORTING (24-32)** 
NOTAS: *NO DRAGÃO CAIXA; •*.IÁREAUZADO 

AO INTERVALO: 1-10 , LOCAL: Pavilhão Dragão 
Caixa, no Porto; ARBITROS:Ruben Maia e André 

Nunes 
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CHALLENGE 

Madeira SAD 
com eslovacos 
ER  O Madeira SAD vai de-
frontar os eslovacos do P. 
Bystrica nos oitavos da 
Challenge. A P mão é fora e a 
24  nó Funchal: ambos os jogos 
em fevereiro. "Será difícil 
mas queremos estar nos 
`quartos' pela P vez", disse o 
técnico Paulo Fidalgo. o 
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