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Andebol: Belenenses x Benfica
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ffa74a7b-78b0-4d5f-8c7a4b5363384290&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Belenenses recebe hoje o Benfica na 6ª jornada do campeonato nacional de andebol.
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AN DEBOL

Quebrar gelo das derrotas em casa
HI.IRAIMONI;Co:ASF

-) Sporting recebe hoje os russos
do Chekhovskie apostado em regressar às vitórias
A série de três derrotas seguidas
(em casa, com Motor Zaporozhye e
FC Porto e na deslocação à Mace dónia) tem perturbado o leão que
Volta à ação já hoje para a Liga dos
Campeões. Recebe o lanterna-ver 'TICUM Chekhovskie Medvedi. E terá
de ser um Sporting disposto a lan
fogo sobre o gelo russo, porque
enfrenta equipa jovem com técnico
de renome: Vladimir Maximov!
«Um jogo para a Liga dos Carn peões é sempre complicado, sobre
tudo contra equipas que têm a semana toda para se prepararem para estes
jogos, mas jogamos em casa e te -

mos de ganhar para prosseguirmos
competição», avisa o extremoesquerdo Ivan Nikcevic, ciente das
dificuldades. Se a qualificação para
o play-off de acesso aos 1 8 de final
já estava dificil com a derrota casei
ra como Motor, o desaire na Macedon ia complicou as contas leoninas.
Além das ausências de Matej Asa ni n, Pedro Solha e Cláudio Pedroso
em Skopje, a formação de I _Eng° Ca nela Viu Tiago Rocha lesionar-se no
inicio dessa partida. <4) Sporting
Ivan Nikcevic da a receita para o sucesso
entra em qualquer jogo para ganhar,
seja na Liga dos Campeões seja no
campeonato. Alguns jogos não têm
LIGA DOS CAMPEÕES
corrido como queremos, mas ternos
3 Grupo 0 -* 4.' Jornada -) Hoje
de manter a calma e trabalhar no
Sporting-Chekhovskle
20.00 h dia-a-dia para ganhar o próximo»,
PavNhão João Rocha em Lisboa
H_ C
acrescenta.
112
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Hoje é dia de `derby' no Restelo
-› Dois pontos separam o líder
Benfica do Belenenses nu classificação do campeonato

Depois de ter sofrido a primeira
derrota no campeonato, o Belenen
ses tem o Acácia Rosa como cenário
para tentar regressar aos sucessos.
Porém, pela frente terá o Bentica, líder invencivel até ao momento, num
derby lisboeta adocicado pelos dois
pontos que separam as duas equipas.
Já o FC Porto, quer dar seguimento às duas vitórias seguidas,
a última das quais no Pavilhão
João Rocha, ao receber o Boa Hora,
que está a dois pontos dos dragões. A jogar no Dragão Caixa, os
portistas podem ultrapassar provisoriamente o Sporting em caso
H.C.
de triunfo.

Carlos Resende lidera os encarnados

ANDEBOL 1
6.1ornada -+ Hoje
Beienenses -Bonfim
PaviNo Acácio Rosa, em Lisboa
FC Porto-Boa Hora
Pavihao Orago Caixa no Porto

19.30 h
20306
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HOJE
ANDEBOL

Sporting-Chekhovskie
Liga dos Campeões. 20h00,
Pavilhão João Rocha.
AMANHA

FUTSAL

Sporting-Benfica
Taça Honra, 14h30, Odivelas.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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Equipas do distrito lutam
para passar a eliminatória
Amanhã Académico de Viseu, EA Moimenta da Beira e ADEF Carregal do Sal
entram em acção na Zona 2
ARQUIVO/D.R.

Andebol
Taça de Portugal

Silvino Cardoso
Inicia-se amanhã a época de
andebol 2017/2018 no que respeita às competições seniores
masculinas da 3.ª Divisão Nacional, com a realização da 1.ª
eliminatória da Taça de Portugal. O distrito de Viseu conta
com três representantes na
prova: Académico de Viseu,
ADEF Carregal do Sal e EA
Moimenta da Beira
O Académico tem uma deslocação difícil reduto do Estarreja Andebol Clube e a juventude que abunda no plantel
orientado por Rafael Almeida,
vai ter de lutar muito para conseguir a passagem à ronda seguinte. Como se trata de um
jogo de Taça, não surpreenderia se os viseenses regressassem com a eliminatória ganha.
Já o ADEF de Carregal do Sal
vai também ter de se superar

Académico desloca-se a Estarreja para tentar seguir em frente na prova

em Santa Maria da Feira, frente
ao CD Feirense se quiser estar
na 2.ª eliminatória. Não se
pode esquecer que os carregalense se reforçaram com jogadores com muita experiência na modalidade, mas têm
pela frente talvez o adversário
mais difícil da Zona 2. Outro
dos jogos onde pode haver
surpresa.
Apesar de actuar em casa a
Escola de Andebol de Moi-

menta da Beira vai ter muitas
dificuldades em poder passar
a eliminatória. Os moimentenses recebem no seu reduto,
nada mais nada menos, a Associação Desportiva Sanjoanense, uma das fortes equipas
da 3.ª Divisão Nacional.
O distrito da Guarda tem
como representante na referida eliminatória a Escola de
de Andebol Falcão Pinhel. A
equipa de Pinhel vai até Aveiro

para tentar o apuramento para
a ronda seguinte, frente a um
Alavarium AC que é, francamente, favorito para terminar
a partida como vencedor. |

1.ª ELIMINATÓRIA
ZONA 2
EA Moim.ª Beira-Sanjoanense
Académica Coimbra-Ílhavo AC
Estarreja-Académico
Alavarium AC-EA Falcão Pinhel
Beira-Mar-ACD Monte
CD Feirense-ADEF Carregal Sal
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23 o Sporting defronta hoje, às 20h00, no Pavilhão João Rocha, os russos do
Chekhovskie Medvedi, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões

Vitória permite ao leão
continuar a sonhar
Desde o dia 13 de setembro
que o Sporting joga de três
em três dias, com partidas
referentes ao Campeonato
e à Liga dos Campeões.
Hoje, recebe ()último
classificado do grupo, e só a
vitória interessa

"É um jogo
da Liga dos
Campeões.
Eles são
multo
competitivos e fortes
fisicamente. Num
jogo destes
não
esperamos
facilidades
nenhumas"

VAI DA PINTO

imo Na sequência de um calendário difícil, com sete jogos
em 22 dias, os leões enfrentam
hoje, às 20h00, o Chekhovskie
Medvedi, equipa que ocupa o
último lugar do grupo D da
Liga dos Campeões, mas da
qual se esperam bastantes dificuldades, segundo o treinador do Sporting, Hugo Canela.
"Quem viu os jogos deles reparou que lutaram em todos.
Têm uma excelente equipa,
atletas que jogam muito bem
e que sabem o que estão a fazer", explicou, acrescentando
que "são muito competitivos
e fortes fisicamente. É um jogo
da Liga dos Campeões, portanto, não esperamos facilidades
nenhumas."
Nos últimos seis encontros,
oSportingvenceuapenasdois,
empatou um e perdeu três, encontrando-se assim na quarta
posição tanto no Campeonato
Nacional como no grupo da
Liga dos Campeões, do qual
passam apenas os dois primeiros. "Temos tido alguns problemas e a cada jogo que passa
ficamos sempre com menos
um jogador", afirmou o técnico leonino, que na última partida, frente ao Metalurg, não

Hugo
Canela
Treinador do
Sporting

Tiago Rocha é um dos reforços do Sporting para esta temporada
pôde contar com quatro atletas - Pedro Solha, Matej Asanin, Cláudio Pedroso e Carlos
Ruesga - e ainda viu sairTiago
Rocha logo aos cinco minutos.
Uma vitória e duas derrotas na
Champions fazem com que a
partida de hoje seja de importância extrema para os leões,
que deverão ter "a cabeça na
vitória e os níveis mais elevados de motivação, para fazer o
melhorpossível", assumiu Canela.

"Temos de ganhar"

CALENDÁRIO
13/09 CN Sporting-ABC

27-27

17/09 LC Besiktas-SportIng

26-30

20/09 CN Madeira SAD-Sporting 27-36
24/09 LC Sporting-2aporozhye 23-31
28/09 CN Sporting-FC Porto

23-26

30/09 LC Metaki rg-Sporting

28-27

4/10 LC Sporti ng-Mectvedl
7/10 CN São Bernardo-Sporting
15/10 LC Sporting -Montpellier
19/10 CN Benfica-Sporting
1/11
CN Sporting-Boa Hora
4/11 LC Montpel ler-SCP

Ivan Nikcevic, ponta-esquerda dos leões,
assume que uma vitória nesta partida é
fundamental para as aspirações dos
verdes e brancos. "Jogamos em casa e
temos de ganhar para prosseguirmos na
competição", explicou, recordando que
"um jogo para a Liga dos Campeões é
sempre complicado, sobretudo contra
equipas que têm a semana toda para se
prepararem".

LC - LigadosCampeties
CN-Carrpeonatot4acronal

"Sou um treinador feliz"
Paulo Fidalgo, técnico do Madeira SAD,
não está preocupado com o salto para
um grande
••• A cumprir a nona época,
não consecutiva, no Madeira
SAD, Paulo Fidalgo, disse a O
JOGO ser um treinador realizado. "Seria impensável o Madeira SAD ganhar um título
nacional nestemomento.Mas
sou feliz quando tenho de fazer crescer atletas, quando,

por exemplo, chego ao Pavi- o Fábio Magalhães fez, possilhão da Luz e a minha equipa velmente, a melhor época no
demonstra um bom andebol, Madeira SAD, porque o Cláusou um treinador feliz porque dio Pedroso esteve na nossa
no ano passado o Madeira equipa e fez, talvez, a melhor
SAD, que ficou a seguir aos três época da carreira e a seguir foi
grandes, foi como se tivesse parao Sporting e porque o Nusido campeão, tendo ficado à no Silva veio da II Divisão, do
frente do ABC que tinha sido Xico Andebol, e passados dois
campeão, com uma equipa ou três anos era cobiçado por
que depois venceu a Taça de muita gente e foi em alta para
Portugal", resumiu o técnico o ABC", argumentou ainda o
5
dos insulares quando questio- técnico, consciente de que
a
nado sobre um eventual salto "um dia" terá "outro objetivo
para um dos clubes grandes. e outros focos de felicidade".
"Sou um homem feliz porque
—LEONEL LOPES GOMES
Fidalgo está a construir uma nova equipa
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ANDEM BENFICA E K
»GAP! HOJE BI
Devido aos compromissos para a Taça EHF
agendados para o fim de semana, Benfica e FC
Porto jogam hoje, em antecipação, os
respetivos jogos da sexta jornada do Andebol
1. Os encarnados, que comandam a prova só
com vitórias, jogam no pavilhão Acá cio Rosa,
com o Belenenses, a partir das 19h3 O. Os
dragões jogam em casa e recebem o Boa Hora,
às 20h30. —R.a.
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gel.da

&Nimbai -1.1ga das Campeai:Ame de Gni«) - Glupo O - Sporug-Cheichovskie tie.~ (20)
Itedenal Faie) - ealenenses-Berdica (19.301. F C Pano-Boa Haa (20.30)
Le
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CHAMPIONS

Canela pede motivação
O Sporting defronta hoje os
ucranianos do Chekhovskiye GROPOD
Medvedi, no Pavilhão João Ro- 4.1 jornada
SPORTING 20h00 C MEDVEDI
cha (às 20h00), na abertura da
BESIKTAS domingo MONTPELLIER
quarta jornada do Grupo D da
/APOROZH,domingo METALURC
Liga dos Campeões. O treinador
Hugo Canela deu o mote e espera CLASSIFICAÇÃO
que a motivação esteja em alta no
P I V E D GAM1G5
balneário leonino.
• MONTPEWER 6 3 3 O 0 88-66
"Gostaria que não tivesse de • ZAPOROZHYE 4 3 2 O 1 87-74
existir mudança de chip e que
BESIKTAS
4 3 2 0 1 86-84 10"
fosse sempre o mesmo, que pas- 4111 9:3111K 2 3 1 0 2 80-85
sa por ter a cabeça na vitória e fa- 4101METALURG 2 3 1 0 2 77.90
zer o melhor possível. Seria o 101C. MEOVEDI O 3 O O 3 7443
ideal. Temos de apontar sempre
para os níveis mais elevados de dedos jogosda LigadosCampeões
motivação e dar sempre o me- faz comque ascondiçõesseestrei tem, mas não há desculpa nenhu lhor", referiu ao site do clube.
Canela antevê problemas mas ma perante isso. Temos de estar
não quer desculpas. "A dificulda- concentrados", realçou.o D.M.
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SuperDragões em peso no jogo de andebol

Fernando Madureira
arrisca dois anos
o» O Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ)
acusou Fernando Madureira,
líder dos SuperDragões, de incentivo ao ódio e violência
devido a urn cântico num jogo
de andebol alusivo à tragédia
da Chapecoense, incorrendo
numa pena de dois anos de interdição de entrada em estádios. A revelação foi feita por
Francisco J. Marques. "Sobre
esse caso, não tenho muito a
dizer, parece evidentequenão
foi um cântico organizado, foram adeptos jovens. Os SuperDragões até emitiram um
comunicado - e o FC Porto
também - a repudiar. O que
importa é estabelecer uma
comparação quando há um
excesso de um grupo de adep-

tos e o que acontece nas claques ilegais do Benfica, que
chegam ao ponto de causarfatalidades", referiu o diretor de
comunicação por tista, que
continua a estranhar que o
IPDJ nada faça "sobre o claro e
indesmentívelapoioa claques
por parte do Benfica", recordando ojogodaSupertaça com
o V. Guimarães. "Todo o país
viu elementos do Benfica a
prestarapoioàclaquee alguém
da organização permitiu que
entrasse mais cedo para colocarastarjas, o que também não
podem fazer por não serem
registadas. Tudo é permitido à
claque do Benfica, em que todos os elementos são clandestinos por não se saber quem
são", atirou.
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ANDEBOL

Clássico lisboeta
com mira na liderança
®O Belenenses quer dar continuidade ao bom início de temporada na receção a um Benfica
(hoje às 19h30) que, até ao mo mento, só sabe vencer em jogos
oficiais. É verdade que os a7i 1LS do
Restelo até já bateram os encar nados na pré-época (29- 27) e que,
em caso de vitória, sobem ao topo
da classificação. No entanto, o
benfiquistaFábioVidrago acredi
ta que a equipa está preparada
para superar as adversidades.
"Sabemos que o Belenenses vai
querer criar algumas dificuldades, tem jogadores rápidos, fortes
no remate. Mas vamos contrariar
isso", assegurou o ponta -esquerda à BTV.
Do outro lado, o treinador do
Belenenses, João Floréncio, acredita navitóriaeesperacontarcom
o apoio do Pavilhão Acácio Rosa.
"Vai ser muito difícil porque o
Benfica está muito forte, mas é
sempre possível vencer. Temos
que fazer um grande jogo. Estarmos concentrados os 60 minutos

ANDEBOL
6' jornada
BELENENSE`,
FC PORTO
MADEIRA SAD
AC FAFE
SÃO BERNARDO
XICO ANDEBOI.
ABC

19h30 BENFICA
20h30 BOA HORA
sábado MATA ISMAI
sábado AVANCA
sábado SPORTING
sábado AGUAS SANTAS
sábado ARSENAL

CLASSIFICAÇÃO
1 VED

(WS

15 5 5 O O 134-109
09 BENFICA
09 ABC
13 5 3 2 O 141-122
BELENENSES 13 5 4 O 1 146-142 r.c
156-119
& SPORTING 1., 5 4
02 MATA ISMAI 11 5 3 O 2 138-128
•
11 5 3 0 2 139-133
AVANCA
147-139
MAO. SAID 11
3O
19
2 1 2 142.123
FC PORTO
.
9 A. SANTAS 9 5 2 O 3 121-116
146-138
& BOA HORA 8 5 1 1
45° XICO AND. 8 5 1 1 3 121-156
4 ARSENAL
8S 1O
128-143
111.137
Eft° AC FAFE
6
Q1° S. BERNARD05 5 O O 5 104-169
e, clara>, contar COOI ao( >i()

do

nos.so público", disse a Record.
Também hoje o FC Porto rece beo Boa Hora. O D.M.
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Ténis:
Torneio de Pequim

Andebol:
Belenenses-Benfica

O tenista búlgaro G rigor Dimitrov tem hoje pela frente o argentino
Juan Martin del Potro no torneio de
Pequim. Em WTA. Maria Sharapova
defronta Simona Halep.

A liderar o campeonato nacional
de andebol, o Benfica mede hoje forças com o Belenenses no Pavilhão
Acácio Rosa, um jogo referente
à sexta jornada.
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Qualificação para
o Mundial'2018
EB O jornalista David Novo dá-lhe a conhecer tudo sobre os treinos de preparação da
Seleção Nacional para os jogos frente a Andorra e Suíça da fase de qualificação para o
Mundiar2o18, que vai decorrer na Rússia.
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