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mais desporto 

ANDEBOL O  COMPETIÇÕES EUROPEIAS 

1 

Miguel Martins defrontou o Fuchse em 2014/15, mas foi Areia a dar 'voz' à equipa 

Na época anterior foram 
3 .ºs nesta prova e em 
2016 /17 perderam a final 
em Goppingen contra a 
equipa local. 

Por 

HUGO COSTA 

O
FC Porto terá adversá-
rio fortíssimo pela fren-
te na 3.ª ronda da Taça 
EHF, a última eliminató-
ria antes da fase de gru- 

pos, cuja 1.a mão se joga amanhã no 
Dragão Caixa, às 18.30 horas, sen-
do a 2.ª na 5.ª feira, na capital ale-
mã (18.30 hem Portugal continen-
tal). Pela nacionalidade alemã e 
porque o Fuchse Berlin tem inves-
timento milionário, que lhe per-
mite ter estrelas a rodos. A última 
virá em janeiro, o croata Stipe Man-
dalinic, apenas o atual melhor mar-
cador da Liga dos Campeões (ex-
- aequo com o turco Ramazan 
Done), que vem colmatar a saída 
anunciada de Petar Nenadic para o 
Veszprém! 

Mas as raposas, alcunha do em-
blema da capital germânica, têm 
outros nomes sonantes: Drux, Fath, 
Heinevetter, Schmidt, Schroeder e 
Wiede, todos internacionais pela 
Alemanha, os croatas Vukovic, Go-
jun e Kopljar, este de 2,10 metros, 
o dinamarquês Lindberg, o sueco 
Zachrisson, os espanhóis Plaza e 
Urios, o checo Stochl, o islandês 
Elisson ou o já citado sérvio Nena-
dic. Os frutos do investimento 
veem-se com a liderança na Bun-
desliga, a presença nos 1/4 final da 
Taça da Alemanha e já com um tí-
tulo na Taça EHF, em 2014/15 quan- 

do ganharam em Berlim ao Goren-
je Velenje! Curiosamente, na fase 
de grupos, encontraram os dragões 
e impuseram-se com duas vitórias, 
20-26 no Porto e 25-20 em Berlim. 

TAÇA EHF 
4 3.° ronda 4  ta 'mão' 4 Amanhã 

FC Porto — Fuchse Berlim 18.30 h 
Dragão Caixa, no Porto  

4 2.° 'mão' 4 23 de novembro 
Fuchse Berlim — FC Porto 18.30 h 
???77? em Berlim, Alemanha 

«Olhar de igual 
para igual» 

«Jogo muito complicado, contra um 
colosso que está no 1.° lugar do campeo-
nato alemão.» Eleito solitário porta voz 
do FC Porto -o anunciado treinador Lars 
Walther acabou por falhar a convocató-
ria de antevisão da eliminatória europeia 
à imprensa -, António Areia surgiu a re-
fletir ofoco da equipa azul e branca na dura 
missão que a aguarda - defrontar o me-
lhor conjunto alemão e dos melhores da 
Europa -, mas também ciente da opor-
tunidade rara que a mesma representa. 
«Temos de estar motivados, porque não 
é todos os dias que se joga com uma 
equipa deste gabarito», assumiu o pon-
ta direito, reforçando a aposta do grupo 
de tirar partido da ocasião, sem comple-
xos de inferioridade: «Pontos fracos, a 

este nível, não existem. En- 
trar sem receios e fazer 

das fraquezas deles 
00 as nossas forças só 

pode ser a estraté-
1 gia. Olhar de igual 

para igual» insistiu 
o jogador azul e 

branco. «Temos é de 
nos preocupar com o 
que podemos fazer, 

valorizar o nosso 
nome e o de Portu-
gal.» 

AFONSO 
AGUIAR 

Madeirenses 
regressam 
à Europa 
-> Cinco anos depois, Madeira, 
SAD volta ajogar uma ronda eu-
ropeia, na Taça Challenge 

AnurSmin e7FsrPnn iecG  

Paulo Fidalgo tem desafio europeu 

A Madeira, SAD joga hoje e amanhã a 3.a 
ronda da Taça Challenge no Funchal, com os 
cipriotas do Parnassos Strovolou. É o 
regresso dos madeirenses à Europa do 
andebol após 5 anos de ausência, já que na 
última participação, em 2012/13, foram 
eliminados na la eliminatória da Taça EHF 
pelos gregos do Diomidis Argous. Também 
o Funchal volta a receber prova europeia 
masculina após 6 anos, com o último jogo a 
saldar-se por empate ante os eslovacos do 
Tatran Presov. Na 9.a presença em provas 
europeias, a Madeira, SAD é o único repre-
sentante luso na Challenge que o Sporting 
venceu em 2010 e 2017 e o ABC em 2016. 
Os insulares fizeram 28 jogos, com 10 
vitórias, 3 empates e 15 derrotas, 776 golos 
marcados...777 sofridos! Têm ainda tido 
mês para esquecer: lesões de jogadores 
chave desfalcam a equipa de Paulo Fidalgo, 
que perdeu em casa com A. Santas e Bele-
nenses e na ida a Avanca, HUGO COSTA 

TAÇA CHALLENGE 
4 3.° ronda 41.' 'mão' Hoje 

Madeira SAD-Parnassos Strovolou 19.00 h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal 

4 2.a 'mão' 4> Amanhã 

Parnassos Strovolou-Madeira SAD 17.00 h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal  

Dragões reencontram 
raposas milionárias 
Fuchse Berlin tem alguns dos melhores do mundo e já assegurou mais um 
o Adversário lidera Bundesliga, mas FC Porto quer aceder à fase de grupos 

VIMR CARCF7/AÇP 
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Andebol Boa exibição não evita derrota
111  E à 7.ª jornada 

a equipa sénior da Aca-
démica soma sete der-
rotas. Apesar de uma 
e x i b i ç ã o  m u i t o  b o a 
durante 55 minutos, a 
Académica não resistiu 
à ponta fi nal da Juve Lis 
e foi derrotada em casa 
por 30-34. Um resulta-
do injusto perante uma 
análise global do desafi o, 
onde a Académica este-
ve sempre em igualdade 
ou em superioridade no 
marcador, com exceção 
do resultado ao interva-
lo, onde perdia por um 
golo de diferença. E nem 
os escalões jovens em 
competição consegui-
ram este fi m-de-semana 

um resultado distinto da 
derrota. 

Os juvenis perderam 
em S. Paio de Oleiros 
por 37-27, num jogo com 

ações disciplinares com-
plicadas e marcadas por 
alguma dureza por parte 
dos jogadores da casa, 
com evidentes marcas 

nos nossos jogadores. 
Os iniciados sofreram 

u m a  d e r r o t a  i n j u s t a 
ao perderem em casa 
contra o S .  Bernardo 
por 22-26, equipa que 
l i d e r a  o  g r u p o  o n d e 
se inserem do campe-
onato regional.  Já  os 
infantis, depois de do-
minarem o jogo qua-
se todo, acabaram por 
perder no terreno do 
Alavarium já nos mi-
nutos finais por 21-20, 
de forma algo inglória. 
O jogo dos minis pre-
visto, contra o Ílhavo, 
foi cancelado devido a 
problemas da equipa 
adversária, esperando-
se a sua remarcação. 

Os juvenis saíram derrotados em S. Paio de Oleiros

DR
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“Ganhar os jogos 
e passar a eliminatória”
Antevisão Carlos Neiva, treinador do Alavarium, assume a ambição da sua equipa
para o duplo embate com a formação sérvia, que terá lugar em Aveiro

Carlos Neiva não tem dúvidas
de que jogar em casa as duas
partidas será uma mais-valia
para a sua equipa. “As viagens
costumam ser bastante cansa-
tivas e provocam um desgaste
muito grande nas atletas”, co-
meçou por explicar o treinador,
que revelou outro dos motivos
da opção de jogar na íntegra a
eliminatória em Aveiro. “Acha-
mos que é, também, uma boa
forma de divulgar o andebol
feminino português e avei-

rense, tentando cativar e en-
volver o público de Aveiro e o
maior número de pessoas da
região. Se fosse no estrangeiro
seria apenas só mais uma ex-
periência para as nossas atletas
e pouca gente teria contacto”.
Assim, Carlos Neiva, tem mais
uma “arma” para os encontros,
já que conta com o “oitavo jo-
gador para passar esta elimi-
natória”. 

“O público já costuma ter
uma papel fundamental nos

outros jogos e queremos que
nestes dois seja ainda maior.
São jogos com características
diferentes do campeonato, em
que quem vence soma os três
pontos. Aqui é uma eliminató-
ria com dois jogos e teremos
que saber gerir bem a equipa,
o resultado, em suma, todos as
condicionantes, porque o ‘jogo’
acaba nos 120 minutos se não
houver prolongamento e não
em 60, como costuma acon-
tecer.” |

“Divulgar o andebol feminino
português e aveirense”

Hugo Filipe Santos

O Alavarium/Love Tiles inicia,
este fim-de-semana, a sua sexta
participação em competições
europeias, sendo que será a
quinta consecutiva na Chal-
lenge Cup. O adversário das
aveirenses na terceira ronda da
prova será a formação sérvia
do ZJRK Bor RTB e a elimina-
tória realiza-se na íntegra em
Aveiro - o primeiro jogo está
agendado para as 21.30 horas
de amanhã e o de domingo co-
meça às 18.30 horas.

Carlos Neiva, apesar de assu-
mir ao Diário de Aveiro, que não
tem muitas informações sobre
a formação adversária, assume
que as expectativas são de “ga-
nhar os jogos e passar a elimi-
natória”, algo que seria inédito
para o clube, que nunca passou
da terceira ronda da EHF Chal-
lenge  Cup. “Só há cerca de três
semanas tivemos conheci-
mento da equipa que íamos de-
frontar, já que teve de jogar uma
ronda intermédia, ao contrário
das outras equipas, e isso con-
dicionou um bocadinho o
nosso trabalho de preparação.
De qualquer maneira, as infor-

dos; que joga num estilo de jogo
muito semelhante ao nosso,
com transições muito rápidas
e muito aguerrida a defender;
e, ainda, que tem recursos ao
nível ofensivo que nos poderão
provocar algumas dificulda-
des”, antevê o treinador avei-
rense.

Não sendo o conhecimento
sobre o ZJRK Bor RTB o mais
desejado, Carlos Neiva prefere
centrar-se no que pode fazer a
sua equipa. “Temos confiança
no nosso trabalho e acredita-
mos no que estamos a fazer, e,
como tal, temos que entrar
para os jogos sempre a pensar
que temos capacidade para ga-
nhar e é o que iremos fazer”,
assegura, embora não possa
contar com o seu grupo na
máxima força.“Temos uma
atleta que foi operada, duas a
recuperar de lesões algo com-
plicadas, mas que irão partici-
par, mas de maneira condicio-
nada, claro. São condicionan-
tes que fazem parte e temos
que saber lidar com isso”, con-
cluiu o treinador do Alavarium,
equipa que na 1.ª Divisão Fe-
minina soma três vitórias e ou-
tras tantas derrotas. |

mações que conseguimos re-
colher também não são muitas.
Sabemos que é uma equipa que
apresenta um porte atlético
grande. Tem três/quarto atletas

com uma altura bastante acima
da média, o que em Portugal
não existe, e que, por isso, nos
vai criar algumas dificuldades
às quais não estamos habitua-

Andebol
EHF Challenge Cup

Carlos Neiva espera dificuldades, mas quer passar à próxima ronda

ARQUIVO
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

17 DE NOVEMBRO DE 2017 SEXTA-FEIRA, Edição n.º 10.792 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Hoje com 
o seu jornal 
o Suplemento
Infantil

Fascismo inspira
Teatro Art’Imagem
Estreia no Teatro Aveirense | P7

GRUPO INAUGURA 
FÁBRICA DE 2,5 MILHÕES
DE EUROS EM ÁGUEDA
Momento será presidido, hoje, às 11 horas, pela secretária de Estado da Indústria. Nova 
unidade fabril está localizada em Raso de Paredes e criará nove postos de trabalho Página 21

O mundo desembarca
em Aveiro a bordo 
do Sons em Trânsito
Segunda-feira | P10 e 11

Sítio do Carnaval
concentra festa
no Parque do Antuã
Estarreja | P14

Alavarium conta com
o factor-casa para 
eliminar equipa sérvia
Andebol feminino | P29

“O Gajo” no GrETUA ao som 
da viola campaniça P5

Maior Idade de Ílhavo vê boas
práticas reconhecidas P17

iCâmara atribuii

icasas em Santiagoi

Obras nas primeiras habitações estão em fase de conclusão Página 3

EDUARDO PINA
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Madeira SAD recebe Parnassos pelas 19 horas de hoje. 

Pavilhão do Funchal 
recebe festa europeia 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Hoje pelas 19 horas, no Pavilhão 
do Funchal, assinale-se o regresso 
às competições europeias de an- 
debol pelas mãos do Madeira An- 
debol SAD em seniores masculi- 
nos, formação comandada pelo 
técnico Paulo Fidalgo que defron- 
ta a equipa de Chipre do Parnas- 
sos Strovolou, encontro relativo à 
La mão da 3.' eliminatória da Taça 
Challenge. Relembre-se que esta 
ronda será totalmente realizada 
na Região com a 2.a  mão a ter lu- 
gar amanhã a partir das 17 horas 
também no Pavilhão do Funchal. 

Para os madeirenses está lança- 
do pois o desafio de entrarem com 
uma vitória numa competição 
onde desejam ir o mais longe pos- 
sível com o sonho de ser atingido 
a final tal como aconteceu com o 
Sporting, vencedor desta prova na 
temporada passada e ABC de Bra- 
ga, que há duas épocas atrás tam- 
bém brilhou e ganhou numa final 
contra outra equipa portuguesa o 
Benfica. De resto como já é habi- 
tual aguarda-se casa cheia no 
principal recinto do andebol ma- 
deirense e onde o apoio dos adep- 
tos será determinante para que o 
Madeira SAD inicie esta caminha- 
da com um resultado positivo. 
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triunfo conseguido uma 
semana antes, na receção 
ao Xico Andebol. 

Aliás, esse é o único 
triunfo da equipa em 10 
jornadas do campeonato 
da I Divisão portuguesa. 

«Estamos à procura de 

andebol clube de fafe luta para sair dos lugares de despromoção 

«Houve percalços que afetaram»

consolidar o que fizemos 
nesse jogo contra o Xico 
Andebol e temos traba-
lhado para isso, pois ti-
vemos um início de épo-
ca atribulado, com alguns 
percalços [referindo-se a 
várias lesões no grupo] 

que afetaram o decorrer 
normal do trabalho. Ago-
ra, estando toda a gente 
disponível e a trabalhar, 
acredito que vamos su-
bir na classificação», in-
dicou o treinador do AC 
Fafe, Luís Silva. 

Ainda sobre o due-
lo em Braga (derrota 

por 36-22), o AC Fa-
fe sentiu várias difi-
culdades, mas dele 
sobressaiu a incapa-
cidade de a equipa 
marcar golos na ba-

liza contrária nos pri-
meiros... 13 minutos da 

segunda parte. 
«Tínhamos uma estraté-

gia diferente, naturalmen-
te. Reentrámos mal na par-
tida, estivemos abaixo do 
que fizemos na primei-
ra parte e perdemos por 
completo a possibilidade 
de discutir o jogo», fechou 
o técnico dos fafenses. 

Andebol Clube de Fafe voltou às derrotas na I Divisão 

em 10 jornadas do campeonato 

Já são oito derrotas 
averbadas na prova 
Com 10 partidas realizadas no campeonato na-
cional da I Divisão de andebol, o Andebol Clu-
be de Fafe está numa posição delicada na tabe-
la classificativa. 

A equipa orientada por Luís Silva está no pe-
núltimo lugar, só à frente do São Bernardo, com 
13 pontos somados. 

Ao longo deste percurso no campeonato 
2017/18, os fafenses conquistaram apenas uma vi-
tória e um empate, tendo averbado oito derrotas.

fafenses jogam em casa 

Desafio complicado 
na próxima ronda
Mesmo a jogar em casa, o AC Fafe tem, no pla-
no teórico, um teste bem complicado na próxi-
ma jornada, a realizar a 22 de novembro (quarta-
-feira). 

Os minhotos medem forças no seu pavilhão 
com o atual sétimo colocado da classificação, o 
Madeira SAD, que soma cinco vitórias e outras 
tantas derrotas em 10 duelos. 

AC Fafe 
soma apenas 
13 pontos em 

10 jornadas do 
campeonato 
da I Divisão.

 JOsé costa lima

O 
Andebol Clube de 
Fafe averbou, no 
passado sábado, no-
va derrota, desta feita 

em casa do ABC/UMinho, 
e não deu seguimento ao 

D
M
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Treinador de andebol 
do clube Os Marienses 
coloca lugar à disposição

O treinador da equipa sénior de 
andebol do Clube Desportivo Os 
Marienses colocou o seu lugar à dispo-
sição, estando agora Henrique Melo a 
assumir os trabalhos da equipa.

O anúncio foi feito, em comunica-
do, pelo Departamento de Andebol 
do clube que avançou estar “à procura 
de um novo treinador para a equipa 
sénior da modalidade”.

“Em detrimento da decisão do téc-
nico de colocar o lugar à disposição, a 
direcção já iniciou os primeiros conta-
tos relativos à sua substituição. Até ser 
encontrada outra solução, pelo grau de 
técnico que possui, pela sua situação 
clínica como jogador e pela referência 
que actualmente representa na forma-
ção da modalidade, será o professor 
Henrique Melo a assumir os trabalhos 
da equipa”, informou o clube.

Entretanto, no próximo fim-de-
semana a equipa sénior de Voleibol do 
mesmo clube disputa a 7ª e 8ª jornadas 
do Campeonato Nacional da II Divi-
são de Voleibol - Zona Açores perante 
a equipa da Associação Desportiva e 
Recreativa Escolar Praiense, da ilha 
Terceira.

7ª Jornada: CDM vs ADREP - 18 de 
Novembro (Sábado) - 19:00 - Escola 
Básica e Secundária de Santa Maria

8ª Jornada: CDM vs ADREP - 19 
de Novembro (Domingo) - 11:00 - 
Complexo Desportivo de Santa Maria

Classificação Actual:
1º ADREP - 17 PTS
2º CDM - 17 PTS
3º AAA - 6 PTS (-2 jogos)
4º CDR - 6 PTS
5º CARP - 2 PTS
6º CDET - 0 PTS (-2 jogos)
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Cipriotas do Parmassos 
na estreia da SAD na Europa
ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira2jm-madeira.pt

O
Madeira SAD inicia hoje
a sua caminhada nas com-
petições europeias ao de-
frontar a formação ciprio-
ta do Parmassos em jogo

a contar para o 1/16 da Taça Chal-
lenge.
Este primeiro jogo está marcado

para o pavilhão do Funchal quan-
do o relógio marcar as 19h00, sen-
do que o segundo jogo aconterá
amanhã pelas 17h00.
O central da equipa madeiren-

se, Hugo Lima, em antevisão ao
encontro, recorda que este é um
regresso da equipas às competi-
ções europeias e por isso uma
motivação extra.
“O AM Madeira Andebol SAD

participa este ano na Challenge
Cup, o que para a Madeira e para
nós atletas é extremamente mo-
tivador”, começou por dizer o
atleta da equipa madeirense.
Hugo Lima, diz mesmo que esta

partida poderá ser o início de uma
longa caminhada na prova.
“Este jogo é de uma importân-

cia extrema para nós e para as
nossas aspirações de ir longe na
prova”, confessou.

Ainda assim, o jogador consi-
dera o Parmassos uma equipa
complicada e que vem de uma
vitória diante do atual campeão
cipriota, pelo também deixa o
alerta.
“A Equipa do Chipre reforçou-se

muito este verão, pretende ser cam-
peão no seu país e ainda na ultima

semana venceu o Campeão por 27-
25. Vamos estar em alerta e muito
empenhados em vencer a elimina-
tória”, afirmou o andebolista.
A concluir, o jogador do Madeira

SAD pede o apoio de todos os ma-
deirenses por forma a levar de
vencida o Parmassos.
“Agradecemos a presença dos

nossos adeptos e é de realçar o
Apoio e Respeito que nos tem
sido transmitido, especialmente
nos momentos difíceis. É funda-
mental juntos continuarmos a lu-
tar pelo nosso Andebol da Ma-
deira”, fez questão de salientar o
central dos madeirenses a con-
cluir. JM

Madeira SAD estreia-se esta sexta-feira na Challenge Cup diante do Parmassos. 

FO
TO

S:
 J

M

O Madeira SAD está em contagem decrescente                    para a estreia na Taça Challenge. O adversário 
é de Chipre e dá pelo nome de Parmassos. 
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O Parmassos, do Chipre, 
é o adversário de hoje
na Taça Challenge. Hugo
Lima é o porta-voz da
ambição madeirense e
pede apoio no 
pavilhão do Funchal 
a partir das 19 horas.
pág. 35

Cipriotas 
não assustam 
Madeira SAD
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António Areia está a postos para atacar a baliza dos germânicos 

Adversário 
que vai dar que fazer 
O Fuchse Berlim, com um orçamento de 
seis milhões de euros, apresenta um 
plantel de peso, sendo favorito nesta 
eliminatória. O guarda-redes Silvio 
Heinevetter e o lateral-direito Fabian 
Wiede, ambos internacionais alemães, 
são as principais figuras de uma equipa 
recheada de campeões europeus e 
comandada por Velimir Petkovic, que já 
defrontou o FC Porto como técnico do 
Frisch Auf Goppingen. O Fuchse Berlim, 
campeão mundial de clubes em zor6, 
perdeu este ano o título para o Barcelona. 

"Sem 
receios, 
respeita-
mos o 
adversário e 
queremos 
olhar para 
eles de igual 
para igual" 

António 
Areia 
Jogador 
do FC Porto 

Amanhã, às 18h30, no Dragão Caixa, o FC Porto defronta o Fuchse 
Berlim na primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF 

Olhos nos olhos com 
um colosso alemão 
Depois de ter afastado os 
macedónios do HC Ohrid, o 
FC Porto tem de medir 
forças com o líder da 
Bundesliga, finalista da 
última Taça EHF e natural-
mente favorito nesta 
eliminatória 

PRULACAPELAMAR71NS 

***Na contagem decrescen-
te para a primeira mão da ter-
ceira eliminatória da Taça 
EHF, coube a António Areia, 
extremo do FC Porto, antever 
a receção ao Fuchse Berlim. 
Para o jogador, "será segura-
mente uma eliminatória mui-
to complicada, muito mais do 
que aquelas já disputadas" e, 
"falando em nome da equipa", 
Areia sublinha que o FC Porto 
"tem a ambição de poder ven-
cer o jogo em casa", tendo "no-
ção da equipa que irá apanhar". 
"É um colosso do andebol ale-
mão e que neste momento 
está em primeiro no campeo-
nato, mas isso não nos pode 
assustar e temos de encarar o 
jogo para ganhar", acrescenta 
o extremo. 

"Foco no trabalho" é o segre-
do dos dragões, que encaram o 
confronto com os germânicos 
como "um jogo muito motiva-
dor". "Não é todos os dias que 
se pode defrontar uma equipa 
destas, além de que um atleta 
que joga no FC Porto ao mais 
alto nível tem de estar sempre 
preparado para desafios destes 
e fazê-los olhos nos olhos", ex-
plica António Areia, que não 
encontra pontos fracos no ad- 

versário de amanhã: "Obvia-
mente temos de saber encon-
trar alguns pontos menos for-
tes deles e tentar que esses se-
jam os nossos pontos mais for-
tes. Sem receios, respeitamos 
o adversário e queremos olhar 
para eles de igual para igual." 

Recorde-se que o FC Porto 
soma, neste momento, dez vi-
tórias consecutivas (oito no 
campeonato e duas na ante-
rioreliminatória daTaça EHF). 
Na Bundesliga, o Fuchse Ber-
lim é líder, com onze vitórias, 
um empate e duas derrotas, 
tendo ontem vencido o Min-
den (11.° classificado) fora de 
casa (29-37). 
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Nikcevic já soma 39 golos na Liga dos Campeões 

Nikcevic na Ucrânia "disposto a lutar" 
••• O Sporting partiu hoje 
para a Ucrânia, onde irá de-
frontar, amanhã, o Motor Za-
porozhye, na 8.a jornada da 
Liga dos Campeões. Apesar de 
ocuparem o terceiro lugar do 
Grupo D, com seis pontos, 
tendo de vencer fora para se 
aproximarem do segundo dos 
lugares de apuramento, os 
leões estão confiantes. "Não 
nos vejo co mo outsiders. Cada 
equipa tem a mesma possibi-
lidade de vencer", diz Ivan 
Nikcevic, que foi eleito o me-
lhor jogador da sexta jornada  

da Champions. A equipa de 
Hugo Canela já superou a fase 
de muitas lesões e encontrará 
o Zaporozhye precisamente 
com esse problema. Artem 
Kozakevich está em dúvida e 
EvgenyBuinenkonemsequer 
viajou para ICharkov, a cidade 
onde se realizará o jogo, a 300 
quilómetros do pavilhão do 
Motor. "A nossa equipa está 
num bom momento, atreinar 
duro e toda a gente está dis-
posta a lutar", rematou o sér-
vio Nikcevic, que já marcou 
39 golos na competição. 
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Portista Hanley MVP 
••• Apenas concluída an-
teontem, com o duelo entre 
Vitória de Guimarães e Ova-
rense (113-101), a sexta jorna-
da da Liga Portuguesa teve 
comoMVPo norte-americano 
Will Hanley, do FC Porto, au-
tor de um grande duplo-duplo 
(19 pontos e 17 ressaltos) na 
vitória dos dragões sobre o Ga-
litos do Barreiro, por 83-67, a4 
de novembro. O poste fez ain-
da quatro assistências, um 
roubo e um desarme, termi-
nando com uma valorização 
global de 37,5 pontos, que lhe  

valeu adistinçãopela primeira 
vez na época de estreia em 
Portugal, após dois anos em 
Espanha, no lberostarTeneri-
fe. Já o vimaranense Rod 
Nealy foi o melhor marcador 
da ronda (31 pontos). André 
Bessa, do FC Porto (10 assis-
tências), Augusto Sobrinho, 
do Illiabum (seis roubos de 
bola), Kevin Coronel, do Eléc-
trico (dois desarmes) e De-
vaugntahWilliams,doVitória 
de Guimarães (sete faltas pro-
vocadas), foram outros dos 
destaques individuais.—c.o. 
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Mikuid Taçi Chalienge Elinánaima 1..14io) - Madeira SAD-Parnassos Soovcdou (10) 

Fl="s1  - Taça  de Pormoffil (18 .« de N.) - f C Pono-Porornonense (20 30) 
Frender (esqui internpOonal Cup (Ing(atara) -Gnipo E -Arsenai-F C PaIDI3 (19) 
lunlar. A - Olytsào rat•)- /or. Nair c C Raro-Baposza (15) Zona Sul - Sportng-Sacavenense 

Torneio Salda") de %seu - ti vheu- Morto,» (19) Tcndc4a-(,a 1iderndribas1.21) k905 1/3 6":10  

118.6•1«, P. - 1.  ~Ia 118dwal Bentc.)-AD Vaiorqo (4930) 
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ANDEBOL O Madeira SAL) 
estreia-se hoje (19h) na 3' 
eliminatória da Taça Challenge, 
sendo favorito frente à turma. 
cipriota do Parnassos Strovolou. 
A segunda mão é amanhã (17h), 
também no Funchal. 
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ANDEBOL  
Nikcevic pede superação 
ao Sporting na Champions 
EU  O Sporting acordou um pou 
co tarde para a Liga dos Cam-
peões, mas o ponta-esquerdo 
sérvio, Ivan Nikcevic, acredita 
que a sua equipa ainda está com 
hipóteses de se apurar no Grupo D 
para o playoff de acesso aos alta -
vos -de-final da prova europeia. 

A determinação é grande para 
vencer amanhã (16 horas) o Mo-
tor Zaporozhye, em duelo agen - 
dado para Carcóvia, na Ucránia: 
"O Sporting está ntun bom mo-
mento; a treinar duro e com 
toda a gente disposta a lutar. Os 
jogos fora de casa na Liga dos 
Campeões são complicados, 
mas queremos dar o máximo 
para vencer e continuar a lutar 
pela qualificação no Grupo D", 
sustentou Nikcevic, que ocupa o 
top 10 dos melhores marcado-
res, com 39 golos. 

Os leões ocupam o 39  lugar, a 3 
pontos do Motor (29  com 9), pelo 
que estão proibidos de perder ou 
empatar frente ao rival direto, 
pois o Montpellier, com quem a 
equipa ucraniana ainda tem de 
jogar, encontra-se imbatível, 
com 14 pontos em 7 jornadas:  

"Não vejo o Sporting como um 
outsider. Cada equipa tem a 
mesma possibilidade de vencer 
um jogo. Se nos esforçarmos o 
suficiente e se fizermos bem as 
coisas acredito que podemos 
vencer", adiantou Nikcevic. 

O treinador Hugo Canela tam-
bém está confiante, mas de nariz 
torcido para com o ambiente e a 
arbitragem, a cargo dos bielor-
russos Andrei Gousko e Siarhei 
Repkin, da esfera de influência 
dos paísesdo Leste: "Vai ser mui 
tocomplicado." o AR. 
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ANDEBOL O ponta-direita 
António Areia (FC Porto) quer 
ganhar amanhã (18h30) ao 
Fuchse Berlin, na P eliminatória 
da 3' ronda da Taça EHF: "Vai 
ser um Jogo e urna eliminatória 
muito complicada. Falando em 
nome da equipa, temos a 
ambição de vencer no Dragão. O 
adversário é um colosso alemão 
e lidera a Bundesliga. Mas isso 
não nos pode assustar." 
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FUTSAL
1011, 

EXPERIENCIA LEONINA 

CONCENTRADO. Para já, Varela só pensa no Fabril 

No plantel do Sporting 
todos os jogadores já 
participaram na Elite 
da UEFA Futsal Cup 

CLÁUDIA MARQUES 

Ui O Sporting vai disputar a Ron- 
:- da de Elite da UEFA Futsal Cup 

pela primeira vez na casa das mo-
dalidades, o Pavilhão João Rocha. 
Esse facto faz com que esta seja 
uma edição especial da prova, que 
terá certamente uma carga emo-
cional diferente para os jogadores. 
Mas só mesmo pelo facto de es-
trearem o seu reduto. 

De resto, a disputa de uma Ron-
da de Elite não é novidade para 
qualquer elemento do plantei 
orientado pelo técnico Nuno Dias. 
Os jogadores do Sporting não só já 
disputaram todos esta fase, como 
saíram  todos vencedores. No ano 

-Ipassado a formação leonina dis-
putou esta etapa no Pavilhão Mui-
tiusos de Odivelas, com apenas 
um estreante, Cavinato. 

Focados no presente 
Apesar de o Pavilhão João Rocha já 
estava engalanar-se para receber 
um dos quatro grupos 
da Ronda de Elite da 
UEFA Futsal Cup, o 
recinto recebe amanhã um jogo da 
114  jornada da Liga de futsal. 

O Sporting recebe o Fabril a par - 
tir das 16 horas no último duelo  

antes dajornada europeia e Varela 
garante que o foco está no presen-
te e que só após o duelo com a for-
mação do Lavradio é que vão pen-
sar no desafio seguinte. 

"Somos profissionais. Além de 
saber que existe essa competição, 
sabemos que primeiro vem este 
jogo. Ou seja, primeiro pensamos 

no Fabril e só depois, 
na UEFA Futsal Cup. 
Queremos chegar lá 

vindos de uma vitória e para isso 
temos de trabalhar", referiu o ala, 
de 21 anos, ao siteoficialdo emble - 
ma de Alvaiade. O 

Emoções europeias 
no novo recinto 

O Pavilhão João Rocha foi inau-
gurado no passado dia 21 de ju-
nho e já tem um registo conside-
rável de realização de grandes 
competições europeias. Em me-
nos de cinco meses o reduto leo-
nino já recebeu a Liga dos Cam-
peões de andebol, a Liga dos 
Campeões de ténis de mesa e a 
Liga Europeia de hóquei em pa-
tins. Segue-se o futsal! 

Cardinal de fora 
por 3 meses 
ea  O Sporting ainda não vai 
poder contar com Cardinal 
nesta Ronda de Elite da UEFA 
Futsal Cup. O pivô, de 32 anos, 
foi operado na quarta-feira ao 
joelho esquerdo e só deve voltar 
à competição dentro de três 
meses. Está a ser um regresso 
infeliz do internacional portu-
guês a Alvaiade, depois de se ter 
lesionado logo no início do pri-
meiro jogo oficial da época, a 
Supertaça. A partida foi dispu-
tada frente ao Benfica a 2 de se-
tembro, em Coimbra, dérbi que 
os leões venceram, por 3 -2. o 

Dieguinho 
na canarinha 

O pivô leonino Dieguinho 
foi convocado pelo seleciona-
dor brasileiro, Marquinhos Xa-
vier, para os dois jogos de pre-
paração com a Polónia, agen-
dados para os próximos dias 22 
e 24 de janeiro naquele país do 
Leste Europeu. Dieguinho, de 
28 anos, chegou a Alvaiade na 
época passada proveniente dos 
brasileiros do Intelli e tem esta-
do

esta 
 em destaque na formação 

leonina, tendo apontado 7 golos 
nos 11 jogos que disputou esta 
temporada, tendo bisado com o 
Benfica na final da Taça de 
Honra da AF Lisboa. 
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