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Igualdade 
entre candidatos 
4  Macieira SAD e Colégio de Gaia 
empatam no Funchal para o Na-
cional feminino 

Na partida grande da 1.2  divisão feminina, no 
fim de semana, Madeira SAD e Colégio de 
Gaia empataram a 21no Funchal, 
partilhando a liderança, com 6 vitórias e 1 
empate. As madeirenses tinham batido o 
Santa Joana (37-11). No 3.° posto surge o 
SIR/CJB, após sucessos em Alcanena (23-
-20) e frente à Juve Lis (23-22), jogo em 
atraso da 1.3 jornada, enquanto as leirienses 
ganharam na receção à Assomada (32-26). 
O Maiastars foi a Aveiro vencer o Alavarium 
(34-29) e é 4.° ex-aequo com o Sports 
Madeira, vencedor do Santa Joana (33-11), 
depois de ter perdido com o Colégio Gaia 
(31-35). Em atraso estão o CALE-Santa 
Joana (12 novembro), Académico-CALE 
(23) e CALE-Alavarium (8 dezembro). H. C. 
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Taça de Portugal 
hoje sorteada 
--) Equipas do Andebol 1 já entram 
em ação nos 16 avos de final, mar-
cados para 16 de dezembro 

Os 1/16 avos de final da Taça de Portugal 
masculina, jogados a 16 de dezembro, são 
hoje sorteados, já com as 14 equipas do 
Andebol 1, a que se juntam Ac. S. Mamede, 
Sanjoanense, Benavente, Sassoeiros, 
Póvoa Varzim, Alto Moinho, SP Oleiros, 
Camões, Marítimo, Gaia, Sto. Tarso, Ginásio 
Sul e os vencedores dos Marienses/Juve 
Lis e Sp. Horta/Zona Azul (todas da 2.' 
divisão) agendados para dezembro. Do 3.° 
escalão estão Almeirim, Mafra, Santana e 
Bairro Janeiro. No feminino sorteiam-se os 
1/8 de final (9 de dezembro), com Colégio 
Gaia, Madeira SAD, SIR/CJB, Maiastars, 
Sports Madeira, Alavarium, CALE, 
Assomada, Juve Lis, Ac. Porto (da 1.2  
divisão) e Didáxis, Pedras Rubras, 
Vermoim, SP Sul, Cister e Valongo Vouga 
(2.3  divisão). H. C. 
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FC Porto 
recebe Arsenal 
4 Dragões buscam esta noite (21 
horas) 6. a vitória seguida no An-
debol 1 em jogo em atraso 

O FC Porto pode ascender ao 4.° lugar do 
Andebol 1 caso vença hoje, em casa (21 
horas), o Arsenal Devesa, em jogo em 
atraso da 8.a jornada. Os dragões de Lars 
Walther buscam 6.a  vitória após um 
empate e duas derrotas nas 3 primeiras 
jornadas diante duns bracarenses 
motivados pela vitória caseira com o São 
Bernardo. Amanhã joga-se o ISMAI-
-Sporting (21h no Municipal da Mala), em 
atraso desta 9.a jornada, ambos os jogos 
alterados devido à presença de dragões e 
leões nas provas europeias! H. C. 
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ANDEBOL 

Leão Nikcevik 
no sete ideal 
O »Ponta-esquerda do Sporting, Ivan 

Nikcevic foi eleito para o 7 ideal da 6.' 
jornada da Liga de Campeões. O sérvio 
marcou Ti pontos ao Montpellier, que 
venceu por 33-32. «Uma distinção 
destas também é objetivo, mas foi um 
bom trabalho de equipa», disse. 
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A equipa sénior de andebol da
Académica acabou a semana
tal como a tinha iniciado, com
uma derrota no terreno do Sis-
maria por esclarecedores 39-
-21 em jogo a contar para a
ronda 6 do Nacional da 2.ª Di-
visão. Já a meio da semana a
Briosa, em jogo para a Taça de
Portugal, contra o Santo Tirso,
tinha sido derrotada por con-
tundentes 45-28. 

Nestes dois jogos, nem exi-
bições nem resultados equili-
brados.  Herlander Silva, trei-
nador da turma escolar, deixou
uma mensagem no final do
jogo em Leiria: «Esta semana
foi de retrocesso. Os jogadores
e equipa técnica devem pensar

no que andam a fazer. Porque
os jogadores representam um
grande clube, que é a Acadé-
mica. Temos uma semana para
corrigir esta situação, para pre-
parar o jogo contra uma boa
equipa que é a Juve Lis». 

Os Minis a começaram o
campeonato com uma vitória
no terreno do Alavarium por
26-32. Uma bela confraterniza-
ção, com os jovens academis-
tas a mostrarem já um bom es-
tádio de evolução. O pequeno
João Amado, com os seus 18
golos, apontou o caminho para
os restantes colegas que esti-
veram à altura. 

Os Iniciados deslocaram-se
ao campo do Ílhavo onde re-
gistaram um empate (33-33)
em resultado no qual goraram
as expectativas.|

Estudantes registaram
novo desaire em Leiria
Andebol
Provas Nacionais
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Campeonato Nacional -
1? Fase - Jogo em atraso 
da 83  Jornada: FC 
Porto-Arsenal, 21h00, no 
Dragão Caixa. 
Sorteio dos oitavos de final 
da Taça de Portugal, 
seniores masculinos 
e femininos,17h00, 
na Federação de Andebol 
de Portugal. 

FUTEM. 
Sorteio dali Eliminatória 
da Taça de Portugal 
Feminina Allianz,15h00, 
na Cidade do Futebol, em 
Lisboa. 
Seleção Nacional sub-19 —
Estágio de preparação, 
com treinos às10h00 
e17h00 na Cidade 
do Futebol, em Lisboa. 
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JACOD E RED110 BI 
GRANDE NO TRIUNFO DO UONS 
Os portugueses João Jacob Ramos e Nuno 
Rebelo marcaram dez e sete golos, respetiva-
mente, na vitória do Limburg Lions sobre o 
Visé, por 3 3-32.0 Lions segue em primeiro da 
Bene League, com sete vitórias e uma 
derrota, somando 15 pontos, mais um do que 
Bocholt, em segundo. O Sasj a, de Sérgio Rola 
e Bruno Dias, ocupa o penúltimo lugar, com 
um ponto (um empate e sete derrotas). — up. 
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***O jogo de Águas Santas 
não traz boas recordações para 
Nikola Spelic, uma vez que o 
lateral-esquerdo se lesionou 
no ombro direito. O croata foi 
ontem visto pelo médico, mas 
ainda não é conhecida a gravi-
dade da lesão. Recorde-se que 
o FC Porto já conta com mais 
dois atletas da mesma posição 
lesionados - André Gomes, 
que ainda não alinhou pelos 
portistas, e Leandro Semedo 
-, sobrando apenas Aleksan-
der Spende como opção de 
raiz. Outra solução, a exemplo 
do que aconteceu na Maia, po-
derá ser Miguel Martins, que 
faz com grande qualidade toda 
a primeira linha. 
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''"'BOIS. Pivô resgatado ao ABC elogia a qualidade do plantel do 
Benfica e assegura que objetivos traçados são para cumprir 

CAMPEONATO E TAÇA 
ÉMETA DE PESQUEIRA 

14SMNINK  NIKEV1C 
MÁ No suum 
O ponta-esquerda Ivan 
Nikcevic, do Sporting, 
integra o sete ideal da sexta 
jornada da fase de grupos da 
Liga dos Campeões de 
andebol. O sérvio marcou 11 
golos na deslocação dos leões 
ao reduto do Montpellier, 
que acabaria por vencer, por 
33-32. "Uma distinção destas 
também é objetivo. Foi um 
bom trabalho de equipa. Por 
dois golos não conseguimos a 
vitória e qualquer jogador 
deste plantel tem qualidade 
e pode atingir este objetivo", 
disse ao site do clube. 

O atleta de 36 anos 
sobressaiu em França, ao 
marcar 11 golos em 12 
tentativas. A partir da linha 
de sete metros, a efkácia 
foi total: oito marcados no 
mesmo número de 
oportunidades 

o 

IZ  

Ricardo Pesqueira, no Restelo, marcou dois golos ao Belenenses 

jogador de zs anos assegura 
que as derrotas frente aos 
polacos do Gwardia Opole e 
Sporting fazem parte do 
passado. "Não trabalhamos 
de acordo com os resulta-
dos, trabalhamos para ter 
resultados" 

LEONEL LOPES GOMES 
••• Foi chegar, ver e jogar. 
Ricardo Pesqueira tem sido 
um dos indiscutíveis do Ben-
fica neste início de época. O 
pivô, homem de confiança de 
Carlos Resende, elogia a qua-
lidade do plantel dos encarna-
dos e não foge à marcação 
quando o assunto é o título de 
campeão nacional que foge 
aos encarnados desde 2008. 
Decorridas nove jornadas, a 
formação lisboeta lidera a pro-
va com mais um ponto do que 
o eterno rival da Segunda Cir-
culare atual detentor do título 
Sporting. 

"Queremos ser campeões e 
ganhar a Taça de Portugal. Te-
remos de pensar jogo após 
jogo, se não esquecíamo-nos 
daquilo que é a essência do 
campeonato, o nosso objetivo 
é dar o melhor em cada jogo e 
ganhar cada encontro, e acre-
ditamos termos condi- 
ções para isso", atira o 
internacional portu-
guês, em declarações 
exclusivas a O JOGO. 
Depois da estadia em 
Braga, onde ajudou o 
ABC a vencer a Taça de 
Portugal, a Supertaça, 
a Taça C hallenge e o 
Campeonato Nacional, o atle-
ta confessa que teve uma 
adaptação rápida a esta nova 
realidade. 
"Tem sido uma adaptação 

bastante fácil. Quando che-
guei ao clube disse, até em jei-
to de brincadeira, que tinha a 
vantagem de já conhecer al-
guns colegas de equipa e os 
métodos do treinador. Só teria 
de me habituar a um novo es-
paço mas, felizmente, estou 
rodeado, além de bonsjogado-
res, de boas pessoas, gente que  

trabalha para um bem co-
mum, mais do que para um 
bem individual. E num grupo 
assim é fácil trabalhar", subli-
nha Pesqueira. 

Depois de um arranque de 
época irrepreensível, o emble-
ma da Luz soçobrou no espaço 
de poucos dias com o afasta-
mentona segunda eliminató-
ria daTaça EllE às mãos dos po-
lacos do Gwardia Opole e com 
o desaire em casa diante do  

Sporting para o campeonato. 
Uma semana negra que já faz 
parte do passado, assegura o 
segunda linha. 

"Não trabalhamos de acordo 
com os resultados, trabalha-
mos para ter resultados. Não 
iríamos trabalhar de maneira 
diferente só porque tivemos 
uma semana negativa, que nos 
deixou tristes porque gosta-
mos deste ritmo competitivo. 
Oobjetivo é prosseguir o nosso  

trabalho com a meta de sermos 
campeões e ganharmos a Taça 
de Portugal", afiança. 

Pesqueira aplaudeacontrata-
ção, ao Créteil, de Nuno Grilo, 
com quem trabalhou no ABC, 
e o regresso de Terzic, após ter 
recuperado de uma rotura to-
tal do ligamento cruzado ante-
rior do joelho esquerdo. "São 
dois jogadores que vão acres-
centar muita qualidade a este 
plantel", asegura. 

ii 

"O nosso 
objetivo 
é prender 
o público" 
Aproveitando o bom 
arranque de temporada do 
Benfica, Ricardo Pesqueira 
deixa um apelo aos sócios e 
adeptos das águias, pedindo 
que se façam ouvir. 
"Não nos é indiferente. 
Falamos entre nós do facto 
de termos mais público no 
pavilhão de jogo para jogo. É 
algo que nos deixa satisfei-
tos: hoje temos 200 pessoas, 
vamos agarrá-las para pelo 
menos estas 200 estarem 
garantidas na próxima 
partida. E amanhã pode ser 
que tenhamos 250. Quando 
tivermos 250, vamos agarrar 
esses 250 e por aí fora...", 
refere, continuando: "0 
pavilhão tem bastante 
espaço, dá para mais gente 
do que aquela que tem vindo 
ver os jogos. E ainda temos 
outro pavilhão se for preciso 
(risos). O nosso objetivo é 
prender o público. Como é 
que se prende? Prende-se 
com atitude, com a nossa 
forma de estar e é isso que 
queremos demonstrar". 

"Se as pessoas 
pagam bilhete-
para vir ver o 
nosso jogo têm o 
direito cie levar o 
melhor de nós- 
Ricardo Pesqueira 
Jogador do Benficaferencia 

Registo:  águias têm 11 vitórias 
e duas derrotas esta temporada 

Útil: defensor de excelência, Pesqueira tem 
ajudado no ataque leva 14 golos no campeonato 
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FC PORTO 
VOLTA 
À CARGA 
Após um domingo vitorio-
so, os dragões voltam a 
entrar em campo hoje, 
pelas ilha), na receção ao 
Arsenal da Devesa 

•••Após urna vitória dificil 
emÁguas Santas, nodomingo, 
por 29-22, o FC Porto volta a 
entrar hoje em campo para de-
frontar o Arsenal , no Dragão 
Caixa, em jogo relativo àoitava 
jornada do nacional de ande-
bol. O Arsenal ocupa o 12.° lu-
gar, mas Daymaro Salina não 
espera facilidades. "Todas as 
equipas que cá vêm preparam-
se bem para tentarem ganhar-
nos, pelo que temos que man-
ter os níveis de concentração e 
sermos sérios no nosso traba-
lho para podermos alcançar 
um resultado satisfatório", ex-
plica o central luso-cubano. 
Recorde-se que os dragões têm 
cinco vitórias consecutivas no 
campeonato e, em caso de 
triunfo sobre os bracarenses, 
colam-se ao Avanca e ao Bele-
nenses na quarta posição. 
"Queremos prolongaresta sé-
rie de vitórias para nos aproxi-
marmos do primeiro lugar da 
tabela", afirmou ainda o pivô 
dos dragões. 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 8,62 x 1,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72095163 07-11-2017

Meada 
iráfar-Le orma. PI/demi CL,  Fame). agro-ksenal Demesa (21) 
idemes-Andebd - Ás 1715 hcoas, saldo da 3 ' eirrireaffia da 119 de Pcrtu9d mascuiris na sede da 

lederação. em Lisboa 
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1111  TELEVISÃO  

21.00 DIRETO PORTO CANAL 

Andebol: 
FC Porto-Arsenal 
ES  Depois da vitória frente ao Águas 
Santas.o FC Porto, que ocupa a 7.a 
posição na tabela, enfrenta o Arsenal 
Devesa, 12.0 classificado, no campeo-
nato nacional de andebol.  

00.00 DIRETO SPORT TVI 

Basquetebol: 
Cleveland-Milwaukee 
1910s  Cleveland Cavaliers medem 
hoje forças com os Milwaukee 
Bucks, em mais um encontro da 
liga norte-americana de basquete-
bol, a N BA. 

Seleção Nacional 
ao pormenor 
©Tudo sobre a preparação da Seleção Na-

cional para o encontro de sexta-feira fren-
te à Arábia Saudita no Hora Record, pro-
grama que será apresentado pelo jornalis-

ta David Novo. 
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1.119 1ANDFBOI 

FC Porto recebe 
hoje o Arsenal 
Ea Dois dias após a vitória na 
Mala, frente ao Águas Santas, o 
FC Porto acerta (às 21 horas) o 
calendário ao disputar o jogcr 
que tem em atraso referente à 8° 
jornada do Campeonato Nacio-
nal, frente ao Arsenal Devesa. 

"Temos de entrar concen-
trados e evitar os erros desde a 
fase inicial do encontro", pers-
petivou o técnico dinamarquês 
dos dragões, Lars Walther. 

Ligeiramente a norte, no Mi-
nho, a formação bracarense 
mostra-se ciente para as difis  
culdades que irá encontrar no 
Pavilhão Dragão Caixa. "Vai ser 
muito difícil. O FC Porto é na-
turalmente favorito, tem obje-
tivos diferentes dos nossos. Nós 
temos feito bons jogos, estamos 
a passar por urna boa fase, mas 
aceitamos a superioridade do 
FC Porto", anteviu o treinador 
Domingos Nunes. O D.M. 
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