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Marienses e Sp. Horta 
vencem fora os jogos 
da nona jornada 
A►s duas formações 
açorianas regressam 
com a vitória na 
bagagem. Faialenses 
ainda trouxeram a 
liderança na Zona 3 da 
II Divisão Nacional 
ARTHUR MELO 
ajmelo@acorianoorientalpt 

Sporting da Horta e Marienses 
conseguiram um fim de semana 
cem por cento vitorioso para o an-
debol açoriano nas competições 
de âmbito nacional. 

Na nonaj ornada da II Divisão, 
as duas formações açorianas jo-
garam no continente e ambas saí-
ram vencedoras dos seus con-
frontos. 

Na Zona 2, a equipa do Ma-
rienses arrancou uma suadavitó-
ria no reduto do Albicastrense por 
apenas um golo de diferença. O 
resultado final de 28 - 29 de-
monstra as dificuldades que a 
equipa de Vila do Porto sentiu em 
Castelo Branco, mormente na se-
gunda parte do encontro. 

Ao intervalo os marienses esta-
vam na liderança do marcador 
por 11-  15, destacando-se na par-
tida mais uma vez a ação de Sei-
feddine Cherif, autor de 13 golos. 

A quarta vitória da equipa per-
mitiu ascender ao sétimo lugar 
com 18 pontos conquistados em 
nove jogos realizados. 

Bem melhor está a formação do  

Sporting da Horta que após a des-
promoção da Liga procura esta 
época regressar ao convívio dos 
`grandes' da modalidade. 

Os faialenses seguem invictos 
na Zona 3 e chegaram à lideran-
ça, partilhada com o Vi tória de Se-
túbal (24 pontos), depois da vitó-
ria sobre esta mesma equipa no 
fim de semana. A formação da ci-
dade da Horta bateu o conjunto 
sadino por 28 -  31 e reparte a li-
derança com o opositor, sendo que 
o Sporting da Horta aindatem um 
jogo por realizar, o que lhe abre 
perspetivas de poder assumir a li-
derança isolada quando cumprir 
calendário. 

Por disputar está a partida da 
quarta jornada da Zona 3 da II Di-
visão, a receção ao Alto Moinho, 
jogo que sevai disputar a 12 de de-
zembro no Pavilhão Municipal da 
Horta. 

Originalmente, a partida esta-
va agendada para o passado dia 
14 de outubro mas acabaria adia-
do devido ao mau tempo que as-
solou o arquipélago dos Açores, 
no caso concreto, a passagem do 
furacão Ophelia associado a uma 
depressão que afetou o estado do 
tempo nas nove ilhas do arquipé-
lago no terceiro fim de semana de 
outubro. 

Antes disso, e no próximo fim 
de semana, o Sporting da Horta 
vai receber o 1.-9- Dezembro, ao 
passo que o Marienses desloca-se 
ao reduto do Sismaria. 

As partidas são da 10.ª jornada 
do campeonato. • 
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MAIS DESPORTO 

Sporting e FC Porto perdem guarda-redes principais 

por lesão o Mercado pode não satisfazer 

Candidatos 
sem gigante 
na baliza 

Dezembro e janeiro decisivos 

ANDEBOL 

Por 

HUGO COSTA 

N
O espaço de dias, Spor-
ting e FC Porto ficaram 
privados dos seus guar-
da - redes principais, 
Matej Asanin e Alfredo 

Quintana, respetivamente, am-
bos sujeitos a intervenção cirúr-
gica que os deixa afastados da 
competição. 

Situações distintas mas que en-
fraquecem os leões campeões na-
cionais e os portistas candidatos 
ao título, para mais num período 
que se avizinha complexo, com 
jogos grandes a nível interno. Isto 
numa altura em que as duas equi-
pas não jogarão mais nas provas 
europeias após 2 de dezembro, 
data do Sporting-Metalurg, da 
última jornada da Liga dos Cam-
peões. 

Matej Asanin (2,03 metros) foi 
operado aos ligamentos e menis-
co do joelho direito. Apesar da 
operação ter sido bem-sucedida, 
o próprio anunciou nas redes so-
ciais que serão sete meses de pa-
ragem até poder regressar. 

O croata lesionou-se no apu-
ramento histórico dos leões em 
Presov, a 3 de setembro, e desde 
então só cumpriu três jogos: dois 
contra o Montpellier a contar para 
a Champions, e na deslocação à 
Luz, onde o Sporting ganhou por 
27-24. Já no grupo A da época 
passada, o guarda-redes falhou 
quatro jogos, dois com ABC, em 
Águas Santas e na receção ao FC 
Porto, jogo em que apenas entrou 
para tentar defender um livre de 
7 metros. A alternativa é o eslo- 

Matej Asanin, 
croata do Sporting, 

foi operado ao 
joelho direito 

e anunciou que vai 
parar sete meses 

veno Aljosa 
Cudic, que 
tem sido titular 
após recuperar de 
lesão na pré-tempo-
rada, enquanto Manuel 
Gaspar tem também sido op-
ção regular. 

No FC Porto, Alfredo Quinta-
na (2,01 metros) vai parar entre 
dois e três meses, após cirurgia 
ao ligamento colateral medial do 
joelho direito sofrida no Dragão 
Caixa, na derrota (27-30) com o 
Fuchse Berlin, em partida da pri-
meira mão da terceira eliminató-
ria da Taça EHF. O internacional 
português volta a parar depois de 
2012 e, mais recentemente, em 
2016, quando sofreu traumatis-
mo e rutura do baço. 

Porém, o FC Porto tem Hugo 
Laurentino, que tantas vezes to-
mou (e bem) conta das redes azuis 
e brancas. Na deslocação a Berlim, 
Laurentino cumpriu, tendo como 
suplente o ainda júnior Carlos Oli-
veira. 

Neste cenário, o mercado 
pode ser uma solução, mas não 
se pense que será fácil. 

A realidade do andebol é 
simples: os bons guarda-redes 
não estão disponíveis, seja por 
terem clube, seja por preten-
derem auferir salários proi-
bitivos para Portugal, ou 
ainda porque seria ne-
cessário pagar custos 
de rescisão de con-
trato ou cláusulas 

PEDRO BENAVENTE/ASF 

para ficarem 
livres. Por outro 

lado, o facto de Sporting 
e FC Porto já estarem 

afastados das provas euro-
peias também não alicia os 
candidatos. 

A solução, caso ambos 
queiram reforçar-se, será 
esperar que um jogador 
rescinda ou fique livre. 
Caso o consigam, os clu-

bes portugueses terão apenas  

3 Jogos grandes não faltam às 
duas equipas, proibidas de co-
meter qualquer deslize 

Sporting e FC Porto vão ter os 
meses de dezembro e janeiro re-
cheados de jogos grandes, defrontan-

do ABC, Madeira SAD e 
Benfica, além de se en-
contrarem a 20 de janei- 

ANDRÉ ALVES/ASF 

Asanin não deve jogar 
mais esta época 
e Quintana só 
regressa em 2018 

Alfredo Quintana, 
guarda-redes 
luso-cubano 
do FC Porto, 
lesionou-se no 
jogo da Taça EHF, 
na derrota (27-30) 
com o Fuchse 
Berlim 

até 31 de de-
zembro para 
efetuarem trans-
ferências internacio-
nais com inscrição! 

A juntar a isto, o facto 
de os clubes portugueses te-
rem limitações no número de 
extracomunitários (três, no má-
ximo, permitidos pela Federa-
ção de Andebol de Portugal), pelo 
que nem todos os mercados es-
tão acessíveis. 

PRÓXIMOS JOGOS GRANDES 
DE SPORTING E FC PORTO 

DATA JOGO 

6 dezembro ABC-FC Porto 
9 dezembro FC Porto-Madeira SAD 
13 dezembro ABC-Sporting e FC Porto-Benfica 
20 dezembro Sporting-Madeira SAD 

20 janeiro FC Porto-Sporting 
31 janeiro Sporting-Benfica 

ro, no Dragão Caixa! Jogos decisivos 
tendo em conta a pontuação, já que 
para o grupo A o total de pontos será 
reduzido a 50 por cento e, nesta al-
tura, a classificação não permite que 
haja deslizes. 

Com o Andebol 1 a conhecer a 
última jornada a 20 de dezembro e 
a recomeçar a 20 de janeiro, com o 
apuramento da Seleção Nacional na 
Póvoa de Varzim (de 12 a 14) pelo 
meio e que Quintana poderá ter de 
falhar, o FC Porto tem dois jogos 
complicados no espaço de três dias, 
a 6 de dezembro, no Flávio Sá Leite 

contra o ABC, e a 9, na receção à 
Madeira SAD. 

A 13 do próximo mês, há 
clássico no Dragão Caixa com o 

FC Porto-Benfica e no mesmo dia 
o Sporting desloca-se a Braga para 

jogar com o ABC, recebendo depois, 
a 20 de dezembro, a Madeira SAD. E 
2018 começa logo com um FC Por-
to-Sporting, a 20 de janeiro, haven-
do ainda um Sporting-Benfica a 31! 
Promete... H. C. 

CALENDÁRIO 
Andebol 1 312.ajornada 3 Hoje 

FC Porto—AC Fafe 20.30 h 

Dragão Caixa, no Porto 

Dragão procura 
9.° êxito seguido 
3 FC Porto recebe, hoje, o AC Fa-
fe, em jogo em atraso da 12.4 jor - 
nada do campeonato 

O FC Porto é claro favorito na receção ao AC 
Fafe, hoje, a partir das 20.30 h, em partida 
em atraso da 12.' jornada por causa da 
presença dos dragões na Taça EHF. Os 
comandados de Lars Walther procuram a 
9.' vitória seguida no campeonato de modo 
a encostarem aos lugares cimeiros, depois 

do empate entre Benfica e ABC na Luz. 
Amanhã, é a vez do Sporting se poder 

isolar na liderança quando receber o 
Avanca (20 h), com os leões a 

somarem mais um jogo que os 
adversários, pois já realizaram 

a partida da 13.a ronda 
quando venceram, no 

Restelo, o Belenenses, 
por 32-24, no 
passado dia TI de 
outubro. H. C. 
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HOJE 
ANDEBOL 
FC Porto-AC Fafe 
Dragão Caixa, Porto, às 20h30. 

AMANHA 

HÓQUEI EM PATINS 
HC Braga-Benfica 
Pavilhão Goladas, em Braga, 
às 21h00. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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A formação sénior masculina
de andebol da Académica re-
cebeu e foi derrotada por 34-
-45 pelo Benavente em jogo a
contar para a 9.ª jornada da
Zona 2 do Nacional da 2.ª Di-
visão que deu por terminada a
primeira volta da prova.

A turma estudantil fez uma
primeira parte de grande nível
na qual esteve quase sempre
em vantagem, fraquejando
ape nas no final, terminando
com um parcial de 20-21. Num
jogo com muitos golos, onde
os ataques superiorizaram as
organizações defensivas, os es-
tudantes desperdiçaram mais

uma vez uma boa oportunida -
de de alcançar a primeira vitó-
ria. Viu-se a jovem equipa aca-
demista a implementar, quase
na perfeição, o trabalho acu-
mulado em quase três meses

de treino com o novo treinador. 
Contudo, com uma entrada

na segunda parte desastrosa,
com um parcial de 0-7, o bom
jogo da primeira parte esfu-
mou-se em pouco tempo, per-

mitindo à forte, pesada e ex-
periente equipa do Benavente
gerir o resto do jogo. 

No final, com um desnível
no marcador, os treinadores
foram rodando as equipas e
permitiram que todos os joga-
dores ganhassem ritmo com-
petitivo para os jogos que se
avizinham. Num jogo onde
Diogo Feijó marcou 10 golos e
Diogo Carvalho oito tentos, o
problema dos anfitriões esteve
essencialmente na incapaci-
dade de conter os fortes ata-
cantes, em particular o pivot
adversário.

Nos escalões de formação,
os juvenis impuseram-se em
casa contra a Sanjoanense por
26-23 com Carlos Pinto a ser o
destaque com 10 golos marca-
dos. 

Os iniciados derrotaram a
CP Vacariça por 28-26 e tive-
ram em Guilherme Gouveia o
melhor marcador do jogo (6).|

Conimbricenses ainda à
procura da primeira vitória

Académica foi derrotada em casa pelo Benavente

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão
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Depois de vencer os cipriotas
do Parmassos com relativa fa-
cilidade na última eliminatória

da ‘Challenge Cup’, o Madeira SAD
conhecerá hoje o adversário para
os ‘oitavos’ na competição europeia
de andebol.
O sorteio realiza-se às 10h00, na

sede da Federação Europeia de
Andebol, podendo ser acompa-
nhado através da página oficial do
facebook da entidade ou do live-
ticker.
De referir que o Madeira SAD,

orientado por Paulo Fidalgo, é a
única equipa portuguesa em prova,
estando no pote 1 do sorteio.
Os jogos referentes aos oitavos

de final da competição vão dispu-
tar-se entre 10 e 11 de fevereiro, 1ª

mão, enquanto a 2.ª mão será jo-
gada a 17 e 18 do mesmo mês. 
No pote 1, estão presentes as

formações do AEK Athens (Grécia),
IBV Vestmannaeyjar (Islândia), HC
Berchem (Luxemburgo), Fyllin-
genBergen (Noruega), AHC Potaissa
Turda (Roménia), Dynamo-Victor
(Rússia), SKIF Krasnodar (Rússia).
Já no pote 2, de onde sairá o ad-

versário dos madeirenses, encon-
tram-se as formações do HC Vise
BM (Bélgica), HMRK “Zrinjski” Mos-
tar (Bósnia Herzegovina), SGS Ram-
hat Hashron HC (Israel), Red Boys
Differdange (Luxemburgo), HC Eu-
rofarm Rabotnik (Macedónia), MSK
Povazska Bystrica (Eslováquia),
Göztepe SK (Turquia) e HC ZNTU-
ZAB Zaporozhye (Ucrânia). JM

FO
TO

:J
OA

N
A 

SO
U

SA

Depois da eliminatória frente ao Parmassos, o Madeira SAD conhece hoje a sua sorte.

Madeira SAD conhece sorte na ‘Challenge Cup’
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ANDEBOL BARROS 
BREMA NO REGRESSO 
Duas semanas depois de ter 
sofrido uma fratura exposta 
num dedo, Sérgio Barros 
voltou a jogar na ligaTurca, 
na vitória do Nilufer sobre o 
Milli Piyango, por 30-27.0 
português marcou dez golos 
em 11 remates, ajudando o 
Nilufer a regressar aos 
triunfos, após duas derrotas e 
um empate. A equipa de 
Barros segue agora no quinto 
lugar da Superliga, com dez 
pontos. --V.P. 
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Dragões atacam 
subida ao pódio 
R O FC Porto é o grande fa-
vorito na receção de hoje 
(20h30, no Dragão Caixa) ao AC 
Fafe, procurando a vitória que 
lhe permitirá ultrapassar o Be-
lenenses e igualar pontualmen-
te o ABC no 3º lugar da tabela, 
em jogo da 12a jornada da fase 
regular do campeonato, que só 
se conclui amanhã, com a visita 
do Av anca ao líder Sporting. 

"Foi importante os dois rivais 
diretos, ABC e Benfica, terem 
empatado, porque podemos 
aproximar-nos. Mas temos de 
encarar todos os jogos para ga-
nhar, seja com ABC, Sportingou 
Fafe", considerou o central dos 
dragões Miguel Martins. 

Depois da derrota em Berlim e 
do afastamento da Taça EHF, os 
dragõesvoltama concentrar-se 
apenas nas competições nacio-
nais, podendo também carim-
bar hoje o nono triunfo conse-
cutivo na luta pelo título, au-
mentando a melhor série vito-
riosa na presente edição. 

O internacional está confian-
te : "Temos vindo a fazer bons 
jogos. A equipa está cada vez 
mais unida e a praticar melhor 
andebol. Vimos de uma derrota 
e queremos voltar a dar alegrias 
aos adeptos." 

Sorteio em Viena 
O Madeira SAD vai hoje a sor - 
teio em Viena de Áustria como 
cabeça-de-série nos oitavos - 
de - final da Taça Challenge, ga-
nha pelo Sporting. Os adversá-
rios possíveis são o Vise (BEL), 
Zrinjski Mostar (BOS), Ramhat 
Hashron(ISR), Red Boys (LUX), 
Eurofarm Rabotnik (MAC), Po - 
vazska Bystrica (SLQ), Goztepe 
(TUR) e ZNTU-ZAB Zapo - 
rozhye (UCR). o A.R. 

111111~111~—~111~111~I 

ANDEBOL1 
12.' jornada 

FC PORTO 20h30 AC FAFE 
SPORTINC,amanhãAVANCA 
BENFICA 29-29 ABC 
BOA HORA 28-32 AGUAS SANTAS 

MADEIRA SAD 33-24 XICO ANDEBOL  • 
SÂO BERNARDO 23-24 BELENENSES 

MAIA ISMAI 26-23 ARSENAL 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D GMCS 

<>SPORTING 33 12 10 1 1 403-289 
OBENFICA 33 12 10 1 1 354-277 

ABC 31 12 8 3 1 359-290 
09BEIENENSES 29 13 8 O 5 352-361 
02 FCPORTO 28 11 8 1 2 333-256 
<>AVANCA 26 11 7 1 3 308-296 
09MA0.5A0 26 12 7 O 5 356-327 
02 A.SANTAS 22 12 5 O 7 309-318 
02MAIAISMAI 21 12 4 1 7 302-330 
<>ARSENAL 19 12 3 1 8 293-362 
<I> BOA HORA 19 12 3 1 8 324-354 

XICOAND. 18 12 2 2 8 305-385  
<02 ACFAFE 14 11 1 1 9 276-332, 
02 S.BERNARD013 12 O 1 11 271.368 

Próxima jornada: 2 de dezembro 
XICOANDEB0L-FC PORTO', ABC-MADEIRA SAD, AC 
Mn-SÃO BERNARDO, AVANCA•130A HORA, AGUAS 
SANTAS-MAIA ISMAI, ARSENAL-BENFICA E 
BELENENSES-SPORTING (24-32)" 
NOTAS: 'NO DRAGA() CAIXA; "IA REALIZADO 
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