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Guarda-redes Luís Carvalho diz que os madeirenses estão desgastados 

mais desporto  

ANDEBOL D  TAÇA CHALLENGE 

Superação para vencer 
Madeira SAD recebe ABC, em plena maratona de jogos 
o Leões fecham festejos europeus e pensam no Belenenses 

HFI OFR SANTOS 

por 

INÊS BASTOS 

A
UTÊNTICO fre-
nesim de jogos o 
vivido nos últimos 
dias pela equipa 
masculina do Ma-

deira SAD. Desde o último 
sábado com presença cer-
ta nos 1/ 8 de final da Taça 
Challenge, após eliminató-
ria duplamente vitoriosa 
ante os holandeses do JD 
Techniek Hurry-Up, a 
equipa madeirense viu on-
tem os ucranianos do 
Donbas saírem do sorteio 
na sede da Federação Eu-
ropeia (EHF) como adver-
sário da próxima fase. A 
única equipa portuguesa em 
prova começará por jogar 
na Ucrânia, a 9 ou 10 de fe-
vereiro, voltando a disputar 
a 2. ªmão no Funchal, uma 
semana depois. 

Entretanto, e por causa 
do compromisso europeu de 
sábado, a equipa madeiren-
se recebe esta noite o ABC 
para fechar a 11.ª jornada do 
Andebol 1, com a pretensão 
de garantir todos os pontos 
em jogo. «O Madeira SAD 
vai trabalhar para se apre-
sentar o melhor possível. Es-
tamos com jogos intensos, 
competitivos e europeus nas 
últimas semanas, o que se 
reflete no estado de alguns 
atletas. Vamos lutar para nos 
superarmos e alcançar a vi-
tória, independentemente  

das lesões e desgaste evi-
dente da equipa», previne 
o guarda-redes dos madei- 

CHALLENGE CUP 
MASCULINA 
3 Oitavos de final 

AS SGS Ramhat Hashron (Isr)-AEK Athens HC (Gre) 

MSK Povazska Bystrica (Esq)-HC Neva Sankt 

Petersburg (Rus) 

Donbas  (Ucr)-mADERA SAD  (portj  

HC Dukla Praha (R. Che)-CSM Bucuresti (Rom)  

HC Masheka Mogilev (Bie)-HC Vise BM (Bel)  

OIF Arendal (Nor)-Dynamo Victor (Rus) 

HC Berchem (Lux)-Dicken (Fin)  

VHC Sviesa Vilnius (Lit)-RK Borac (BA) 

ANDEBOL 1 
3 Hoje 3  11.a  Jornada 

Madeira SAD—ABC 19.00 h 
Pavilhão do Funchal, Madeira 

4 12.a  Jornada 

Belenenses—Sporting 20.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa 

renses, Luís Carvalho, a pro-
pósito da receção «a uma 
equipa de excelentes atletas 
e com experiência interna-
cional, que luta pelos luga-
res cimeiros da tabela». 

Uma hora depois é o Be-
lenenses que recebe por an-
tecipação no Restelo o líder 
Sporting, devido à histórica 
qualificação deste para a 
próxima fase na Liga dos 
Campeões. «Estamos todos 
focados no próximo jogo de-
pois dos pequenos festejos 
de termos conseguido algo 
histórico. Focados no Bele-
nenses, fora dos três gran-
des, a equipa a fazer melhor 
campeonato, mas certa-
mente que iremos fazer um 
bom jogo na nossa cami-
nhada rumo ao objetivo», 
assegura o pivot leonino Tia-
go Rocha. 
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Académica 
perde em casa e
aumenta a pressão
Desaire Estudantes perderam na recepção ao Monte
e complicaram as contas do acesso à segunda fase

A Académica perdeu em casa
contra o Monte, por 30-35, co-
meçando a dificultar as contas
de acesso à fase seguinte do Na-
cional da 3.ª divisão. Uma der-
rota caseira inesperada, uma
vez que se tratava de um en-
contro diante de adversário que
luta pelos mesmos objectivos. 

A turma escolar precisava de
vencer para manter intactas as
aspirações de passar à fase se-
guinte. E os primeiros 15 mi-
nutos mostraram uma Acadé-
mica a jogar no melhor que se
viu nesta temporada, che-
gando ao quarto-de-hora a ga-
nhar por 8-3 e demonstrando
uma boa capacidade defensiva
e uma grande eficácia atacante. 

Contudo, após um desconto
de tempo pedido pelo adver-
sário, o jogo mudou por com-
pleto e o Monte recuperou
paulatinamente da desvanta-
gem e passou para a frente do
marcador (14-17). 

O início da segunda parte
mostrou uma Académica com
dificuldade de reverter a situa-
ção, apesar de continuar a
mostrar uma atitude comba-
tiva, permitindo ao adversário
manter-se na frente e, inclusi-
vamente, alargar o resultado.

No final, triunfo do Monte,
por 30-35 que aumenta a pres-
são para a recepção ao Carre-
gal do Sal, agendada para sá-
bado, às 18h30, no Pavilhão 1
do Estádio Universitário. 

Na  Académica, realce para
os 7 golos apontados por Luís
Santos nesta partida diante do
Monte.

Duas equipas em Ílhavo
Na formação, a Académica

marcou presença com duas
equipas de bambis no Encon-
tro Regional que decorreu em
Ílhavo e contou com a pre-
sença de 11 equipas em repre-
sentação de Ílhavo, S. Ber-
nardo, Avanca, Monte e a tur -
ma academista. |

Académica não conseguiu travar a eficácia do Monte

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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Quatro leirienses na selecção

A Selecção Nacional de Ande-
bol em Cadeira de Rodas vai
participar, pelo terceiro ano se-
guido, no Torneio Europeu de
Andebol em Cadeira de Rodas

que este ano realiza-se na Ma-
ceira, em Leiria, no próximo
fim-de-semana.

Os 12 atletas convocados
para o estágio e Torneio Euro-
peu foram dados a conhecer
esta semana onde se destaca a
presença de quatro atletas que

jogam na delegação de Leiria
da Associação Portuguesa de
Deficientes, nomeadamente
Marco Francisco, Iderlindo Go-
mes, João Jerónimo e João Pe-
dro. Os adversários de Portugal
serão Croácia, Hungria e Ho-
landa.|

Andebol
Cadeira de Rodas
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Equipa de Paulo Fidalgo ficou ontem a saber que vai defrontar o Donbas, da Ucrânia. 

Donbas no caminho do Madeira 
que hoje defronta o ABC Braga 
A\DE3OL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm•madeira.pt 

Af—N Madeira SAD vai defrontar 
a formação ucraniana do 
Donbas nos oitavos de final 
da Taça Challenge de an- 
debol, ditou o sorteio rea- 

lizado na sede da Federação Eu- 
ropeia de Andebol (EHF), em Vie- 
na, na Áustria. A formação insular, 
que integrou o pote 1 do sorteio, 
`fugindo' assim aos adversários 
mais indesejáveis, cumpre o pri- 
meiro jogo da eliminatória em 
Donetsk, a 9 ou 10 de fevereiro de 
2019, e recebe os ucranianos, a 16 
ou 17 do mesmo mês. A equipa 
ucraniana do Donbas apresenta 
como melhor resultado nas com- 
petições europeias de andebol a 
final perdida da Taça CEV, de 
1995/96, na altura com o nome 
de Shakhtar Donetsk, frente aos 
espanhóis do Granollers. 

HOJE É DIA DE ABC 

O Madeira SAD defronta esta 
tarde no Pavilhão do Funchal a 
formação do ABC de Braga. O em- 
bate tem o seu início marcado 
para as 19h00. Luís Carvalho, guar- 

da-redes da formação madeirense, 
está ciente das dificuldades mas 
acredita que a sua equipa para 
chegar à vitória. 

"O ABC de Braga é uma equipa 
constituída por excelentes atletas 
e com experiência internacional, 
luta pelos lugares cimeiros da ta- 
bela e pretende alcançar títulos. 
O Madeira SAD vai trabalhar para  

se apresentar o melhor possível 
para este desafio. Estamos com 
jogos intensos, competitivos e eu- 
ropeus nas últimas semanas, o 
que se reflete no estado de alguns 
atletas. Vamos lutar para nos su- 
perarmos e para alcançar a vitória, 
independentemente das lesões e 
desgaste evidente da equipa", fri- 
sou. 

O jogador não deixou de fazer o 
habitual apelo ao público madei- 
rense. 

"Precisamos do apoio incondi- 
cional do nosso público para con- 
quistar os três pontos, por isso, 
convidamos a comunidade do an- 
debol da Madeira a se juntar neste 
jogo que se prevê equilibrado e 
disputado", disse, a concluir. 
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Madeira SAD 
defronta 
ucranianos 
do Donbas 
na Thallenge' 
pág. 34 
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GILBERTO DUARTE 
GANHA COM GUARDIAO INCRÍVEL 
Gilberto Duarte marcou um golo no dérbi 
catalão e o Barcelona manteve a invencibili-
dade na Liga Asobal ao visitar o Granollers 
(23-30). A grande figura foi, no entanto, 
Gonzalo Pérez de Vargas, guardião do Barça, 
com 55% de acerto - fez 28 defesas! Na Bene 
League, o Vise, de Nuno Carvalhais e Sérgio 
Rola, venceu o Hasselt (32-35) e lidera, e o 
Lions, de João jacob, bateu o Quintus (38-21). 
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Daniel Santos, do Madeira SAD 

ANDEBOL 

Madeira e Sporting não param 
••• O Madeira SAD, depois 
de se apurar para os oitavos de 
final da Challenge Cup, fase 
em que soube ontem ter de 
defrontar os ucranianos do 
Donbas (a 9 ou l0 el6 ou 17 de 
fevereiro), fecha a11.a jornada 
do campeonato com a receção 
ao ABC (hoje, às 19h00), jogo 
em atraso que coloca frente a 
frente o sexto e o sétimo.Tam-
bém devido aos compromis-
sos europeus, o Sporti ng ante-
cipou al2.a jornada, que o leva  

a casa do Belenenses (hoje, às 
20h00) para, frente ao quarto 
classificado, defender a lide-
rança. O campeão nacional 
vive um momento de euforia, 
pois ultrapassou a fase de gru-
pos da Ligados Campeões -sá-
bado (15h50) decide o primei-
ro lugar na deslocação à Dina-
marca, para defrontar o Silke-
borg-, masTiago Rocha garan-
te: "Estamos focados neste 
jogo, depois dos pequenos fes-
tejos por algo histórico." 
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DUELO. Leão Carlos Caneiro em ação frente ao Belenenses 

CLÁSSICO NO RESTELO 
Sporting defronta 
o Belenenses na liga, 
depois do apuramento 
histórico na Champions 

D IOGO JESUS 

Após a qualificação histórica 
para a próxima fase da Liga dos 
Campeões, o Sportingt em de mu -
dar hoje o 'chip' para o campeo-
nato nacional, onde o espera urna 
sempre complicada visita ao Res - 
telo, para defrontar o Belenenses. 
Naquele que é um dos clássicos da 
modalidade, os leões chegam à 
entrada desta 12" jornada como lí 
deres da competição, e têm pela 
fren te o quarto classificado. 

"Vamos jogar num campo tra-
dicionalmente difícil, contra urna 
equipa que está bem este ano. 
Ocupa os primeiros lugares e está a 
realizar um excelente campeona 
to e com bons jogadores. É um Be-
lenenses muito personalizado, 

ANDEBOL 
u.' jornada 

MADEIRA SAL) 19hoo ARSENAL 

jornada 
BEI ENENSES 20h00 SPORTING 

ARSENAL Sábado AVANCA 

SP. HORTA Sábado BOA HORA 

ÁGUAS SANTAS Sábado MADURA SAD 

FAFE Sábado MAIA ISMAI 

TC PORTO Sábado BT.NflcA 

ABC Sábado FERMENrCJES 

com um treinador [João Florên-
cio I com urna marca muitogrande 
no andebol nacional. As suas equi - 
pas têm uma forma de jogar sem-
pre muito alegre e dinâmica. É um 
Belenenses que vai tentar causar-
nos O máximo de problemas pos-
sível", analisou Hugo Canela. 

Depois deste compromisso, o 
Sporting prepara -se para termi 
mu- a sua prestação na fase de gru --
pos da Champions. No domingo, 
na Dinamarca, o conjunto leonino 
vai discutir com o Silkeborg o pri - 
meiro lugar do Grupo C. c 
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Madeira SAD tem 
rival ucraniano 

O Madeira SAD vai defrontar a 
formação ucraniana do Donbas 
nos oitavos-de-final da Taça 
Challenge. A equipa insular, que 
integrou o pote 1 do sorteio, 'fu-
gindo' assim aos adversários 
mais indesejáveis, cumpre o pri-
meiro jogo da eliminatória em 
Donetsk, a 9 OU10 de fevereiro, e 
recebe depois os ucranianos, a16 
OU 17 do mesmo mês. O Donbas 
apresenta como melhor resulta-
do nas competições europeias de 
andebol a final perdida da Taça 
EHF, de 1995/96, na altura com o 
nome de Shakhtar Donetsk, 
frente aos espanhóis do Gra-
nollers. Entretanto, o FC Porto 
ficará a conhecer amanhã, pelas 
io horas, os seus adversários na 
fase de grupos da Taça EHF. Os 
dragões estão inseridos no pote 1, 
juntamente com os atuais cam-
peões Füchse Berlin, TSV H an-
nover-Burgdorf, e ainda o BM 
Granollers. A primeira jornada 
da fase de grupos está agendada 
para 9 ou lo de fevereiro. 
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Sporting defronta o Belenenses na liga, depois do apuramento histórico na Champions
 
Após a qualificação histórica para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Sporting tem de mudar
hoje o 'chip' para o campeonato nacional, onde o espera uma sempre complicada visita ao Restelo,
para defrontar o Belenenses. Naquele que é um dos clássicos da modalidade, os leões chegam à
entrada desta 12ª jornada como líderes da competição, e têm pela frente o quarto classificado.
 
"Vamos jogar num campo tradicionalmente difícil, contra uma equipa que está bem este ano. Ocupa
os primeiros lugares e está a realizar um excelente campeonato e com bons jogadores. É um
Belenenses muito personalizado, com um treinador [João Florêncio] com uma marca muito grande no
andebol nacional. As suas equipas têm uma forma de jogar sempre muito alegre e dinâmica. É um
Belenenses que vai tentar causar-nos o máximo de problemas possível", analisou Hugo Canela.
 
Depois deste compromisso, o Sporting prepara-se para terminar a sua prestação na fase de grupos da
Champions. No domingo, na Dinamarca, o conjunto leonino vai discutir com o Silkeborg o primeiro
lugar do Grupo C.
 
Diogo Jesus
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Naquele que é um dos clássicos da modalidade, os leões chegam à entrada desta 12ª jornada como
líderes da competição - Última Hora , Sábado
 
Naquele que é um dos clássicos da modalidade, os leões chegam à entrada desta 12ª jornada como
líderes da competição
 
Por Diogo Jesus - Record
 
Após a qualificação histórica para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Sporting tem de mudar
hoje o 'chip' para o campeonato nacional, onde o espera uma sempre complicada visita ao Restelo,
para defrontar o Belenenses. Naquele que é um dos clássicos da modalidade, os leões chegam à
entrada desta 12ª jornada como líderes da competição, e têm pela frente o quarto classificado.
 
"Vamos jogar num campo tradicionalmente difícil, contra uma equipa que está bem este ano. Ocupa
os primeiros lugares e está a realizar um excelente campeonato e com bons jogadores. É um
Belenenses muito personalizado, com um treinador [João Florêncio] com uma marca muito grande no
andebol nacional. As suas equipas têm uma forma de jogar sempre muito alegre e dinâmica. É um
Belenenses que vai tentar causar-nos o máximo de problemas possível", analisou Hugo Canela.
 
Depois deste compromisso, o Sporting prepara-se para terminar a sua prestação na fase de grupos da
Champions. No domingo, na Dinamarca, o conjunto leonino vai discutir com o Silkeborg o primeiro
lugar do Grupo C.
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