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ANDEBOL 

Benfica defronta 
Gwardia polaco 
- Encarnados procuram vitória 

hoje na Luz, na 2.9  ronda da Taça 
EHF, para jogarem fora tranquilos 

Benfica recebe hoje (17 horas), na Luz, 
os polacos do Gwardia °pote, estreante 
nas provas europeias e 3.° num dos 
grupos da liga doméstica, atrás do Wisla 
Plock de Gilberto Duarte e do Azoty-
-Pulawy. Com  registo 100 % vitorioso em 
provas oficiais (6 no Andebol 1 e 2 na 1." 
ronda desta Taça EHF perante os sérvios 
do Dinamo Pancevo), os encarnados pro-
curam mais um sucesso, este por mar-
gem significativa, de preferência, para 
encararem mais tranquilos a 2." mão 
desta fase de apuramento da Taça EHF 
na Polónia, no próximo fim-de-semana, 
como deu conta o 1." linha brasileiro, João 
Silva: «Viemos de grandes jogos. dificeis, 
e isso acaba por dar grande qualidade ao 
nosso jogo, o que nos pode ajudar nestes 
jogos que ai vêm, muito duros e Importan 
tes para chegarmos à fase de grupos». 
O Benfica terá de aceder á 3." ronda e 
passá-la para entrar nessa fase onde 
esteve a época passada. Já o FC Porto só 
a 14 e 15 deste mês entra em ação nesta 
eliminatória da Taça EHF, no Dragão Caixa, 
com os macedónios do 0hrid! H. C. 

TAÇA EHF 
2.' ronda apuramento 4 1.' 'mão 4  Hoje 

BENFICA-Gwardla Opole (Pol) 17.00 h 

Pavilhão da Luz em Lisboa 
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Sporting joga 
hoje em Aveiro 
-› Quer dar continuidade às vitó-
rias no Andebol 1, após sucesso na 
Liga dos Campeões 

Depois do sucesso ante o Chekhovskie 

Medvedi (31-30), a meio da semana, o 

Sporting visita hoje o lanterna-vermelha 

do Andebol 1, São Bernardo, a procurar 

subir na classificação após o desaire 

caseiro com o FC Porto. Em Braga, o ABC 

pode chegar ao 2.° lugar e ficar a dois 

pontos do Benfica, tendo para isso de 

vencer o Arsenal Devesa no dérbi 

bracarense. H. C 

11=1111/118~1Q5441~~ 
CALENDÁRIO 
3 Andebol 1 6.' Jornada -->  Hoje 

Madeira SAD-ISMAI 15-00 h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal 

AC Fafe-Avance 18.00 h 
Pavilhão Municipal. em Fafe 

Xlco Andebol-Aguas Santas 18.00 h 
Pavilhão Desp. Francisco Holanda, em Guimarães 

São Bernardo-Sporting 18.00 h 
Pavilhão Gimnodesportivo S. Bernardo. em Aveiro 

ABC-Arsenal Devesa 2L00 h 

Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga 

3  4 de outubro  
Belenenses-Benfica  23-37 

FC Porto-Boa Hora  38-23 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O AC Fafe anunciou como
novo reforço Paulo Vinicius,
andebolista de nacionalidade
brasileira, ex-FC Porto, primei-
ra linha que pode jogar tanto a
lateral como a central.

Esta é uma posição em que os
fafenses viram no defeso sair,
por exemplo, Belmiro Alves,
para o ABC.

O AC Fafe, que na época pas-
sada sofreu uma penalização
classificativa por lapso admi-
nistrativo, vendo-se obrigado a
disputar o play-off de perma-
nência no escalão maior, entrou
na nova temporada com quatro
derrotas e um empate nos pri-
meiros cinco jogos disputados.

Nesta ronda, os fafenses rece-
bem a AA Avanca, concorrente
directo na luta pela continuação
no escalão maior do andebol
nacional. 

O encontro, no Pavilhão Mu-
nicipal de Fafe, tem início às 18
horas e, em princípio, o novo
reforço Paulo Vinícius estará já
à disposição do treinador do
AC Fafe, Luís Filipe Silva.

Brasileiro ex-FC Porto

AC Fafe reforça-se com
1.ª linha Paulo Vinícius

DR

Paulo Vinícius

§6ª jornada
O jogo ABC/UMinho-Arsenal da
Devesa encerra a 6.ª jornada,
que começou com dois jogos
antecipados:

Quarta-Feira
Belenenses, 23 - Benfica, 37
FC Porto, 36 - Boa Hora, 23

Hoje
Madeira Sad - Ismai(18h00)
AC Fafe - AA Avanca (18h00)
Xico - Á. Santas (18h00)
S. Bernardo - Sporting (18h00)
ABC/UMinho - A.Devesa (21h00) 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho recebe hoje às
21 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o Arsenal da Devesa, em
jogo que fecha a 6.ª jornada do
campeonato nacional Andebol 1. 

A ronda começou quarta-feira
com dois jogos antecipados que
Benfica e FC Porto venceram,
respectivamente, por 23-37 o
Belenenses e por 36-23 o Boa
Hora.  

No dérbi bracarense, os acade-
mistas, que nos cinco jogos dis-
putados somaram 13 pontos,
têm ao seu alcance o segundo lu-
gar com 16, tendo acima apenas
o Benfica, isolado com 18. Em
caso de empate, o ABC atinge o
segundo lugar, também isolado
mas com 15. Em caso de triunfo
dos arsenalistas, que ocupam a
11.ª posição, estes poderão subir
lugares e amealhar pontos na
fuga à despromoção.

“Estão em confronto as duas
equipas de Braga, que represen-
tam a cidade ao mais alto nível,
é um orgulho para a cidade ter
duas equipas na I Divisão. 

Há muita gente dividida, uns
vão puxar pelo Arsenal e outros
pelo Académico. Nós, treinado-
res e jogadores, gostamos de ter
casa cheia”, comentou ontem
Jorge Rito.

O treinador do ABC começou
por lembrar que os academistas
estão a fazer um campeonato
ainda sem derrotas.

“Temos encontrado motivação
em cada jogo para conseguir os
melhores resultados possíveis”,
salientou, acrescentando que
para o jogo de hoje com o Arse-
nal da Devesa “nós trabalhámos
focados na tarefa que temos a
desempenhar e estão todos os jo-
gadores concentrados e cons-
cientes de que não vai ser fácil”.

Délcio Pina, o jogador do ABC
com origem cabo-verdiana,
quando questionado se o facto
de com uma vitória poder ficar
em segundo, apenas a 2 pontos
do Benfica, respondeu que “o

nosso objectivo é ganhar e nos
próximos jogos também temos
que ganhar para chegarmos em
primeiro lugar”.

O lateral reconheceu que “as
coisas estão a correr bem”, lem-
brando a Supertaça: 

“Ninguém estava à espera que

o ABC fosse ganhar a Supertaça,
trabalhámos durante a semana
com o professor [Jorge Rito],
para  atingirmos os nossos ob-
jectivos. Nos outros jogos empa-
támos e vencemos” e, adiantou,
para o Arsenal “preparámos esta
semana”.

DR

Domingos Nunes

DR

Jorge Rito e Délcio Pina fizeram a antevisão no ponto de vista do ABC/UMinho

ABC/UMinho recebe
Arsenal da Devesa
HOJE  ÀS 21 HORAS, com entrada gratuita no Pavilhão Flávio Sá Leite, o
ABC/UMinho recebe o Arsenal da Devesa para a 6.ª jornada do Andebol 1.

lll
“O ABC é sempre um
potencial candidato ao
título. Embora esta época a
equipa talvez não esteja tão
forte como a do ano
passado, tem jogadores
experientes, está a fazer um
bom início de campeonato e
é favorito. Da nossa parte,
que jogamos sem o Manuel
Sousa, que está ausente
por motivos profissionais,
vamos tentar fazer um bom
jogo.  O Arsenal tem subido
de rendimento e estamos
preparados para, pelo
menos, fazermos um jogo
equilibrado e dar um bom
espectáculo. Ter o pavilhão
cheio é motivador. Vamos
tentar fazer um bom
espectáculo.

DOMINGOS NUNES
treinador do Arsenal da Devesa

O jogo ABC/UMinho - Arsenal 
da Devesa, hoje às 21 horas 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
vai ter entrada grátis. Por
acordo dos dois clubes
também na segunda volta será
assim.

§grátis
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Dias 14 e 15 de Outubro
FC Porto disputa com HC Ohrid 
dois jogos no Dragão Caixa 
O FC Porto vai jogar por acordo com o HC Ohrid da Macedónia, as duas
mãos da segunda eliminatória da Taça EHF no Dragão Caixa, com capaci-
dade para 2225 espectadores. 
Dia 14 de Outubro (sábado) os portistas fazem o jogo correspondente 
à partida fora, com início às 15 horas e arbitragem da dupla suíça André
Philipp Buache / Marco Meyer. O segundo jogo é dia 15 (domingo), 
também às 15 horas e com a mesma dupla de árbitros helvéticos.
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Hoje às 17 horas
Benfica recebe para a Taça EHF
polacos do Gwardia Opole
Hoje às 17 horas, no Pavilhão da Luz n.º 2, com capacidade oficial para
1540 espectadores, o Benfica recebe os polacos do Gwardia Opole, em jo-
go a contar para a primeira mão da segunda eliminatória da Taça EHF,
com arbitragem de Doru Manea e Radu Iliescu  (Roménia). 
O encontro devisivo da segunda mão está previsto para o próximo dia 15
de Outubro (domingo) na Hala Widowiskowo Sportawa, com capacidade
oficial para 3374 lugares e com arbitragem de Miro Korja e Christopher
Metsamaki (Finlândia).
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6A equipa de andebol da Académica-
joga hoje, em Estarreja, em jogo a contar 
para o campeonato nacional da 2.ª Divi-
são, após ter vencido o Ílhavo (28-27), na 
quinta-feira, numa partida a contar para 
a Taça de Portugal. Esta partida, aliás, foi 
a primeira vitória da época para a equipa 
de Coimbra. 
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Académica 
segue em frente
na Taça

E à terceira foi de vez. A equipa
sénior da Secção de Andebol
da Associação Académica de
Coimbra recebeu e venceu a
equipa do Ílhavo no primeiro
embate para a Taça de Portugal
por 28-27. Um excelente jogo,
em termos competitivos, que
nem sempre foi bem jogado
por duas equipas que tudo fi-
zeram por vencer.

O Ílhavo, que se reforçou bas-
tante para lutar pela subida ao
segundo escalão, apresentou
uma equipa experiente e com
boa intensidade de jogo. Do la -
do da Académica, ainda sem a
totalidade dos seus jogadores
disponíveis, viu-se uma equipa
aguerrida, muito entregue ao
jogo e com uma vontade enor -
me de vencer perante um pú-
blico que puxou sempre pelos
jogadores. A menor experiência,
que resultou ainda em níveis
exibicionais oscilantes, foi su-
perada com uma capacidade
de reacção ao erro e às adver-
sidades que permitiu, na se-
gunda parte, ganhar por dois
golos, invertendo o resultado
negativo da primeira parte.

A AAC esteve com níveis de
eficácia no ataque superiores
ao do último jogo, que foi de-
terminante para o resultado fi-
nal, mantendo o Ílhavo sempre
sob pressão, mesmo quando
em inferioridade no marcador. 

Uma boa exibição global on -
de, para além dos guarda-redes,
estiveram em destaque Diogo
Feijó com sete golos, e Luís
San tos e Duarte Messias, am-
bos com cinco golos.

Hoje há jogo em Estarreja
A turma estudantil desloca-

-se, hoje, ao terreno do Estar-
reja, em jogo a contar para a 3.ª
jornada do Nacional da 2.ª Di-
visão. Este fim-de-semana será
de ronda inaugural para os jo-
vens. Os juvenis deslocam-se
ao terreno da Sanjoanense “B”,
hoje, enquanto os iniciados re-
cebem o Ílhavo amanhã, dia 8
de outubro, pelas 10h00, no Es-
tádio Universitário. |

O vencedor da 2.ª edição da
Elite Cup será hoje decidido, a
partir das 18h00 no Pavilhão
Multidesportos Mário Mexia,
num dérbi entre Benfica e
Sporting que ontem deixaram
Oliveirense e FC Porto pelo ca-
minho, respectivamente.

Benfica  superiorizou-se à Oli-
veirense por 7-3, num jogo que
apenas foi desequilibrado após
o intervalo. Nessa altura, os “en-
carnados” venciam por 2-1, mas
viram o adversário empatar
logo a abrir o segundo tempo,
no entanto daí para a frente o
Benfica foi bem mais assertivo
e construiu um triunfo confor-
tável que lhe permite pela pri-
meira vez estar na final desta

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra. 
Árbitros: 

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra. 
Árbitros: 

Andebol
Taça de Portugal
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O Madeira Andebol SAD procura a quarta vitória no campeonato. 

• AMADORAS 

Madeira SAD procura 
somar mais vitórias 
SAD MASCULINA 
RECEBE MAWISMAI, 
EQUIPAS FEMININAS 
ENFRENTAM 
JORNADA DUPLA 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Vencer o Maia/Ismai é a princi-
pal meta para a formação mascu-
lina do Madeira Andebol SAD 
que hoje no Pavilhão do Funchal, 
a partir das 15 horas, recebe os 
nortenhos, que relembre-se en-
contram-se empatados com os 
madeirenses e Avanca, todos 
com 11 pontos. 

Uma igualdade pontual que o 
conjunto comandado por Paulo Fi-
dalgo tem todas as condições para 
ultrapassar, consolidando ainda 
mais o rumo para a fase final. 

Embora vinda de uma semana 
bem atípica em termos de traba-
lhos, com várias contrariedades 
pelo meio, o Madeira SAD deseja 
voltar a ser o protagonista para 
conquistar a totalidade dos pontos 
em disputa. 

Femininos com dupla ronda 
Na I Divisão de seniores femininos, 
o Pavilhão do Funchal volta a rece-
ber a primeira de muitas duplas jor-
nadas que irão marcar a primeira 
fase do campeonato. 

O Madeira Andebol SAD, às 17 
horas, frente ao Colégio João de 
Barros e depois, a partir das 19 ho-
ras, o CS Madeira frente à Juventu-
de de Lis, marcam a jornada dupla, 
que irá ter continuidade amanhã, 
com o Madeira SAD a defrontar o  

Juventude de Lis às 15 horas. Duas 
horas mais tarde será a vez do CS 
Madeira medir forças com o Colé-
gio João de Barros. 

Uma dupla ronda onde o Madei-
ra SAD terá aparentemente mais 
dificuldades perante o João de Bar-
ros. Já o Sports terá com o Juventu-
de Lis um jogo do 'seu' campeona-
to. Contra o João de Barros, um ad-
versário mais forte, o Sports tem ar-
gumentos para surpreender, apro-
veitando o factor casa. 
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portas abertas ao públi-
co, o Arsenal da Devesa. 

Jorge Rito, técnico do 
conjunto academista, te-
ce rasgados elogios ao "vi-
zinho", que é comandado 

ABC-Arsenal esta noite no sá leite... de portas abertas. jorge rito cauteloso

«Arsenal tem atletas com bom nível»

por Domingos Nunes, que 
trabalhou com o treina-
dor do ABC/UMinho nas 
camadas jovens da turma 
amarela.

«Conheço bem o Arse-

nal da Devesa. Eu vi vários 
jogos deles. Conheço bem 
o Domingos, como trei-
nador, trabalhou comi-
go na formação do ABC/
UMinho e tem uma base 
de jogadores constituí-
da por ex-atletas da for-
mação do ABC e, alguns, 
ainda estão ligados a nós, 
como é o caso do Gonça-
lo (Areias). São jogadores 
de nível, com experiên-
cia de I Divisão, e que de 
certeza absoluta vão-nos 
criar dificuldades e, claro, 
proporcionar um bom jo-
go», disse Jorge Rito, que 
confia, porém, na capaci-
dade dos seus atletas, que 
ainda não perderam qual-
quer jogo e já conquista-
ram a Supertaça.

«A equipa só pode estar 
bem. Ainda não perdemos 
e, até agora, temos encon-
trado, sempre, a motiva-

Jorge Rito e Délcio Pina esperam um Sá Leite com muito público esta noite

 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho re-
cebe, esta noite 
(21h00), na catedral 
do andebol, com 

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a ção necessária para conse-

guir os melhores resultados 
possíveis. O jogo de ama-
nhã (hoje) não foge à re-
gra. Independentemente 
do nome do adversário, 
do contexto, da competi-
ção, nós respeitámos sem-
pre o oponente e partimos 
sempre com o mesmo ob-
jetivo: vencer. Não há jogos 
fáceis, já o disse, e repito. 
Os jogadores estão focados 
e sabem que será difícil, à 
semelhança dos anteriores. 
Já tivemos cinco jogos, ne-
nhum deles foi fácil, mes-
mo o que vencemos ao São 
Bernardo por larga mar-
gem em casa. Foi preciso 
lutar para o vencer. Tere-
mos, por isso, de dar o má-
ximo e só assim consegui-
remos vencer», finalizou.

 O encontro realiza-
-se às 21h00 e a entrada 
é gratuita.

lateral esquerdo délcio pina confiante

«Queremos chegar ao topo»

J
orge Rito, que se con-
gratulou pelo facto do 
jogo ter "portas aber-
tas" – «Era bom que 

aparecesse muita gente. 
Estão em confronto as 
duas equipas que repre-
sentam a cidade de Bra-
ga ao mais alto nível e, por 
isso, é um orgulho para a 
cidade. 

Há muita gente dividi-
da, mas é normal», desta-
cou o técnico do ABC –, 
teve a seu lado o lateral es-
querdo Délcio Pina.

«Muito feliz» pelo «bom 
arranque», que já levou 
à conquista da Superta-
ça, o atleta cabo-verdiano 
espera um «jogo difícil».

«As coisas estão a cor-

rer bem. Ainda não 
perdemos. 

Trabalhamos duran-
te a semana para vencer 
e tivemos jogos bastan-
te difíceis. 

Queremos vencer ama-
nhã (hoje) para, depois, 
chegar ao primeiro lugar, 
que é o nosso grande ob-
jetivo», vincou.   
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Braga quer 
estreitar ligação
ao Banco 
de Germoplasma

A
n
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a

D
M

Festival de jogos digitais
quer crescer em Famalicão

 Guimarães 
afirma-se 
na Europa 
d as artes 

REGIÃO P.12

Braga recebe 
Taça de Karting

DESPORTO P.29

ABC e Arsenal 
da Devesa 
disputam dérbi 
da cidade de Braga

DESPORTO P.28

Vitória começa hoje 
ataque à "final four" 
da Taça da Liga

DESPORTO P.23

BRAGA O presidente da Câmara de Braga está empenhado 
em reforçar a ligação entre o Banco Português 
de Germoplasma Vegetal e a comunidade bracarense, 
em particular a educativa. P.04-05

REGIÃO P.10

braga  P.07

GOVERNO 
VAI ALARGAR 
LICENÇA 
DE PATERNIDADE 
DE 15 PARA 20 DIAS

D
M

braga  P.03

região  P.15

PROCURA 
TURÍSTICA 
CONTINUA 
A AUMENTAR 
EM ESPOSENDE

INVESTIGADORES DESAFIADOS A ESTUDAR
A PRESENÇA DOS JUDEUS NO MINHO 
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recebem aa avanca e águas santas, respetivamente

AC Fafe e Xico Andebol
jogam esta tarde em casa

A
s outras equipas mi-
nhotas que partici-
pam no principal 
campeonato de an-

debol português também 
jogam hoje.

O AC Fafe recebe o AA 

Avanca, enquanto o Águas 
Santas visita o reduto do 
Xico Andebol.

Eis os jogos relativos 
à 6.ª jornada do Ande-
bol 1 aprazados para ho-
je: Madeira SAD-Maia IS-

MAI (15h00), AC Fafe-AA 
Avanca, CD Xico Ande-
bol-Águas Santas e S. Ber-
nardo-Sporting (todos 
às 18h00) e ABC/UMi-
nho-Arsenal da Devesa 
(21h00).
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ehf cup

Benfica recebe 
Gwardia Opole

O Benfica recebe, esta tar-
de (17h00), os polacos do 
Gwardia Opole, no Pavi-
lhão da Luz, em Lisboa, 
em partida relativa à pri-
meira mão da ronda do 
apuramento da EHF Cup.

Este jogo, que coloca 
frente a frente a forma-
ção lusa e a turma pola-
ca, conta com transmissão 
em simultâneo na Benfi-
ca TV e na ANDEBOL|tv.

O Benfica ainda não 
perdeu esta época, con-
tando por vitórias os jo-
gos disputados no An-
debol 1 e nas provas 
europeias. «É mais fácil 
jogar com vitórias do que 
com derrotas. Quando as 
equipas vencem, e mes-
mo assim têm a humil-
dade de aprender com as 
vitórias, isso é uma com-
binação explosiva», des-
tacou, ontem, Carlos Re-
sende, técnico do Benfica 
e ex-treinador do ABC.
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FC Gaia e Modicus 
con�nuam na Taça

O FC Gaia derrotou o CP Na-
tação (20-26) e o Modicus
bateu o Amarante (38-22), se-
guindo em frente na Taça de
Portugal. O campeonato con-
tinua hoje, com o FC Gaia a
receber, às 18h30, ao São Ma-
mede (2ª Nacional) e o Modi-
cus a jogar no Pavilhão do
Gondomar Cultural, às 17h. 

ANDEBOL
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Colégio de Gaia joga em
casa contra o CA Leça

Depois da vitória sobre o
Maiastars (32-26), o Colégio
de Gaia volta a jogar hoje, a
partir das 18h, em casa,
frente CA Leça, em jogo da
terceira jornada do Campeo-
nato Nacional da 1ª Divisão
Feminina.
As colegiais estão em pri-
meiro com seis pontos.

ANDEBOL FEMININO
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A16ABC/UMinho triunfa na deslocação à Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2017

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5008f0f3

 
Arsenal C. Devesa e CD Xico Andebol empataram (25-25), a fechar a 5ª jornada do Campeonato
Andebol 1.
 
O ABC/UMinho venceu o ADA Maia-Ismai por 25-29, num jogo bastante disputado. No Municipal da
Maia, a primeira parte ficou marcada por constantes alternâncias na frente do marcador. Ao intervalo,
a equipa de Jorge Rito e vencia por 13-15, vantagem que conseguiu nos últimos três minutos da
primeira parte e que acabou por conseguir manter até ao final do jogo. No entanto, a quatro minutos
do fim, a equipa de Rui Silva ainda chegou à diferença mínima, 24-25, mas o ABC/UMinho já não
deixou escapar os três pontos da jornada.
 
O AA Avanca impôs a primeira derrota ao CF Belenenses, ao receber e vencer a equipa do Restelo por
31-27. A equipa de Carlos Martingo entrou melhor, mas os comandados de João Florêncio
conseguiram manter o jogo equilibrado até meio da primeira parte, altura em que a equipa da casa
passou para a frente e, ao intervalo, ganhava por 15-12. A meio do segundo tempo, o CF Belenenses
repôs a igualdade (21-21), mas o AA Avanca voltou a assumir o comando do marcador que manteve
até ao apito final.
 
O AC Fafe perdeu na visita a Águas Santas. A equipa de Luís Silva até entrou melhor no jogo (1-3),
mas aos sete minutos a formação da casa deu a volta ao resultado. O jogo manteve-se equilibrado
durante alguns minutos, mas a meio da primeira parte os comandados de Rolando Freitas passaram
para a frente do marcador e foram para intervalo a ganhar 11-8. A segunda parte acabou por ser
bastante equilibrada, mas o AC Fafe já não conseguiu recuperar e o Águas Santas Milaneza venceu por
23-19.
 
O SL Benfica venceu, sem dificuldade, o CD S. Bernardo por 28-15. Ao intervalo, a equipa de Carlos
Resende já ganhava por 14-7, num jogo em que a equipa de Aveiro não conseguiu acompanhar o
ritmo de jogo imposto pela equipa da casa.
 
No primeiro jogo do dia, o AM Madeira A. Sad venceu na deslocação ao recinto do Boa Hora FC/ROFF.
Depois do equilíbrio nos primeiros minutos, a equipa madeirense fez um parcial de 0-4 e adiantou-se
no marcador antes dos dez minutos, desvantagem da qual o Boa Hora não conseguiu recuperar, ao
intervalo, o resultado era 15-19. Na segunda parte, a equipa de Paulo Fidalgo conseguiu manter-se na
liderança, mas nos dez minutos finais, a equipa de Luís Santana, com um parcial de 7-0, conseguiu
aproximar o resultado mas já não evitou a derrota por 32-35.
 
ARSENAL DEVESA E XICO ANDEBOL EMPATAM
 
O dérbi minhoto terminou com uma igualdade a 25 golos. O Arsenal C. Devesa, ao intervalo, ganhava
por 14-12 e esteve na frente do marcador desde o início do jogo e até aos 49 minutos, altura em que
o Xico Andebol anulou a desvantagem e empatou a 21 golos. Nos dez minutos finais, os empates
sucederam-se; a três minutos do fim, a equipa de Domingos Nunes fez o empate a 25 e, até ao final,
nenhuma das formações conseguiu desfazer a igualdade.
 
Campeonato Andebol 1 - 5ª Jornada
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28.09.17 - 19h30 - Sporting CP : FC Porto, 23-26 (11-16)
 
30.09.17 - 16h00 - Boa Hora FC/ROFF : AM Madeira A. Sad, 32-35 (15-19)
 
30.09.17 - 18h00 - AA Avanca : CF Belenenses, 31-27 (15-12)
 
30.09.17 - 18h00 - Águas Santas Milaneza : AC Fafe, 23-19 (11-8)
 
30.09.17 - 19h00 - SL Benfica : CD S. Bernardo, 28-15 (14-7)
 
30.09.17 - 19h00 - ADA Maia/Ismai : ABC/UMinho, 25-29 (13-15)
 
30.09.17 - 21h00 - Arsenal C. Devesa : CD Xico Andebol, 25-25 (14-12)
 
06/10/2017 22:21
 
Jornal i
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OMadeira SAD defronta esta
tarde o ISMA / Maia, em par-
tida a contar para a 6.ª jornada

da 1.ª fase do Campeonato de An-
debol I Seniores Masculinos.
Os madeirenses vêm de uma vi-

tória forasteira diante do Boa Hora
(32-35) e, nesse sentido, este sá-
bado, vão procurar “cimentar” o
caminho das vitórias.
Não será uma tarefa fácil para

a equipa orientada por Paulo Fi-
dalgo, até porque o adversário
tem dado muito boa conta de si
nestas jornadas iniciais do cam-
peonato. Aliás, ambos os conjuntos
somam o mesmo número de pon-
tos (11) em termos de tabela clas-
sificativa e por isso mesmo o gran-
de e principal objetivo passa por
procurar “descolar” em termos
pontuais.
Adivinha-se, pois, um jogo de

equilíbrios entre duas boas equi-
pas, sendo que o Madeira SAD até
poderá partir para este encontro
com uma ligeira vantagem, apenas
e só pelo facto de atuar em casa e
perante o seu público. O jogo entre
madeirenses e continentais tem
o seu início marcado para as
15h00, no Pavilhão do Funchal, e

tal como em encontros já realiza-
dos espera-se “casa cheia” no apoio
ao conjunto orientado por Paulo
Fidalgo e seus pares.

JORNADA DUPLA NOS FEMININOS
Já no que diz respeito ao Cam-

peonato da I divisão feminina, as
equipas madeirenses participantes
na prova têm este fim de semana
uma jornada dupla.
Hoje abre as hostilidades o Ma-

deira SAD, que vai defrontar a
Juve Lis, em partida a contar para
3.ª jornada da competição. Mais
tarde, pelas 19h00, será a vez do
CS Madeira receber o SIR 1.º Maio.
Amanhã, as duas equipas ma-

deirenses vão acertar o calendário
trocando de adversário. Ou seja,
o Madeira SAD terá pela frente o
SIR 1.º de Maio, quando o relógio
marcar as 17h00. Já o CS Madeira
vai defrontar a Juve Lis, em par-
tida cujo início está agendado
para as 19h00.
Refira-se que o Madeira SAD é

o atual sexto classificado com um
total de três pontos, enquanto a
sua congénere do CS Madeira se-
gue no nono lugar com apenas 1
ponto. JM

SAD quer cimentar caminho 
das vitórias diante do Maia
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Benfica confiante 
ao receber o Opole 

S. Bernardb-
Sporting e 
ABC-
Arsenal 
serão dois 
dos jogos de 
hoje,  da 
sexta 
jornada do 
Nacional. 
que 
mexerão 
como topo 
da tabela 

••• O Benfica recebe hoje o 
polaco Gwardia Opole 
(17h00), na segunda ronda de 
apuramento para afale degru-
pos da Taça EHF, depois de na 
primeira eliminatória ter su-
perado sem dificuldades os 
sérvios do Dínamo Pancevo 
(74-48 no somatório das duas 
mãos). O Opole será melhor, 
mas já leva duas derrotas na 
liga polaca. "Temos qualidade  

suficiente paravencer, na me-
dida em que o objetivo não é 
apenas estar na fase de grupos, 
mas sim ultrapassá-la", disse o 
técnico Carlos Resende àBTV, 
dando um sinal de confiança 
numa equipa que só soma vi-
tórias. O Benfica jogará a se-
gunda mão no dia15, tal como 
o FC Porto, que receberá duas 
vezes seguidas, noDragãoCai-
xa, os macedónios do Ohrid. 
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Anditticd-TageENF(2..Ron-
da Qualificaçao - Mio) - 
Benfka-Gwardia Opck (17) 
1.. Divisas Nacional (1.. 
Fase)- MaderoSAD-Maia45-
MA1(15), Fafe-Avanca (18), Xi-
coandebol-AguasSantas(18) 
5 Bernakio-Sporting (18) 
ABC-Arsenal Devesa (21) 
AataatdiNJauaa - Grande 
Prineo do Nego - As 6 ho-
ras (madrugada dia 8). prova 
a contar para o Mundialde Pi-
lotos de Fórmula), no circui-
to de Suzuka. 
liampudakal - Liga - Galgos 
Barreiro-Eraneirense (is), Ter-
ceira 8osket-0kiveirense (16( 
CA8 Madeira-Eiectrico (16), F 
C. Porto-lkaburn (18) lusea-
no-Ovarense (18) 
Radial - Qualificaçao Hin-
di/12018 - Grupo El - Andor-
ra-Portugal (19.45). 
ligaPro - Nacional-Roa' 
(11.15), Oliveirense-Ac Viseu 
(16). Penaliel-AcaOernrca (16) 
Taça da Liga (3.,  Fase - ler-
nedal)- Gna3o C - V Gurna-
raes-Ferense (15). 

47 de Portugal CL. 
éltpreA -Artes-5.Mar-

trho (15). SérieB - Salgueiros 
08-C.anelas2010(15-Est Or. 
Costa lima). 
Juniores A - Dtvlsik (1. 
Fase)-Zona Norte - P Ferrei-
ia-Rio Ave (15), Chaves-Frra 
ga (15) 
Juniores A - 2.' Divisas (1.. 
Fase). Sene D - Fut Banira-
Ahrerca(1.5) SeneE -Phhalno-
vense-Oerras (15), Casa Po-
Portenonense (15 - campo 3). 
Julians 8(1.. Fase) -Série C 
- Elerinco-Srerense (15), Ma 
rrhense-Sporting (15). 
Miriares C (L' Fase)- Sede 
- Rw Ave-F C Porco (11), Ora-
gon Force -Freamunde (16) 
Sena F - Silves-V Setúbal (15) 
A. F. Pot» -Olvisaodelionia 
- Sede 2 - firsense B-Citania 
Sarifins (16). FC Felguerras 

Martios(16) 
2.' Dhisao (1. Fase) - Serie 
1 - Ramaldense-MG Costa 
(16), Monte (Mova-Escola 
115 (16). Serie 2 - Codessos-
P Gaiolo(16), Penamaior-Ma-
deka (16). Baixo 8-5. Vlc Pi-
nheoo(16), Ardes-1° MaroFi-
quem (16) 
Anexes -1.*DIvisão 
- Pedras Fibras-Castelo Man 
(14) leixOes-01. Douro (Mon 
teça Palmeira). Cdmisrões-
Grai, Balasar-Boavista Arco-
zelo-Lega Pacimense-Maiall-
dador, Salgueiros 08-Fogosas 
Mara (17),Canineio-FboAve. Se-
rie 2 - Sobrado-Allados (13), 
Trotense-Alfenense,Barrosas-
AGareka,S.Martatio-ADLou-
sadA7rsense-Feiueras1,932 
(13),r lesta-Sc Rio finto Ama-
rante-Gondornar (17), Vila 
Mea-Ina logos as 16 horas 
Juvenis - Divealo - Serial 
--Lexões-CasteloMakr(14 - CD 
Lavra), Arcozein-Padroense 
(14). Sere 2 - Amarante-Al-
pendonida(13),Agenense tio -
tensa (16) 
Infantis DNIsSo - Sede I 
- Rio Ave-Landes, Col. Erma - 
salde-6*(14.30), Maa Lida-
dor-Alfenense (18), Olagon 
Force-Boavista, Arcozelo-
G3iMble1E5 (18), VafáT-Can-
dal (estàdio). Sêne 2 - Sobre,-
ense-P Ferreso(CamPo Fon 
te Arcada), Alpendorada-
Amaram (18'A E Farinares-AO 
Causada (13). Trolense-Frea-
monde (14). Cal «cirnas-F(3 
guerras 1932(15/ Aves-Pare-
drs(16), Gondornar-lixa(1.5). 
Penakei-Varzea(14.30)-10935 
as 16 horas. 
Fdial-UFCLIFase)-Spoi - 
ung-Benfica (14.30), Fundao-
Futsal Azemers (16). Fabril 
~(17).Belenenses-Medeus 
(18), Rio Ave-Burinhosa 0.8),1 
Porto Salvo-Braga (19) 
liõepalemPadna -211teCup 
-Ap 7.ao8.1irjares(12),Ap.' 
5 .e6..0.41Ap. 3..e4.10 
gares (16), Final (18). Jogos no 
pay. Mtfillde51/1)M. Dr. Mano 
Mexia, em Cumba 
PdloArefakei -2.' Penda de 
Qualificação para o Europeu 
- Lituano-Rep. Cheta (16) 
Punoul-0crarra(18)..ogosm 
osona oienprca de Rio Maior 
~boi - Divisas Nacio-
nal (1.. Fase) - Ac S Mame. 
de-Sp. Espalho (17), Clube K-
Castelo Mala (19), Fonte Bas- 
tardo-Caldas (20 30). - 
xnes-V. Guiniaraes (17). VC 
Wrn,s-Esrnoriz (18) Página 20
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SISTEMA. Carlos Resende quer um Benfica ganhador 

IIWEI 

BENFICA ENCHE O PEITO 
COM MUITA AMBIÇÃO 

Técnico Carlos Resende 
e central João Silva 
querem afastar polacos 
do Gwardia Opole na EHF 

ALEXANDRE REIS 

O Benfica regressa hoje (17h), 
na Luz, às competições europeias, 
apresentando-se como claro fa-
vorito frente aos polacos do 
Gwardia Opole, em jogo da P mão 
da 2a ronda da Taça EHF. 

Depois das facilidades encon-
tradas na la eliminatória, a fasquia 
vai aumentar para os encarnados, 
mas o adversário, que caiu na épo-
ca transata nos quartos-de-final 
do playoff da Superliga do seupaís, 
não apresenta trunfos de maior na 
sua estreia nas provas da EHF. 

O líder das águias, o treinador 
Carlos Resende, está confiante no 
apuramento: "Espera-nos um 
embate difícil, mas temos quall-
dadesuficiente para vencer. O ob-
jetivo não passa apenas por estar 
na fase de grupos da Taça EHF, 
mas sim ultrapassa- la" , disse o 
técnico em declarações à BTV, 
onde apelou à presença do público 
no pavilhão n° 2 da Luz. 

Resende analisou o bom mo-
mento da equipa, que lidera o 
Campeonato só com triunfos: "É 
mais fácil jogar com vitórias que 

derrotas. Quando as equipas ven-
cem e têm a humildade de apren-
der, é combinação explosiva." 

O central brasileiro, João Silva, 
também acredita: "Viemos de 
grandes jogos, difíceis e isso aca-
bou por dar grande qualidade ao 
nosso jogo, o que nos pode ajudar  

no que aí vem, jogos muito duros 
para chegarmos à fase de grupos. 
Este jogo vai ser muito importante 
e esperamos que os adeptos ve - 
nham ao pavilhão, até porque 
apenas teremos um jogo aqui, pois 
o outro será na Polónia", dia 15. 

João Silva revelou ainda como 
tem sido a sua integração na turma 
da Luz: "Estou muito feliz por es-
tar no Benfica, já que aqui somos 
muito apoiados. Assim que soube- 

ram que viria para o Benfica, os 
adeptos começaram a enviar 
mensagens, o que me deixou mui-
to satisfeito. É uma honra enorme 
estar num clube tão grande." 

FC Porto aguarda por Ohrid 
Na mesma eliminatória da EHF, o 
FC Porto recebe os macedónios do 
Ohrid 2013, em jogos acordados 
pelas duas equipas para o Pavilhão 
Caixa, dias 14 e 15. o 
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CAMPEONATC 

Sporting visita 
o São Bernardo 

A 6a jornada da primeira 
fase do Campeonato conclui-se 
hoje, com a realização de cinco 
jogos, sendo de destacar a visi-
ta do Sporting ao reduto do São 
Bernardo, em Aveiro. Os leões 
encontram-se numa fase deli-
cada, com muitas lesões, mas 
mesmo assim não deverão ter 
problemas para bater o lanter-
na-vermelha da competição. 

Quem também aposta forte 
nesta jornada é o ABC, que tem 
uma partida teoricamente fácil 
frente ao Arsenal. Os vencedo-
res da Taça e Supertaça poderão 
subir ao 2° lugar da classificação 
em caso de vitória e, assim, 
manterem a perseguição ao lí-
der isolado, o Benfica, vence-
dor no Restelo. 

Destaque ainda para a visita 
do Maia ISMAI ao Funchal, do 
Avanca a Fafe e do Águas Santas 
a Guimarães, onde defronta o 
Xico Andebol. 

Também o FC Porto jogou 
esta semana, tendo ganho na 
receção ao Boa Hora. e 

ANDEBOL 
jornada 
MADEIRA SAD 15h00 MAIA ISMAI 

AC FAFE 18h00 AVANCA 

SÀO BERNARDO 18h00 SPORTING  

XICO ANDEBOL 18h00 AGUAS SANTAS 

ABC 21h00 ARSENAL 

BELENENSES 23-37 BENFICA 

FC PORTO 36-23 BOA HORA 
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