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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 procuram mais um sucesso, este por margem 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 vitórias 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
H. C
bracarense.

11=1111/118~1Q5441~~
CALENDÁRIO
3 Andebol 1 6.' Jornada --> Hoje
15-00 h
Madeira SAD-ISMAI
Pavilhão do Funchal, no Funchal
18.00 h
AC Fafe-Avance
Pavilhão Municipal. em Fafe
18.00 h
Xlco Andebol-Aguas Santas
Pavilhão Desp. Francisco Holanda, em Guimarães
18.00 h
São Bernardo-Sporting
Pavilhão Gimnodesportivo S. Bernardo. em Aveiro
2L00 h
ABC-Arsenal Devesa
Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga
3 4 de outubro
Belenenses-Benfica
FC Porto-Boa Hora

23-37
38-23
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Brasileiro ex-FC Porto

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

| Rui Serapicos |

O AC Fafe anunciou como
novo reforço Paulo Vinicius,
andebolista de nacionalidade
brasileira, ex-FC Porto, primeira 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 passada sofreu uma penalização
classificativa por lapso administrativo, vendo-se obrigado a
disputar o play-off de permanência no escalão maior, entrou
na nova temporada com quatro
derrotas e um empate nos primeiros cinco jogos disputados.
Nesta ronda, os fafenses recebem a AA Avanca, concorrente
directo na luta pela continuação
no escalão maior do andebol
nacional.
O encontro, no Pavilhão Municipal 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.

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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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.
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 academistas, que nos cinco jogos disputados somaram 13 pontos,
têm ao seu alcance o segundo lugar 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 representam 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, treinadores 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 Arsenal da Devesa “nós trabalhámos
focados na tarefa que temos a
desempenhar e estão todos os jogadores concentrados e conscientes 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

DR

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

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.

§grátis
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.

DR

DOMINGOS NUNES
treinador do Arsenal da Devesa

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”, lembrando 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 objectivos. Nos outros jogos empatámos e vencemos” e, adiantou,
para o Arsenal “preparámos esta
semana”.

Domingos Nunes
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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 capacidade 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 jogo 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 Divisão, 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

Andebol
Taça de Portugal

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 fizeram por vencer.
O Ílhavo, que se reforçou bastante para lutar pela subida ao
segundo escalão, apresentou
uma equipa experiente e com
boa intensidade de jogo. Do lado da Académica, ainda sem a
totalidade dos seus jogadores
disponíveis, viu-se uma equipa
aguerrida, muito entregue ao
jogo e com uma vontade enorme de vencer perante um público que puxou sempre pelos
jogadores.Amenor experiência,
que resultou ainda em níveis
exibicionais oscilantes, foi superada com uma capacidade
de reacção ao erro e às adversidades que permitiu, na segunda 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 determinante para o resultado final, mantendo o Ílhavo sempre
sob pressão, mesmo quando
em inferioridade no marcador.
Uma boa exibição global onde, para além dos guarda-redes,
estiveram em destaque Diogo
Feijó com sete golos, e Luís
Santos e Duarte Messias, ambos com cinco golos.

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 caminho, respectivamente.
Benfica superiorizou-se à Oliveirense por 7-3, num jogo que
apenas foi desequilibrado após
o intervalo. Nessa altura, os “encarnados”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 confortável que lhe permite pela primeira vez estar na final desta
Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra.
Árbitros:

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra.
Árbitros:

Hoje há jogo em Estarreja
A turma estudantil desloca-se, hoje, ao terreno do Estarreja, em jogo a contar para a 3.ª
jornada do Nacional da 2.ª Divisão. Este fim-de-semana será
de ronda inaugural para os jovens. Os juvenis deslocam-se
ao terreno da Sanjoanense “B”,
hoje, enquanto os iniciados recebem o Ílhavo amanhã, dia 8
de outubro, pelas 10h00, no Estádio Universitário. |
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• 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 principal meta para a formação masculina do Madeira Andebol SAD
que hoje no Pavilhão do Funchal,
a partir das 15 horas, recebe os
nortenhos, que relembre-se encontram-se empatados com os
madeirenses e Avanca, todos
com 11 pontos.
Uma igualdade pontual que o
conjunto comandado por Paulo Fidalgo 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 trabalhos, com várias contrariedades
pelo meio, o Madeira SAD deseja
voltar a ser o protagonista para
conquistar a totalidade dos pontos
em disputa.

O Madeira Andebol SAD procura a quarta vitória no campeonato.

Femininos com dupla ronda

Na I Divisão de seniores femininos,
o Pavilhão do Funchal volta a receber a primeira de muitas duplas jornadas 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 horas, o CS Madeira frente à Juventude 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 Colégio João de Barros.
Uma dupla ronda onde o Madeira SAD terá aparentemente mais
dificuldades perante o João de Barros. Já o Sports terá com o Juventude Lis um jogo do 'seu' campeonato. Contra o João de Barros, um adversário mais forte, o Sports tem argumentos para surpreender, aproveitando o factor casa.
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ABC-Arsenal esta noite no sá leite... de portas abertas. jorge rito cauteloso

António Silva

«Arsenal tem atletas com bom nível»

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

pedro vieira da silva

ABC/UMinho recebe, esta noite
(21h00), na catedral
do andebol, com

O

portas abertas ao público, o Arsenal da Devesa.
Jorge Rito, técnico do
conjunto academista, tece rasgados elogios ao "vizinho", que é comandado

por Domingos Nunes, que
trabalhou com o treinador 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 treinador, trabalhou comigo na formação do ABC/
UMinho e tem uma base
de jogadores constituída por ex-atletas da formação do ABC e, alguns,
ainda estão ligados a nós,
como é o caso do Gonçalo (Areias). São jogadores
de nível, com experiência de I Divisão, e que de
certeza absoluta vão-nos
criar dificuldades e, claro,
proporcionar um bom jogo», disse Jorge Rito, que
confia, porém, na capacidade dos seus atletas, que
ainda não perderam qualquer jogo e já conquistaram a Supertaça.
«A equipa só pode estar
bem. Ainda não perdemos
e, até agora, temos encontrado, sempre, a motiva-

ção necessária para conseguir os melhores resultados
possíveis. O jogo de amanhã (hoje) não foge à regra. Independentemente
do nome do adversário,
do contexto, da competição, nós respeitámos sempre o oponente e partimos
sempre com o mesmo objetivo: 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, nenhum deles foi fácil, mesmo o que vencemos ao São
Bernardo por larga margem em casa. Foi preciso
lutar para o vencer. Teremos, por isso, de dar o máximo e só assim conseguiremos vencer», finalizou.
O encontro realiza-se às 21h00 e a entrada
é gratuita.

lateral esquerdo délcio pina confiante

«Queremos chegar ao topo»
orge Rito, que se congratulou pelo facto do
jogo ter "portas abertas" – «Era bom que
aparecesse muita gente.
Estão em confronto as
duas equipas que representam a cidade de Braga ao mais alto nível e, por
isso, é um orgulho para a
cidade.

J

Há muita gente dividida, mas é normal», destacou o técnico do ABC –,
teve a seu lado o lateral esquerdo Délcio Pina.
«Muito feliz» pelo «bom
arranque», que já levou
à conquista da Supertaça, o atleta cabo-verdiano
espera um «jogo difícil».
«As coisas estão a cor-

rer bem. Ainda não
perdemos.
Trabalhamos durante a semana para vencer
e tivemos jogos bastante difíceis.
Queremos vencer amanhã (hoje) para, depois,
chegar ao primeiro lugar,
que é o nosso grande objetivo», vincou.
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PROCURA
TURÍSTICA
CONTINUA
A AUMENTAR
EM ESPOSENDE

GOVERNO
VAI ALARGAR
LICENÇA
DE PATERNIDADE
DE 15 PARA 20 DIAS

WWW.DIARIODOMINHO.PT

INVESTIGADORES DESAFIADOS A ESTUDAR
A PRESENÇA DOS JUDEUS NO MINHO

0,85 €

Diretor: DAMIÃO A. GONÇALVES PEREIRA
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braga P.07

n.º 31544
António Silva

SÁBADO.07.OUT 2017

região P.15

Guimarães
afirma-se
na Europa
das 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

Braga quer
estreitar ligação
ao Banco
de Germoplasma

Festival de jogos digitais
quer crescer em Famalicão
REGIÃO P.10

Vitória começa hoje
ataque à "final four"
da Taça da Liga
DESPORTO P.23

DM

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
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recebem aa avanca e águas santas, respetivamente

AC Fafe e Xico Andebol
jogam esta tarde em casa
s outras equipas minhotas que participam no principal
campeonato de andebol português também
jogam hoje.
O AC Fafe recebe o AA

A

Avanca, enquanto o Águas
Santas visita o reduto do
Xico Andebol.
Eis os jogos relativos
à 6.ª jornada do Andebol 1 aprazados para hoje: Madeira SAD-Maia IS-

MAI (15h00), AC Fafe-AA
Avanca, CD Xico Andebol-Águas Santas e S. Bernardo-Sporting (todos
às 18h00) e ABC/UMinho-Arsenal da Devesa
(21h00).
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ehf cup

Benfica recebe
Gwardia Opole
O Benfica recebe, esta tarde (17h00), os polacos do
Gwardia Opole, no Pavilhão da Luz, em Lisboa,
em partida relativa à primeira mão da ronda do
apuramento da EHF Cup.
Este jogo, que coloca
frente a frente a formação lusa e a turma polaca, conta com transmissão
em simultâneo na Benfica TV e na ANDEBOL|tv.
O Benfica ainda não
perdeu esta época, contando por vitórias os jogos disputados no Andebol 1 e nas provas
europeias. «É mais fácil
jogar com vitórias do que
com derrotas. Quando as
equipas vencem, e mesmo assim têm a humildade de aprender com as
vitórias, isso é uma combinação explosiva», destacou, ontem, Carlos Resende, técnico do Benfica
e ex-treinador do ABC.
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ANDEBOL
FC Gaia e Modicus
connuam na Taça
O FC Gaia derrotou o CP Natação (20-26) e o Modicus
bateu o Amarante (38-22), seguindo em frente na Taça de
Portugal. O campeonato continua hoje, com o FC Gaia a
receber, às 18h30, ao São Mamede (2ª Nacional) e o Modicus a jogar no Pavilhão do
Gondomar Cultural, às 17h.

Página 14

A15

ID: 71628459

07-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,27 x 6,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL FEMININO
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 Campeonato Nacional da 1ª Divisão
Feminina.
As colegiais estão em primeiro com seis pontos.
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ABC/UMinho triunfa na deslocação à Maia
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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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SAD quer cimentar caminho
das vitórias diante do Maia
Madeira SAD defronta esta
tarde o ISMA / Maia, em partida a contar para a 6.ª jornada
da 1.ª fase do Campeonato de Andebol I Seniores Masculinos.
Os madeirenses vêm de uma vitória forasteira diante do Boa Hora
(32-35) e, nesse sentido, este sábado, vão procurar “cimentar” o
caminho das vitórias.
Não será uma tarefa fácil para
a equipa orientada por Paulo Fidalgo, até porque o adversário
tem dado muito boa conta de si
nestas jornadas iniciais do campeonato. Aliás, ambos os conjuntos
somam o mesmo número de pontos (11) em termos de tabela classificativa e por isso mesmo o grande e principal objetivo passa por
procurar “descolar” em termos
pontuais.
Adivinha-se, pois, um jogo de
equilíbrios entre duas boas equipas, 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

O

tal como em encontros já realizados 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 Campeonato da I divisão feminina, as
equipas madeirenses participantes
na prova têm este fim de semana
uma jornada dupla.
Hoje abre as hostilidades o Madeira 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 madeirenses 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 partida 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 segue no nono lugar com apenas 1
ponto. JM
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Benfica confiante
ao receber o Opole
••• O Benfica recebe hoje o
polaco Gwardia Opole
(17h00), na segunda ronda de
apuramento para afale degrupos da Taça EHF, depois de na
primeira eliminatória ter superado 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 medida 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 vitórias. O Benfica jogará a segunda mão no dia15, tal como
o FC Porto, que receberá duas
vezes seguidas, noDragãoCaixa, os macedónios do Ohrid.

S. BernardbSporting e
ABCArsenal
serão dois
dos jogos de
hoje, da
sexta
jornada do
Nacional.
que
mexerão
como topo
da tabela
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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 favorito frente aos polacos do
Gwardia Opole, em jogo da P mão
da 2a ronda da Taça EHF.
Depois das facilidades encontradas na la eliminatória, a fasquia
vai aumentar para os encarnados,
mas o adversário, que caiu na época 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 qualldadesuficiente para vencer. O objetivo 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 momento da equipa, que lidera o
Campeonato só com triunfos: "É
mais fácil jogar com vitórias que
derrotas. Quando as equipas vencem e têm a humildade de aprender, é combinação explosiva."
O central brasileiro, João Silva,
também acredita: "Viemos de
grandes jogos, difíceis e isso acabou por dar grande qualidade ao
nosso jogo, o que nos pode ajudar

SISTEMA. Carlos Resende quer um Benfica ganhador

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 estar 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 muito 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 visita do Sporting ao reduto do São
Bernardo, em Aveiro. Os leões
encontram-se numa fase delicada, com muitas lesões, mas
mesmo assim não deverão ter
problemas para bater o lanterna-vermelha da competição.
Quem também aposta forte
nesta jornada é o ABC, que tem
uma partida teoricamente fácil
frente ao Arsenal. Os vencedores da Taça e Supertaça poderão
subir ao 2° lugar da classificação
em caso de vitória e, assim,
manterem a perseguição ao líder isolado, o Benfica, vencedor 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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