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ANDEBOL 

Frankis Carol em destaque 
Angola perdeu diante da Hungria (24-34) e de-

fronta, na 3. `i ronda do Mundial da Alemanha e da 
Dinamarca, a Suécia, vencedora da Argentina 

O sportinguista Frankis Carol esteve em destaque na 
vitória do Catar sobre o Egito, 28-23, ao assinar seis go-
los. Ainda no grupo D, a Hungria venceu Angola, 34-24, 
com a seleção angolana, que somou uma vitória e uma 
derrota em duas jornadas, a defrontar a Suécia na pró-
xima ronda, a qual bateu a Argentina, 31-16. Neste gru-
po a Suécia é líder com 4 pontos. No grupo B, a Mace-
dónia, do benfiquista Borko Ristovski, derrotou o Bahrein, 
28-23, e, no mesmo grupo, a Espanha confirmou o fa-
voritismo ante a Islândia e venceu 32-25. Já a Croácia der-
rotou o Japão, 35-27. No grupo A, liderança tripartida 
de Espanha, Macedónia e Croácia, todas com 4 pontos. 

Hoje há Sérvia-Brasil, Rússia-Alemanha e França-
-Coreia (grupo A), Islândia-Bahrein, Croácia-Macedó-
nia e Espanha-Japão (grupo B), Noruega-Áustria e Di-
namarca-Arábia Saudita (gr. C), e Argentina-Egito, 
Hungria-Catar e Suécia-Angola, no grupo D. 
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Madeira SAD empata na Marinha Grande 

A\DE321_ 

Raul Caires 
raulcaires@jm-madeira.pt  

A
Madeira SAD perdeu on-
tem pontos pela terceira 
vez na presente fase re-
gular do campeonato na-
cional de andebol ao em-

patar, 20-20, no pavilhão do SIR 
1.9  Maio/ADA C.J. Barros. Foi a 
segunda igualdade consentida 
pelas madeirenses, que apenas 
perderam numa ocasião na prova. 

Depois de no sábado ter aver- 
bado um triunfo categórico por  

17-22 no reduto do Alavarium 
(que fechou a ronda no último 
lugar do pódio), a formação orien- 
tada por Sandra Fernandes aca- 
bou por ser surpreendida no dia 
seguinte pelo 4.9  classificado de- 
pois de ter ido para o intervalo a 
vencer 8-10. 

Contudo, a formação Marinha 
Grande, comandada por Miguel 
Catarino, conseguiu reequilibrar 
o jogo e chegou ao empate, supe- 
riorizando-se na etapa comple- 
mentar por 12-10. 

Patrícia Fernandes, ao apontar 
nove golos pela equipa da casa, e 
Mónica Soares pelas madeirenses 
com sete, foram as melhores mar- 
cadoras do encontro. 

Quanto ao CS Madeira, a jorna- 

da dupla disputada fora de portas 
saldou-se com duas derrotas. De- 
pois de no sábado ter caído em 
casa do SIR 1.9  Maio/ADA C.J. Bar- 
ros por 19-14, a formação de Mar- 
co Freitas averbou ontem novo 
desaire após perder por 27-18 ante 
o Alavarium, em Aveiro, com 14- 
8 ao intervalo. Estes resultados 
deixaram a formação madeirense 
no 6.9  posto, com 23 pontos em 
14 jogos. 

A 14.E jornada do Campeonato 
Nacional Divisão Feminina 
completa-se a 26 de janeiro. O 
Colégio de Gaia / Toyota lidera a 
classificação com 38 pontos, os 
mesmos da Madeira SAD, mas 
tem menos um jogo que as insu- 
lares. 
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Madeira SAD cede pontos 
Emblema madeirense perdeu pontos 
ontem pela terceira vez no campeonato, 
ao empatar (20-20) diante do SIR 1.2  de Maio. 
Relativamente ao CS Madeira, perdeu 
por 27-18 frente ao Alavarium. 
pág. 18 
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MADEIRA SAD CEDEU 
EMPAITEIICASADOUDEMAIO 
O Madeira SAD cedeu um empate no 1.° de 
Maio, no Nacional de andebol feminino. O 
invicto Colégio de Gaia reforçou a liderança. 
Resultados:1.° de Maio-Sports Madeira, 19-
14; C. Gaia-Alcanena, 39-26; Passos Manuel-
Maiastars,15-18; Alavarium-Madeira SAD, 
17-22; juve Lis-Alpendorada, 21-21; Assoma-
da- CA Leça, 33-31; Alavarium-S. Madeira, 27-
18;1.° Maio-Madeira SAD, 20-20. —As. 
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Jovens portugueses foram segundos no "Quatro Nações" 

Seleção sub-21 
venceu a Alemanha 
e** Portugal terminou oTor-
neio das Quatro Nações de 
andebol, destinada a seleções 
sub-21 realizado na região es-
panhola da Cantábria, com 
uma importante vitória sobre 
a Alemanha, por 30-23, num 
jogo em que dominou de prin-
cípio a fim e em que já vencia 
ao intervalo por17-11.Gonçalo 
Vieira destacou-se com dez 
golos. 

A seleção concluiu o torneio 
no segundo posto, atrás da  

França, o único país que derro-
tou os jovens portugueses e 
que ontem também venceu a 
Espanha (27-29). O seleciona-
dor nacional Nuno Santos 
mostrou-se satisfeito: "Faço 
um balanço muito positivo 
desta participação. É clara-
mente um dos melhores tor-
neios em que participámos. 
Claudicámos um pouco no 
encontro com a França, no en-
tanto,estamossatisfeitos com 
o segundo lugar." -A.F. 
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Espanha ultrapassa 
Islândia no Mundial 
Seleções europeias 
venceram os cinco 
jogos disputados 
com países de 
outros continentes 

••• No principal jogo da se-
gundajomada docampeonato 
mundial de andebol, que se 
está a disputar naAlemanha e 
Dinamarca, a Espanha ven-
ceu, com alguma facilidade, a 
Islândia, por 32-24, seleção 
que, desta forma, registou o 
segundo desaire. Para além do 
nosso país vizinho, neste Gru-
po B também a Croácia e a Ma-
cedónia se mantêm invictas. 

O domínio do Velho Conti-
nente neste campeonato con-
tinua a ser asfixi ante. No outro 
grupo que ontem esteve em 
ação, também a Hungria e a 
Suécia não tiveram problemas 
de maior para se desenvenci-
lharem de Angola (treinada 
pelo antigo internacional A 
português Filipe Cruz) e Ar-
gentina, respetivamente. Esta  

Poule D é liderada pela Suécia, 
o único país que ainda não per-
deu pontos. Foi ainda neste 
grupo que teve lugar o único 
triunfo não europeu do dia, 
através do Catar que, depois de 
ter perdido surpreendente-
mente com Angola, desta vez 
ultrapassou o Egito, no jogo 
mais "apertado" do dia e no 
qual esteve em campo, em 
toda esta jornada, o único joga-
dor que evolui em Portugal: 
FrankisCarol. O sportinguista 
esteve em bom plano, com seis 
golos em 12 remates, o que fez 
dele o segundo melhor marca-
dor dojogo e da seleção que re-
presenta. —AUGUSTO FERRO 

MUND1111:2019 

2.' JORNADA 
GRUPOS—  Munique (Alemanha) 

MacedOnlaSarém 28-24 
Croácia-Japão 35-27 
Espanha-IsIántlia 32-25 

GRUPO D -  Copenhaga (Dinamarca) 

Catar-Egito 28-24 
Hungria-Angola 34-24 
Suécia-Argentina 31-16 
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Leão Carol e águia Ristovski brilham 
O universal do Sporting, 

Frankis Carol, estreou-se ontem a 
ganhar no Mundial da Alemanha e 
Dinamarca, após triunfo (28 -23) 
clo Qatar frente ao Egito, na T jor-
nada do Grupo O, a decorrer em 
Copenhaga. 

O bicampeão nacional pelos 
leões surgiu, finalmente, em 
grande nível, ao marcar 6 golos em 

Carol esteve em destaque 12 remates, com uma eficácia de  

50%, em 30 minutos de utilização. 
Numa partida equilibrada, o 

Qatar ganhou ascendente no final 
dal" parte, saindo para o intervalo 
a vencer (15 -12) e depois contro-
lou no tempo complementar, seu-
do de destacar também a pontaria 
de Youssef Ali, melhor marcador 
da partida, com nove golos. 

Também em grande voltou a es-
tar o guarda-redes do Benfica,  

Borko Ristovksi, que ajudou a sua 
Macedónia a triunfar frente ao Ba-
hrein, em partida da T jornada do 
Grupo B, por 28-23. 

O guardião defendeu seis rema-
tes, com uma eficácia de 30%, sen-
do secundado por outro ex-guar-
da-redes dos encarnados, Nikola 
Mitrevsld, com duas defesas. O me-
lhor marcador da partida foi o Kiril 
Laz.arov (8 golos e 80%). A.R. 

Filipe Cruz perde 
No Grupo D, o mesmo onde atua 
a formação do Qatar de Frankis 
Carol, o selecionador e antigo in-
ternacional Filipe Cruz não con-
seguiu levar Angola à vitória e a 
equipa africana acabou derrota-
da (34-24) frente à Hungria, de-
pois de na primeira jornada até 
ter cometido a proeza de bater o 
Qatar. A Suécia é, no entanto, a 
líder deste grupo e a única equi-
pa só com vitórias. 
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