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ANDEBOL 

Bananas atiradas 
à treinadora 
-) Final de jogo polémico na Ma-
rinha Grande, entre SIR 1.2  Maio 
e Madeira SAD 

A treinadora da equipa feminina do 
Madeira SAD, Sandra Martins, e a sua 
equipa técnica foram alvo de insultos por 
parte de adeptos da SIR 1.° Maio, após o 
jogo para o campeonato entre as duas 
equipas (20-20), na Marinha Grande, 
domingo, e foram atiradas bananas à 
treinadora e ao adjunto. Alfredo 
Mendonça, dirigente do Madeira SAD, 
lamentou o incidente, pediu penalizações 
e lembrou necessidade de policiamento 
no sábado — equipas voltam a 
defrontar-se, para a Taça de Portugal. A 
SIR 1.° Maio, em comunicado, refutou 
«qualquer tentativa de agressão» C. R. 
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Brasil de leão Chiuffa surpreende 
Alemanha empatou com a Rús-

sia no Mundial, enquanto a cam-
peã França segue em goleada 

Fabio Chiuffa, ponta do Spor-
ting, contribuiu, ontem, com qua-
tro golos para a primeira vitória do 
Brasil no grupo A do Mundial. Os 
Guerreiros, como são conheci-
dos, ganharam à Sérvia, por 24-
-22, em Berlim. 

O brasileiro não foi o único jo-
gador que atua no campeonato 
português a destacar-se pela res-
petiva seleção. No caso do tam-
bém sportinguista Frankis Carol, o 
resultado não foi, porém, o mes-
mo no grupo D. Os cinco golos de 
Carol não chegaram para o Catar 
evitar o desaire frente à Hungria  

(32-26), enquanto Angola, treina-
da pelo antigo internacional por-
tuguês Filipe Cruz, seguiu o mes-
mo exemplo diante da Suécia, 
perdendo por 19-37. 

O guardião do Benfica, Borko 
Riskotvski, também não evitou a 
derrota da Macedónia diante da 
Croácia (22-26) que lidera o gru-
po B em partilha com a Espanha, 
campeã europeia vencedora do Ja-
pão (26-22). 

A Alemanha, uma das anfitriãs 
e três vezes vencedora do Mun-
dial, empatou com a Rússia (22-
-22), enquanto a França, campeã 
em título, aplicou mais uma golea-
da à Coreia unificada (34-23), na 
terceira jornada, e mantém-se iso-
lada na frente do grupo A. 
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Decisivo livre de 7 metros

Avelino Conceição 

Jogo grande no Municipal

das Travessas, onde as duas
melhores equipas da Zona 2 se
encontravam para um jogo que
acabou por intenso e com in-
certeza no resultado até ao úl-
timo instante, tendo um livre de
sete metros a 27 segundos do
final decidido o vencedor.

A Sanjoanense comandou
sempre o marcador na primeira
metade da partida, chegando
mesmo a ter quatro golos de
vantagem (13-9), o que não es-

pelhava o equilíbrio que se re-
gistou nos primeiros 30 minu-
tos. No entanto, a equipa orien-
tada por Herlander Silva aca-
bou por ir para o descanso com
dois golos de vantagem, pe-
rante um São Bernardo que
discutiu sempre de cada lance.

Na segunda metade, o jogo
foi diferente, com o São Ber-
nardo mais acutilante, melhor
nas marcações e muito bem na
finalização. E nem mesmo um

parcial de 3-0 da Sanjoanense
ofuscou a “cavalgada” no mar-
cador por parte da formação de
João Alves, que depois de um
parcial de 4-0 empatou a par-
tida a 20 golos a oito minutos
do fim, passando depois para a
frente do marcador.

Mas quando, a pouco mais
de dois minutos para o final e a

vencer (26-28), o São Bernardo
não só falhou o ataque, como
sofreu dois golos e viu a San-
joanense empatar o jogo. E para
piorar ainda foram penalizados
com o livre de sete metros que
viria a decidir o jogo e dar os
três pontos à equipa da casa,
que assim continua na lideran -
ça da prova. |

Jogadores da Sanjoanense dedicaram a vitória aos seus adeptos

Intenso Sanjoanense levou a melhor no “derby” com o São Bernardo.
Locais reforçam liderança e aveirenses atrasam-se na corrida pela promoção

Andebol
2.ª Divisão Nacional

SANJOANENSE                            29

Treinador: Herlander Silva.
Ricardo Gaspar; Ricardo Pinho, Bruno
Castro (2), Tiago Antunes (4), Rui Ro-
drigues (3), Bruno Pinho (10) e Alan
Silva (2) - sete inicial - Alexandre Dias,
João Freitas, Francisco Silva (3), Luís
Martins, Guilherme Novo, Fabian
Scheck, Alexandre Relva, Alberto Silva
(5) e Miguel Coutinho.

SÃO BERNARDO                        28

Treinador: João Alves.
João Gonçalves; Hélder Carlos (3),
Jonas Alves (5), Jorge Justino (3), David
Gomes (5), Leandro Rodrigues (7) e
Diogo Liberato - sete inicial - Nuno
Neto, Rafael Silva, Fábio Basto, Artur
Duarte (3), João Saraiva (1), Márcio Fer-
nandes, Gonçalo Leite, Fernando Mar-
ques e Diogo Feijó (1).

Pavilhão Municipal das Travessas, em
São João da Madeira.
Assistência:  250 espectadores.

Árbitros: Fábio Gonçalves e João Vina-
gre (A.A. Santarém).
Ao intervalo: 15-13.
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15 Jan 2019
 
Um dia depois dos incidentes que envolveu a equipa técnica do Madeira Andebol SAD feminino, na
Marinha Grande, em jogo a contar para o Nacional da I Divisão de andebol, diante do SIR 1.ª de
Maio/Colégio João Barros, e que culminou com um empate a 20 bolas, a SAD madeirense enviou
ontem uma exposição à Federação de Andebol de Portugal, dando contado sucedido, para além de
manifestar...
 
Herberto D. Pereira
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SIR 1.º de Maio desmente 

"tentativas de agressão" 

SIR e Madeira SAD voltam a encontrar-se no próximo fim de semana. 

ANDE3OL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

("N SIR 1.2  de Maio veio a pú- 
blico desmentir, em comu- 
nicado, as notícias que de- 
ram conta de alegadas ten- 
tativas de agressão em re- 

dor do último jogo em que esteve 
envolvido o Madeira SAD. No do- 
cumento, publicado no `facebook' 
do clube da Marinha Grande, o 
documento começa por garantir 
que "é totalmente falsa a ideia 
passada de tentativa de agressão". 

Mais, "a direção e adeptos re- 
pudiam e condenam veemente 
todo e qualquer ato de violência, 
quer na vida, quer no desporto". 

O comunicado assegura que 
"nada de anormal se passou, 
quer dentro do recinto de jogo, 
quer dentro do recinto do pavi- 
lhão. Tratou-se apenas de um 
jogo intenso e muito emotivo, 
bem disputado de parte a parte 
com o resultado final a demons- 
trar isso mesmo". 

A concluir, o clube assegura 
que "mantém uma boa relação 
com todos os clubes" e por isso 
garante que vai "assegurar as 
condições necessárias para que 
os jogos se realizem com `fair- 
play'". 

Entretanto, a Federação Por- 
tuguesa de Andebol desconhecia 
até ao final da tarde de ontem 
qualquer anormalidade que ale- 
gadamente tivesse acontecido 
no embate entre SIR 1.2  de Maio 
e Madeira SAD do último fim de 
semana, nomeadamente no que  

diz respeito a insultos e tentativas 
de agressão à equipa técnica ma- 
deirense. Uma situação que, se- 
gundo a assessoria de imprensa 
da FPA, contatada pelo JM, ga- 
rante, acaba por ser normal, já 
que o relatório ainda não havia 
chegado. 

Isabel Santa Clara, dirigente 
do Madeira SAD, garante que o 
clube só ao meio da tarde de 
ontem enviou para os responsá- 
veis federativos um relatório por- 
menorizado dos acontecimentos 
e nesse sentido "vai aguardar 
com tranquilidade por decisões". 
Mais, aquela responsável espera 
que "a FPA possa agir em con- 
formidade" até porque em causa 
está "a segurança de uma equipa 
que no próximo fim de semana 
volta à Marinha Grande para de- 
frontar o SIR I.12  de Maio", disse 
ao JM. 
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Chiuffa, de frente, fez quatro golos 

MUNDIAL'2019 

Brasil ganha no Mundial 
*se Avitória do Brasil sobre a 
Sérvia, numjogoemque Fábio 
Chiuffa fez quatro golos, foi a 
surpresa da terceira jornada do 
Mundial de andebol, numa 
ronda em que o Catar de 
Frankis Carol (cinco golos) e a 
Macedónia de Borko Ristovski 
(30%de eficiência) perderam. 
Thomas Bauer não jogou. Re-
fira-se que após esta ronda só a 
Espanha, Croácia, França, Di-
namarca, Noruega e Suécia 
não perderam pontos. —A.r. 

3.»JORNADA 

GRUPO A -  Berlim (Alemanha) 
Servia-Brasil 22-24 
Rússia-Alemanha 22-22 
F►ança-Coreia 34-23 

GRUPO B-  Munique (Alemanha) 
IsLindía-Barérn 
Croáda•Macedbnia 
Espanha-Japão 

GRUPO C - Heming (Dinamarca) 

Tunísia-Chile 
Noruega-Áustria 
Dinamarca-Arabia Saudita 

GRUPOD-  Copenhaga (Dinamarca) 

Hungria-Catar 
Argentina-Egito 
Suécia-Angola 

36-18 
31-22 
25-22 

36-30 
34-24 
34-22 

32-26 
20-22 
37-19 
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Alemanha cede empate, França soma e segue no Mundial de andebol
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2019-01-14 23:56
 
No mesmo grupo A, o Brasil, do jogador do Sporting Fabio Chiuffa (quatro golos), surpreendeu a
Sérvia e conseguiu o primeiro triunfo na prova. A Alemanha, uma das anfitriãs do Campeonato do
Mundo de andebol, cedeu um empate frente à Rússia (22-22), enquanto a França, campeã em título,
aplicou mais uma goleada, à Coreia unificada (34-23), na terceira jornada. Os germânicos, que
contam com três títulos mundiais, perderam a vantagem que chegaram a ter no segundo tempo (20-
17) e permitiram a recuperação dos russos. Os alemães ocupam o segundo posto do grupo A da
primeira fase, com cinco pontos, um menos do que a líder França. Os franceses, campeões em título,
voltaram a aplicar a 'lei do mais forte' e somaram a terceira vitória no mesmo número de jogos, desta
feita sobre a Coreia unificada (34-23), última colocada do grupo, que ainda não pontuou. No mesmo
grupo A, o Brasil, do jogador do Sporting Fabio Chiuffa (quatro golos), surpreendeu a Sérvia e
conseguiu o primeiro triunfo na prova. Já o outro anfitrião do campeonato, a campeã olímpica
Dinamarca, bateu por 34-22 a Arábia Saudita e divide a liderança do grupo C com a vice-campeã
mundial, Noruega, ambas com seis pontos, sendo que os noruegueses superaram a Áustria por 10
golos de diferença (34-24). O grupo B também tem liderança partilhada, entre a Espanha, campeã
europeia, que bateu por 26-22 o Japão, e a Croácia, quarta colocada no Mundial anterior, que venceu
por 31-22 a Macedónia, do guarda-redes do Benfica Borko Ristovksi. No grupo D, o sportinguista
Frankis Marzo anotou cinco golos na derrota do Qatar frente à Hungria (32-26), enquanto Angola,
treinada pelo antigo internacional português Filipe Cruz, até começou bem a partida com a Suécia,
mas acabou por sofrer um desaire expressivo (37-19). Na terça-feira, disputam-se os jogos da quarta
jornada dos grupos A e C, com destaque para o Alemanha-França, às 19:30, em Berlim.
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DIODO JESUS 

SPWAÈBUQU E RQU E EXIGE 
MAXIMO EMPENHO 
Eliminação da Taça da 
Liga de futsal e derrota 
no hóquei motivaram 
reunião nas modalidades 

ALERTA. Diretor-geral das modalidades não gostou do que viu 

EB  Campeão nacional em quatro 
das principais modalidades na 
temporada passada - futsal, hó-
quei em patins, andebol e volei-
bol -, a exigéncia tem de conti-
nuar em Alvaiade, não há mar-
gem para resultados negativos, e 
é preciso relembrar a importân-
cia de representar o Sporting. Foi 
esta a Mensagem partilhada on-
tem por Miguel Albuquerque du-
rante uma reunião com as quatro 
modalidades (futsal, hóquei, vo-
leibol e andebol), depois de nos 
últimos dias os leões terem regis-
tado resultados inesperados. 

O ciclo negativo começou em 
Sins na sexta-feira, quando a 
equipa de futsal orientada por 
Nuno Dias foi surpreendida pelo 
modesto Eléctrico - 89  classifica-
do clo campeonato - nos quartos - 
de- final da Taça da Liga: após o 
empate (3-3) no final do tempo 
regulamentar, o tricampeão na-
cional caiu no desempate por pe-
náltis. E, no dia seguinte, a for-
mação de hóquei em patins, lide-
rada por Paulo Freitas, sofreu a 
primeira derrota no campeona-
to, e logo no PavilhãoJoão Rocha, 
frente ao Paço de Arcos (99  classi-
ficado), por 7-5. Com  este desai-
re, os leões foram ultrapassados 
pela Oliveirense (têm os mesmos 
pontos) na liderança. 

PUXÃO DE ORELHAS 
EM ALVAIADE APÓS 
RESULTADOS INESPERADOS 
NOS ÚLTIMOS DIAS 

Face a este ciclo bem negativo, 
Miguel Albuquerque sentiu a 
necessidade de falar com as mo-
dalidades. Record sabe que o 
discurso incidiu em todas as 
condições que o clube oferece 
aos atletas, e que resultados 
como os desta semana, quer no 
futsal quer no hóquei, bem como  

no que aconteceu no passado no 
andebol - derrota inesperada 
com o Maia Ismai em outubro no 
campeonato -, não podem 
acontecer, face ao investimento 
e às condições que o clube dá 
para atingirem o sucesso. 

Recorde-se que na última 
quarta-feira, Miguel Afonso, vo-
gal da direção de Frederico Va-
randas que tem b pelouro das 
modalidades, tinha partilhado 
este tipo de ideia.  m entrevista a 
Record: " O graude exigência en-
tre todos tem de ser cada vez 
maior." o 
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1111~11111111~ Jair  
ANDEBOL 

Chiuffa marca 
Brasil ganha 

Relançando a candidatura 
do Brasil à próxima fase do 
Mundial (Grupo A), Fábio 
Chiuffa, do Sporting, marcou 
ontem 4 golos no triunfo (24-
22) frente à Sérvia, país que eli-
minara Portugal na qualifica-
ção. Já o guarda-redes Borko 
Ristovski (Benfica) fez 9 defesas 
(30%), mas perdeu (22-31) pela 
Macedónia frente à Croácia 
(Grupo B). E Frankis Carol (5 
golos), do Sporting, não evitou 
a derrota (26 -32) do Qatar ante 
a Hungria (Grupo D). o 
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