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andebol
O FEMININO. Da 13.a jornada
do principal campeonato
feminino, que hoje se joga,
sobressai a visita do Madeira
SAD ao Alavarium, às 18 h.
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Angola vence
na estreia
4 Impôs-se ao Catar (24-23) no Mundial da Alemanha e Dinamarca
Um golo nos últimos segundos selou a vitória de Angola, comandada
por Filipe Cruz, sobre o Catar, 24-23. Ainda no grupo D, Argentina e
Hungria empataram (25-25), o que
permite à seleção angolana liderar
após a la jornada. No grupo A, Rússia e Sérvia empataram, 30-30, e a
Alemanha é líder, após vencer a
Coreia, 30-19. No grupo B, Croácia
(27-31) e Macedónia (29-38)superiorizaram-se a Islândia e Japão e
lideram. Já no grupo C, a Áustria
venceu a Arabia Saudita, 29-22, e a
Dinamarca o Chile, 39-16.
C. R.
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ANDEBOL

Benfica visita
Fermentões
Jornada 16 tem hoje mais
três jogos, mas só se completa a 6 de fevereiro
Iniciada a 19 de dezembro com a
vitória do FC Porto no recinto do
Boa Hora (32-20), a 16.a jornada
prossegue hoje com mais três
jogos, sendo que só ficará concluída
em fevereiro, com a visita do ISMAI
à Madeira e a receção do Sporting
— acabou de renovar vínculo com o
seu guarda-redes esloveno Matevz
Skok, de 34 anos — ao Águas
Santas, dia 6, e ainda o Avanca-Fafe de dia 27. Atual terceiro
classificado, hoje é o Benfica que
tem deslocação ao norte, ao reduto
do Fermentões, para cumprir
partida em que é favorito. Nos
Açores o Sporting da Horta recebe
o Belenenses, enquanto o Flávio Sá
Leite, em Braga, há derbi Arsenal
Devesa-ABC.
CID RAMOS

ANDEBOL 1
-,16. Jornada -, Hoje
Boa Hora-FC Porto 20-32 (19 dez)
CCR Fermentões-Benfica 18.00 h
Pav. Mun. Arq. F. Távora, Fermentões
Arsenal Devesa-ABC
2L00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Sp. Horta-Beleneneses 2100 h
Pav. Desportivo da Horta
Madeira SAD-ISMAI
6 fev, ]9.00 h
Pav. do Funchal
Sporting-Ag. Santas 6 fev, 20.00 h
Pav. João Rocha, em Alvaiade
Avanca-Fafe
27 fev, 2100 h
Complexo Adelino D. Costa
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Dérbi bracarense aquece o Sá Leite
ABC/UMINHO E ARSENAL disputam, hoje, o dérbi minhoto que promete aquecer o Pavilhão Flávio Sá Leite na 16.ª jornada
do campeonato. Apesar das diferenças existentes, as duas equipas apontam ao triunfo para começar bem o ano 2019.
§Arsenal Andebol
Gabriel Oliveira

“Temos que trabalhar e ganhar processos”

ABC/UMINHO

Jorge Rito e Cláudio Silva querem que o ABC/UMinho comece o ano de 2019 com uma vitória

ABC/UMINHO

| Carlos Costinha Sousa |

Entrar em 2019 com uma vitória. Este é o objectivo que o
ABC/UMinho tem para o duelo
desta noite, em que joga em sua
casa, mas na condição de visitante, defrontando o Arsenal Andebol em partida da 16.ª jornada
do Campeonato Nacional da I Divisão.
É um dérbi bracarense que promete sempre emoções extra, mas
para o qual os academistas só
têm um objectivo: vencer para
começar o novo ano da melhor
forma. E foi mesmo essa meta

que o treinador Jorge Rito apontou na conferência de imprensa
de antevisão da partida, lembrando que, de resto, a sua equipa entra em todos os jogos para
tentar conquistar a vitória.
“Para nós é um jogo como
qualquer outro, em que o nosso
objectivo é conquistar a vitória.
Temos metas intermédias traçadas para a nossa época e estamos
a trabalhar para elas. Depois
desta primeira fase do campeonato voltamos a apontar novas
metas”, considerou o treinador,
acrescentando que, apesar das
diferenças existentes entre as
duas equipas, não espera um jo-

go fácil: “não há jogo fáceis. Temos que nos concentrar no que
temos que fazer, não facilitar para não termos surpresas. É um
recomeço de campeonato muito
duro, com muitos jogos em pouco tempo e temos que somar
pontos”.
Por sua vez, o jovem guarda-redes Cláudio Silva lembrou
que apesar de as duas equipas
serem muito diferentes e terem
objectivos também diferentes
“não pode haver qualquer tipo
de facilitismo. Todos estamos
concentrados para fazer o nosso
trabalho, cumprir a nossa função
e lutar para ganhar”.

No regresso ao comando técnico do Arsenal Andebol, Gabriel Oliveira estreia-se com uma recepção ao ABC/UMinho, um duelo que considera muito
difícil, frente a uma equipa forte, mas em que aponta à vitória, apesar de
considerar que os academistas disputam um campeonato diferente.
“É um regresso a um Arsenal que precisa de vencer. Vamos tentar entrar em
campo para conseguir essa primeira vitória. Mas estamos cientes que não
defrontamos uma equipa qualquer. É o ABC/UMinho que, embora esta época possa não estar tão forte como noutras, continua a ser uma equipa forte
que joga em sua casa, que é partilhada connosco”, considerou o treinador
arsenalista, lembrando ainda que, no entanto, o que o Arsenal precisa neste
momento é de trabalhar muito e ganhar processos: “tentar os três pontos,
mas acima de tudo o que interessa neste momento, e antevendo o que falta
da época, é trabalhar e ganhar processos para encarar o que falta do campeonato de forma diferente”.

DR

Gabriel Oliveira estreia-se
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S. João da Madeira é palco de “derby” da 2.ª Divisão de Andebol
Sanjoanense e São Bernardo defrontam-se hoje, no Pavilhão Municipal das Travessas,
em mais um “derby” do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Andebol. A partida
entre primeiro e segundo classificados da Zona 2 tem início agendado para as 19 horas.
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hoje, pelas 18h00

CCR Fermentões
recebe Benfica
Depois de uma paragem na competição, o Benfica, terceiro classificado do Andebol 1, joga, esta tarde/noite (18h00), no reduto do CCR Fermentões, 11.º posicionado da prova (três vitórias,
um empate e 11 derrotas).
Ainda hoje, mas pelas 21h00, o AC Fafe joga
no reduto do Artística de Avanca.
Eis os jogos de hoje:
CCR Fermentões-Benfica ...................... 18h00
Madeira SAD-Maia ISMAI ..................... 19h00
Sporting-Águas Santas ........................... 20h00
Arsenal da Devesa-ABC/UMinho ........ 21h00
Sporting da Horta-Belenenses .............. 21h00
AA Avanca-AC Fafe .................................. 21h00

Resultados
Boa Hora-FC Porto ...................................20-32
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Madeirenses disputam jornada dupla
em Aveiro e na Marinha Grande
A\ E3 2L

Daniel Faria
danielfaria@jm•madeira.pt

4,-1 CS Madeira e Madeira SAD
enfrentam este fim de semana 'compromissos duplos' na Marinha Grande
e em Aveiro. No primeiro
dos dois encontros da jornada dupla, o SIR 12 de Maio/ADA CJ Barros
começa por receber o CS Madeira
hoje às 17 horas. Marco Freitas
antevê dois jogos difíceis.
"Iremos defrontar duas equipas
que procuram ficar entre os quatro primeiros lugares e com atletas
de grande valor e muito bem
orientadas", diz. "Procuraremos
como sempre dar o nosso máximo
e lutar pela conquista dos três
pontos", garante o treinador do
CS Madeira, em declarações ao
portal da Federação de Andebol
Portuguesa.
Por outro lado, o treinador oponente elogia a equipa madeirense.
"São dois jogos de dificuldade extrema, um deles contra um dos
principais candidatos ao título",
começa por salientar Miguel Catarino. "O Sports Madeira é uma
equipa muito forte na transição
ofensiva, com um ataque bem trabalhado e uma defesa muito versátil", refere o treinador da equipa
da Marinha Grande.

Marco Freitas e Sandra Fernandes querem comandar as suas equipas rumo às vitórias.
Por sua vez, o Madeira SAD começa por jogar em Aveiro, hoje,
diante do Alavarium, partida que
terá transmissão em direto na
Andebol TV, a partir das 18 horas.
"Este será um fim de semana
muito duro", afirma desde logo
Mónica Soares. "Vamos defrontar
duas equipas que têm objetivos
de lutar pelos lugares cimeiros,
tal como nós. Estamos cientes

que serão dois jogos equilibrados
e bastante disputados, nós vamos
com objetivo de vencer, temos
trabalhado muito para isso", diz,
ainda, a jogadora do Madeira Sad.
Carlos Neiva considera que a
chave do sucesso está em evitar
as falhas técnicas: "No sábado
[hoje] iremos defrontar a Madeira
SAD e esperamos alterar o resultado negativo da semana pas-

sada", começa por explicar o treinador do Alavarium Love Tiles.
"O jogo na Madeira provou como
ambas as equipas são equilibradas e com muitos pontos fortes",
refere ainda.
Amanhã, as madeirenses trocam de adversários. O Madeira
SAD joga com o SIR 1.2 de Maio,
às 15h00, enquanto o CS Madeira
defronta o Alavarium, às 16h00.
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Andebol feminino
disputa ronda
dupla fora pag 32
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Seleção sub-21
venceu a Espanha
••• No dia em que Angola,
com dois golos nos últimos 30
segundos, fez urna surpresa
no Mundial, ao derrotar o Catar (prata em 2015), a Seleção
Nacional de sub-21 entrou a
vencer no Torneio das Quatro
Nações. Em Espanha, frente
equipa da casa, a formação das
Quinasvenceu por30-25, com
nove golos do pivô Luís Frade.
André Gomes, com quatro bolas, foi o segundo mais concretizador. Hoje, Portugal joga
com a França. —R.G.

MUNDIAL2019
2..JORNADA
GRUPOA- Berlim
Sérvia-Russia
Brasil-França

3O-30
22.24

GRUPOB- Munique
Japão-Macedónla
Istándia-Croácia
Barém-Espanha

29-38
27-31
23.33

GRUPOC-Herning
Arábia Saudita-Austria
Tunísia-Noruega

22-29
24-34

GRUPOO-Copenhaga
Angola-Catar
Argentina-Hungria
Egito-Suécia

24.23
2S-25
24-27
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ABC/UMInho recebe arsenal da devesa. técnico dos academistas, jorge rito, dá o mote

ABC/UMinho

«Queremos fazer boa exibição e ganhar»

Jorge Rito (à esquerda) e o guarda-redes Cláudio Silva fizeram a antevisão da partida de hoje com o Arsenal da Devesa

pedro vieira da Silva

ABC/UMinho, sexto
classificado do Andebol 1, recebe, esta
noite (21h00), o Arsenal da Devesa, lanterna
vermelha da prova. O técnico da turma academista,
Jorge Rito, admite que a
equipa amarela é favorita
mas recorda que isso tem
de ser provado «durante

O

os 60 minutos».
«Para nós é só mais
um jogo. Nós temos objetivos claros e esses passam por vencer sempre.
Temos as nossas metas a
alcançar, algumas intermédias, e depois, quando esta fase terminar,
teremos outro objetivo. Nesta fase da época, cada jogo tem importância extrema, até

porque não há jogos fáceis. Mas, mais do que
pensar no adversário, temos de pensar, primeiro, no ABC/UMinho, e a
postura que teremos e,
também, como nos vamos apresentar. Tivemos
alguns dias de descanso
e isso faz sempre bem,
tanto a nível físico como psicológico. Temos,
agora, uma série de jo-

gos "dura", sobretudo este mês, com muitos jogos
importantes e com pouco tempo entre eles, e o
primeiro é o Arsenal da
Devesa. Vamos apostar
tudo para fazer uma boa
exibição, porque queremos agradar aos adeptos,
e vencer. Esse é sempre
o objetivo», vincou Jorge Rito, ontem, na antevisão da partida de hoje

com o "vizinho" Arsenal
da Devesa.
O Arsenal da Devesa mudou de treinador
recentemente – Gabriel
Oliveira rende Domingos Nunes –, mas Jorge
Rito ressalva que os seus
atletas estão «avisados».
«Nós já estamos precavidos, até diria, escaldados com essa questão
do mais forte e do mais
fraco. Já tivemos algumas situações incómodas,
com o ISMAI e o CCR
Fermentões, que vencemos pela margem míni-

ma e com dificuldades e
sofrimento. Não queremos voltar a passar por
isso. Sabemos que somos
melhor equipa, temos
melhores jogadores e jogamos melhor andebol,
mas isso tem de ser provado em campo. E temos
60 minutos para provar,
em cada jogo, que somos
melhores que os outros»,
destacou o técnico dos
academistas, que esteve
acompanhado por Cláudio Silva, jovem guarda-redes, uma «esperança»
do ABC/UMinho.

cláudio silva, guarda-redes, de 22 anos, na "sombra" de humberto gomes

«Humberto e Carlos Ferreira são referências»
jovem guarda-redes
do ABC/UMinho,
Cláudio Silva, de 22
anos, chegou à turma do Minho com apenas
14 anos. Na altura, na baliza amarela estava Carlos Ferreira, agora técnico-adjunto de Jorge Rito.
«É o meu ídolo», conta o
jovem, de 22 anos, que

O

espera, um dia, «tirar o
lugar» a Humberto Gomes, o «melhor guarda-redes português».
«Tenho duas referências: o Humberto Gomes
e o Carlos Ferreira. Quando vim para cá o Carlos
Ferreira (Panta) ainda defendia e ele foi sempre o
meu ídolo. É uma referên-

cia para mim, tal como o
Humberto. O Humberto
ajuda-me bastante e espero, um dia, "roubar-lhe" o
lugar, mas será difícil. Porque, apesar de ter 42 anos,
é o melhor guarda-redes
português. Se Quintana
não fosse naturalizado,
era o melhor guarda-redes português... de lon-

ge», juntou Cláudio Silva.

«Joguei com todos
os andebolistas
do Arsenal»
O jogo desta noite é especial para Cláudio Silva
que, recorda, jogou nas
camadas jovens do ABC/
/UMinho com «todos os
andebolistas do Arsenal

da Devesa».
«Já fui colega de equipa de todos eles e não há
picardias. Existe, isso sim,
respeito. É mais um jogo
que queremos ganhar e
não é pelo facto de eles
estarem em último que
iremos facilitar. Sabemos
que estamos num patamar diferente mas que-

remos ganhar. Todos os
anos queremos ser campeões e trabalhámos, sempre, para vencer todos os
jogos. Este jogo é importante e estamos bastante
empenhados com o que
temos de fazer e podem
ter a certeza que nunca
iremos facilitar», finalizou Cláudio Silva.
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r•f:
Campeonato Nacional — 16.a
Jornada: Fermentões-Benfica,
18h00; Sporting-Águas Santa,
18h00; Arsenal Devesa-ABC,
21h00; Horta-Belenenses,
21h00.
rttASQUE “---430L
Campeonato da Liga -14.a
Jornada: Guimarães-Esgueira,
15h00; CAB Madeira
SAD-Illiabunn,15h00;
Imortal-Galitos,16h00; Terceira
Basket-FC Porto, 15h00; SC
Lusitânia-Benfica,17h00.
FUTEÊ01
I Uga - 17.a Jornada:
Sporting-FC Porto,15h30;
Boavista-Marítimo, 20h30;
II Liga -17.a Jornada:
Leixões- Penaf lei, 15h00.
Campeonato de Portugal 17.a Jornada - Série A:
Limianos-Gil Vicente, 15h00 Série R: Sp. Espinho-Gafanha,
15h00.
Liga Feminina -13.a Jornada:
Braga -Ovarense,15h00;
Sporting-Futebol Benfica,
15h00; Albergaria-Marítimo,
15h00; Boavista-Ouriense,
15h00;
Vilaverdense-A-dos-Francos,
15h00; Valadares-Estoril,
15h00.
Juniores A -19.a Jornada 1 Divisão -Zona Norte:
Beira-Mar-Feirense; FC Porto-Gil
Vicente; Paços
Ferreira-Boavista;
Freamunde-Guimarães;
Leixões-Braga; D. Aves-Rio Ave
- Zona SuL
Sporting-Belenenses(11h00);
Académica-Leiria;
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Marítimo-Setúbal;
Alverca-Benfica; Cova
Piedade-Estoril. Jogos às 15h00.
Juniores Et - 6.a Jornada Apuramento de campeãoZona Norte: Tondela-FC Porto
(11h00) -Zona Sul:
Benfica-Sporting (11h00).
Juniores C - Apuramento de
Campeão -Zona Norte - 7a
Jornada: Famalicão-Guimarães,
17h30.
HOQt.!Et
Campeonato Nacional - 12.a
Jornada: Sporting-Paço de
Arcos, 15h00; Benfica-Juv
Viana, 15h00; UD
Oliveirense-Turquel, 17h30; FC
Porto-Valongo, 18h00; HC
Braga-Riba d'Ave,18h00;
Tomar-Oeiras, 18h00;
Marinhense-OC Barcelos;
18h30.
TODO-O-TERRENO
Rali Dakar, com a participação
de pilotos portugueses,
a decorrer no Peru, até dia 17 5.a Etapa (Maratona):
Moquegua-Arequipa (moto 4),
776 km (345 km em especial)
Tacna-Arequipa (carros/
camiões/Sx5), 714 km (452 km
em especial).
África Eco Race, com início em
Marrocos, passagem pela
Mauritânia e final no Senegal
(Lago Rosa em Dakar), com
a participação de Elisabete
Jacinto, a decorrer até dia 13.

Campeonato Nacional-1.a
Fase - 16.a Jornada: AC
Espinho-Guimarães, 15h30;
Sporting-S. Mamede,18h00;
Caldas-Castêlo da Maia,16h00.
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ANDEBOL

Angola vence
Qatar de Carol
O ex-internacional e sele
cionador, Filipe Cruz, viu a sua
Angola bater (24-23) ontem o
Qatar do sportinguista Frankis
Carol (3 golos) no Mundial. O
macedónio do Benfica Ristovski
venceu (38-29) o Japão, o austríaco Bauer (F Porto) ganhou
(29-22) à Arábia Saudita e o bra sileiro do Sporting Chiuffa (1)
perdeu (22-24) com França.
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Águia regressa das férias
R Como Mundial daAlemanha
e Dinamarca a decorrer e depois
dos trabalhos da Seleção, o campeonato nacional regressa hoje,
com mais três jogos da 16'- jornada, sendo de destacar a visita
(18h00) do Benfica a Guimarães
para defrontar o Fermentões,
enquanto o ABC é favorito no
dérbi (21h00) de Braga frente ao
Arsenal. Já o Belenenses poderá
ascender ao 4º lugar na deslocação à Horta (21h00, 22h00 em
Portugal Continental).
"Depois de uma paragem e da
oportunidade que tivemos de estar com as famílias, nada melhor
do que começar o ano ajogar. Estamos cheios de vontade. Tivemos alguns cuidados para que os

ANDEBOL

16.' jornada

FERMENTÕES 18h00 BENFICA
ARSENAL 2.1hoo ABC
SP, HORTA 211100* BELENENSES
MADEIRA SACI 6 fev. MATA ISMAI
SPORTING 6 fev. Á. SANTAS
AVANCA 27 fev. AC FAFE
BOA HORA 20-32 FC PORTO
'mais uma hora em Portugal Continental

atletas se mantivessem em atividade durante o período destas miniférias. Todos os indicadores apontam para o cumprimento dos planos individuais
de trabalho", garantiu em declarações à BTV Pedro Vieira,
treinador-adjunto de Carlos
Resende. o
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[S21] Portugal entra no Torneio 4 Nações com triunfo frente à Espanha
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A Seleção portuguesa de Sub-21 entrou com o pé direito no Torneio 4 Nações,com um triunfo por
25x30 sobre a Espanha. No outro encontro do dia, Alemanha e França (próximo adversário dos lusos)
empataram 31x31.
No Pabellón de La Albericia (Santander), portugueses e espanhóis equilibraram forças durante o
primeiro tempo e o empate ao intervalo (15x15) espelhou isso mesmo. Na etapa complementar, os
portugueses entraram mais determinados (segunda linha em foco) e sólidos defensivamente,
conseguindo asusmir a liderança no marcador e segurando-a até ao apito final (25x30).
A nível individual, Luís Frade (nove golos) foi o artilheiro da Seleção nacional, enquanto Gonzalo Pérez
(oito tentos) foi o melhor marcador da formação espanhola.
No final do encontro, em declarações ao site da Federação de Andebol de Portugal, Nuno Santos
lançou um olhar sobre o encontro, deixando vários elogios à segunda metade realizada pela sua
turma.
A primeira parte foi bastante disputada. Jogámos com pouca velocidade, muita intermitência e
apáticos em algumas fases do jogo. Já no segundo tempo, entrámos muito bem, criámos uma grande
diferença no marcador, jogámos bem e soubemos controlar o ritmo da partida. Na reta final,
estivemos confortáveis, aproveitámos para rodar um pouco a equipa e eles conseguiram uma ligeira
aproximação , analisou o selecionar nacional.
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação
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