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Benfica vs Sporting, esta noite, para a Taça de Portugal
Segunda Liga
Taça do Rei de Espanha/Liga Inglesa/Taça de Inglaterra/Taça da Alemanha
16ª jornada do campeonato de andebol
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ANDEBOL

Acertos de
calendário
—> Sporting e FC Porto hoje em ação
em jogos em atraso ou antecipados
do Andebol 1
Em jogo em atraso da 16.a jornada, o Sporting, 3.° classificado no Andebol 1, recebe
hoje (18 horas) o Águas Santas, no João
Rocha, com o brasileiro Fábio Chiuffa a realçar a necessidade «de a equipa entrar total
mente concentrada». «Não podem existir
erros, senão o jogo pode complicar-se»,
alerta o ponta-direito. Nuno Pimenta, pivot
do Águas Santas, 5.° classificado, reconhece que será jogo bastante difícil para o conjunto maiato: «O Sporting está recheado
de excelentes jogadores, em qualidade e
quantidade. Contudo, queremos mostrar a
qualidade e solidez do nosso jogo. Temos
de estar ao melhor nível para conseguirmos a vitória.» A contar para a mesma
jornada, também o Madeira SAD recebe o
ISMAI, e só a vitória interessa às duas
equipas. A jogo vai ainda o FC Porto, para
antecipar a 23.a jornada devido à presença
nas provas europeias. Recebe o Fafe, equipa
que o central Miguel Martins analisou:
«Venceram o ABC há duas jornadas e
jogaram muito bem com o Águas Santas no
último jogo. Vão jogar sem pressão e não
têm nada a perder», lembra. CID RAMOS
th-

ANDEBOL 1
3 Hoje
4 16.' jornada
Sporting-Águas Santas
Pavilhão João Rocha, em Lisboa
Madeira SAD-Maia/ISMAI
Pavilhão do Funchal, na Madeira

18.00 h
19.00 h

4 23.' jornada
FC Porto-AC Fafe
Dragão Caixa, no Porto

20.30 h
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Feminino com
dupla de líderes
—> Mónica Soares (Madeira SAD)
é a melhor marcadora da I divisão feminina, após 15 jornadas
Colégio de Gaia e Madeira SAD repartem
a liderança do campeonato da I divisão
feminina, concluída a 15.a jornada, embora
a formação madeirense tenha mais um
jogo disputado, por ter já cumprido o
respetivo compromisso da ronda 16.0
conjunto de Paula Marisa venceu o
Maiastars, por 33-21, enquanto as
madeirenses se impuseram à Assomada
(34-14) e ao Passos Manuel, 38-12. De
regresso às vitórias está o CALE, que no
reduto do Alpendorada se impôs por 33-34.0 Sports Madeira, à semelhança do
Madeira SAD, também disputou dois
jogos, averbando vitórias ante Passos
Manuel, 35-20, e Assomada, 33-26.
Também o Sir 1.°Maio/CJB se impôs em
Alcanena ao JAC, por 26-22, após ter
estado em desvantagem boa parte do
encontro. A lateral Mónica Soares, do
Madeira SAD, é a melhor marcadora do
campeonato, com 122 golos.
C. R.
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Madeira SAD não pára
e três dias depois de
ter sido derrotado pelo
Sporting, a formação
de Paulo Fidalgo defronta esta quarta-feira, no
Funchal, o ISMAI, numa partida cujo único objetivo passa
por regressar às vitórias, conforme adianta Rúben Sousa.
O andebolista começa por
tecer alguns alogios ao adversário, mas assegura que a formação madeirense procura
apenas a vitória no jogo.
"Para a 224 Jornada do Andebol 1 voltamos a jogar em
casa, desta vez contra o ISMAI,
equipa que já surpreendeu o
Sporting esta época e apresenta-se muito combativa, alta,
pesada, com boas dinâmicas
e recursos individuais. Uma
equipa muita rápida na saída
para o contra-ataque, com um

FOTO: JOAN A SOU SA

Madeira SAD procura retomar caminho das vitórias

O

Madeira SAD quer regressar às vitórias frente ao ISMAI.
bloco defensivo muito alto na zona
central, bons GRs e com bons rematadores de primeira linha. Vamos
ter que ser muitos coesos nos aspetos
defensivos, tentar manter um ritmo
de jogo a nosso favor e aproveitar ao
máximo os erros do ISMAI. Na quarta-feira temos de ir, mais uma vez,
ao nosso limite para tentar vencer,

estamos focados em ultrapassar os
`azares' das lesões e atingir um lugar
entre os 6 primeiros. Estamos em
casa, com o apoio do nosso público,
e acreditamos que vamos conseguir
mais uma vitória", disse a concluir
o jogador.
O embate está marcado para as
19h00.
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Madeira SAD procura
retomar hoje rumo
dos triunfos pu, 21
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Rival do FC Porto
perde com Barça
••• O Cuenca, adversário do
FC Porto na primeira jornada
da fase de grupos daTaça EHF,
no sábado, a partir das 18 horas, no Dragão Caixa, perdeu
ontem, em casa, com o Barcelona, por 35-20, em jogo antecipado da 17.a jornada da Liga
Asobal. °brasileiro Leonardo
DutraFerreira, melhor marcador da competição, agora com
127 golos, fez mais seis, cinco
em remates dos nove metros
e um em contra-ataque. Du-

tra, de 22 anos e 1,83 metros, é
claramente o melhor elemento do Cuenca, equipa que se
encontra na sétima posição do
campeonato espanhol.Thiago
Ponciano, tambémbrasileiro,
foi o segundo melhor marcador dos adversários dos azuis e
brancos, com cinco golos, todos de meia distância.
Pelo lado do Barcelona, que
lidera a Asobal só com vitórias,
Gilberto Duarte fez três golos
em quatro remates. -RA.
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ANDEEOL

Campeonato segue
com três encontros
do seu jogo", referiu, pelos
O Sporting-Águas
maiatos, Nuno Pimenta.
Santas, o MadeiraNo Funchal, para a mesma
ISMAI, da 16.a jorna16.a ronda, jogam Madeira
da, e o FC PortoSAD e ISMAI às 19 horas. "TeFafe, da 23.a, são hoje mos de ir mais umavez aonos••• Dois jogos que se encontram em atraso, e nem assim a
16.2 jornada fica fechada, e um
que se cumprirá por antecipação da 23.a ronda do Andebol 1
têm lugar esta noite. No Pavilhão João Rocha, pelas 18 horas, o Sporting recebe o Águas
Santas, sendo este o primeiro
de quatro jogos que tern em
atraso devido à presença de
doisjogadores no Mundial que
sedisputou naAlemanha e Dinamarca: o cubano Frankis
Caro! pelo Catar e o brasileiro
Fábio Chiuffa. "Não podemos
cometer erros ou a coisa complica-se. Queremos ser campeões, pelo que temos de ganhar todos os jogos em qualquer lugar", disse Chiuffa no
lançamento da partida. "O
Águas Santas irá continuar a
mostrar a qualidade e solidez

so limite para tentar vencer",
admitiu o "insular" Rúben
Sousa. "Temos trabalhado
bem e com a convicção de que
é possível trazer a vitória", respondeu o maiato André Azevedo.
FC Porto eAC Fafe, em antecipação da 23.3 jornada, jogam
noDragão Caixa, pelas 20h30.
"O Fafe trocou há pouco tempo de treinador e terá certamente ideias de jogo diferentes. Vão jogar sem pressão,
não têm nada a perder, e vão
querer demonstrar a sua qualidade", antecipou Miguel
Martins. Pelos minhotos, Armando Pinto, que vai em duas
vitórias em três jogos, atirou:
"O nosso objetivo para este
jogo, pensando no futuro, é
tentarconsolidaralguns aspetos que temos vindo a trabalhar." -RUI GUIMARÃES

Sporting e Águas Santas jogam esta noite em Alvaiade
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CARVALHAIS E ROLA
GANHAM E LIDERAM BENE MIGUE
O Vise bateu o Tongeren, por 25-24, em jogo
antecipado da17.a jornada da Bene League,
tendo contribuído para o sucesso os quatro
golos que marcaram Nuno Carvalhais e
Sérgio Rola. Este triunfo permitiu ao Vise
subir à liderança, ainda que à condição,
ultrapassando o Bocholt. Domingo, a equipa
belgajogará na Bielorrússia, com o Masheka,
para a Taça Challenge. --AuGusro FERRO
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VÍDEO EM DIRETO | Madeira SAD-ISMAI, quarta-feira às 19h00
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Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

06/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=66901d63

2019-02-04 22:22
Acompanhe a transmissão do jogo atrasado da 16ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1.
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VÍDEO EM DIRETO | FC Porto-AC Fafe, quarta-feira às 20h30

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

06/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=81caeb62

2019-02-04 22:24
Acompanhe a transmissão do encontro da 23ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1.
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Leões ansiosos por Bingo
recebem Águas Santas
Ainda sem o reforço francès
Arnaud Bingo (ex- Xiontpellier), ANDEBOL 1
que fará a sua estreia (sábado) 16.4 jornada
SPORTING 18h00 Á. SAN1AS
frente ao Fermentões por não
MADEIRA SAD 19ho0 MATA ISMAI
poder jogar desafios adiados, o
23.a jornada
Sporting tem hoje (18h00) pela
FC PORTO 20h30 AC FA1.1frente um osso duro de roer na
receção .ao Águas Santas, em
partida atrasada cia 16" jornada brasileiro, orgulhoso pelo hisda fase regular do Campeonato,. tórico 9" lugar do seu pais no reque também contempla o Ma- cente Mundial. "Foi o melhor
Mundial do Brasil e estou muito
deira SAL) - Maia ISMAI.
O bicampeão soma apenas feliz por ter feito parte disso",
uma derrota, mas todo o cuida • considerou Fábio Chiuffa aos
do é pouco frente à turma maia- media do clube de Alvaiade.
Entretanto, o lateral bósnio
ta , que vem de urna série de ll
jogos sem perder, com apenas Neven Stjepanovic, que saiu do
um empate, sendo uma das Sporting, assinou pelos maceequipas que justifica os lugares dónios do Rabotnik.
cimeiros que dão acesso ao Cru FC Porto antecipa
po A, com os seis primeiros.
Fábio Chiuffa, ponta do Spor- Tal como o Sporting, o FC Porto
ting, deu a receita para o triunfo: também tem reprogramado o
"Temos de entrar concentra- calendário interno de acordo
dos, com uma defesa dura. Não com as necessidades da agenda
podemos cometer erros. Que- internacional, pelo que hoje
remos ser campeões, pelo que• (20h30) os líderes, à condição,
temos de ganhar todos os jogos antecipam o jogo da 234 ronda
em qualquer lugar" , sustentou o frente ao AC Fafe. o
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Nantes-Paris SG: Encontro em França na Champions

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

06/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cbbc8de3

10:02
Duelo em francês no Grupo B da Liga dos Campeões do andebol europeu, num encontro que colocará
frente a frente o todo poderoso Paris SG e o Nantes.
Líder ao cabo de dez jornadas, com 18 pontos, o conjunto da capital entra em campo três posições
acima do adversário desta quinta-feira, mas já com o dobro dos pontos alcançados. De resto, há a
curiosidade de, caso vença, o PSG carimbar já o primeiro lugar, pelo que esta partida acaba por ter
um aliciante extra para os da capital.
Ainda assim, de notar que, apesar de no último encontro diante do PSG ter perdido, o Nantes já
surpreendeu diante deste mesmo adversário em encontros recentes. Como por exemplo nas meiasfinais da Champions do ano passado, quando venceu por 32-28 ou já nesta temporada no Troféu dos
Campeões, onde venceu por 46-45.
CÓD 185
HBC Nantes
3.22
Empate
8.27
PSG
1.42
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