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ISMAI quer
surpreender
—> Únicos a vencer o líder
Sporting, maiatos recebem
o Benfica. B. Hora a dobrar
A14.3 jornada do Andebol 1
prossegue hoje com a visita do
Benfica ao Municipal Formigueiro,
casa do ISMAI, sobre o qual Ales
Silva, pivot encarnado, lembrou o
facto de «ter sido a única equipa,
até ao momento, que já venceu o
Sporting», líder do campeonato,
enquanto o técnico adversário, Rui
Silva, salientou haver «noção da
diferença entre as duas equipas».
«Contudo, vamos lutar pela vitória,
tal como fizemos com o Sporting e
FC Porto. A partir do jogo com o
Sporting os resultados melhoraram
e a equipa ganhou mais confiança.»
No Funchal está o FC Porto e o
lateral-esquerdo André Gomes
reconhece não ser fácil jogar na
Madeira: «Os jogos são sempre
bastante difíceis, o Madeira SAD
joga melhor em casa do que fora,
contudo, queremos trazer os três
pontos» assume, enquanto do lado
do Madeira SAD, o treinador Paulo
Fidalgo, salienta as dificuldades do
clube nas últimas semanas: «As
lesões prolongadas do Elias António e Hugo Lima, dois titulares da
equipa, fragilizam o nosso conjunto,
mas vamos tentar fazer jogo positivo.» Já o Boa Hora enfrenta jornada dupla: recebe hoje o Á. Santas
e amanhã defronta o líder Sporting,
em Lisboa e em jogo antecipado da
23.a jornada.
CID RAMOS

ANDEBOL 1
▪ 14.' Jornada
4 13 dezembro

Sporting (1.9-SC Horta (12.°)

30-25

▪ Hoje

Madeira SAD (6.9-FC Porto (2.°)

15.00 h

Pavilhão do Funchal, na Madeira

Boa Hora (8.°)-Aguas Santas (4.1 18.00

h

Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa

CCR Fermentões(11)-Ac. Fafe (13.°) 18.00 h
Pav. Mun. Arq, F. Távora, em Fermentões

Artística Avanca (101 -ABC (5.°)

18.00 h

Pavilhão Com. Adelino D. Costa, em Avanca

ISMAI (9.°)-Benfica (3.9

19.00 h

Pavilhão Municipal Formigueiro, na Maia

A. Devesa (14.1-Belenenses (7.9
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

21.00 h
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O ANDEBOL. A Rússia está
na final do Europeu feminino,
batendo a Roménia (28-22).
A outra meia é jogada entre
França e Holanda.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL

Madeira SAD - FC Porto
Jogo da 14.a jornada do campeonato. Pavilhão do Funchal.
15h00.
AMANHÃ
LIGA

Marítimo - Benfica
Jogo da 13.a jornada clo campeonato. Estádio do Marítimo,
no Funchal, 17h 30.
VAI ACONTECER:

Informe agendarcmjornal.pt
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Andebol

ABC visita Avanca
já Arsenal recebe
Belenenses às 21h
A equipa do ABC/UMinho
desloca-se, hoje, a Avanca para a partida da 14.ª jornada do
campeonato nacional Andebol 1. Técnico Jorge Rito
aponta à conquista de mais
três pontos. Jogo está marcado
para as 18 horas.
Às 18 horas começa também
o dérbi minhoto entre as equipas do Fermentões e do Fafe.
À noite, a partir das 21 horas,
o Arsenal da Devesa recebe o
Belenenses, no pavilhão Flávio Sá Leite.
Já realizado para esta jornada
foi o duelo entre Sporting e
Horta, ganho pelos leões, por
30-25, tendo reforçado o comando do campeonato.
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andebol 1

jornada 14 do campeonato nacional
de andebol inclui
um dérbi à moda
do Minho e com a participação de dois emblemas que estão a lutar pela permanência.
Com 18 pontos ao fim
de 13 jornadas, o Fermentões ganhou algum fôlego nas últimas jornadas e
ocupa o 11.º lugar da classificação. A equipa de Guimarães, treinada por José
Vieira, averbou uma derrota na última jornada e
tenta, frente ao AC Fafe, 13.º e penúltimo colocado da tabela, regressar
aos triunfos. Os fafenses
têm menos um ponto do
que o seu opositor de hoje.
O ABC/UMinho, por

DR

CCR Fermentões-AC Fafe
e ABC no reduto do Avanca

A

Fermentões recebe AC Fafe, num dérbi do Minho agendado para as 18h00

sua vez, viaja até ao terreno do Avanca. O emblema
de Braga, com 30 pontos
arrecadados, está na quin-

ta posição e não quer perder o comboio dos seis
primeiros para garantir
a fase de apuramento de

campeão. O Avanca, recorde-se, é 10.º na tabela
classificativa da competição (23 pontos).
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hoje à noite

Arsenal recebe Belém
Além dos embates Fermentões-AC Fafe e Avanca-ABC, destaque para o embate que vai opor o
Arsenal da Devesa ao Belenenses. A equipa bracarense está na última posição e na última quarta-feira sofreu uma derrota pesada, por 53-26, no
pavilhão do FC Porto. Em jogo antecipado desta 14.ª jornada, o Sporting derrotou, em Alvalade, o Horta, por 30-25.
Jogos para hoje:
Madeira SAD-FC Porto ................................. 15h00
Fermentões-AC Fafe ...................................... 18h00
Avanca-ABC ..................................................... 18h00
Boa Hora-Águas Santas ................................. 18h00
ISMAI-Benfica.................................................19h00
Arsenal Devesa-Belenenses ......................... 21h00
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Rúben Sousa é uma das armas
da equipa de Paulo Fidalgo,
esta tarde frente ao FC Porto.

Atenções centradas
no Madeira SAD FC Porto
nomeadamente no que se refere
O jogo está marcado para as
a lesões, Rúben Sousa está à es- 15h00 e terá honras de transmisANDEBOL
pera de alcançar o melhor resul- são televisiva na TVI24.
tado
possível.
Ainda no que diz respeito ao
Décio Ferreira
"Temos um jogo muito difícil andebol, nota também para a
decioferreira@jm-madeira.pt
contra o FC do Porto, uma equipa Liga Feminina, já que os dois
que está a fazer uma excelente conjuntos madeirenses têm joprestação no campeonato e em gos no Funchal. Assim, pelas
adeira SAD e FC Porto especial nas competições euro- 18h00, o Madeira SAD terá como
defrontam-se esta tar- peias. Estão numa boa fase, mas adversário o CA Leça, num emde em partida a contar nós estamos focados no nosso bate que está marcado para o
para a 14.4 jornada da objetivo e lutamos sempre para Pavilhão do Funchal.
I Divisão de Andebol. alcançar o melhor resultado posÀ mesma hora, o CS Madeira
Um jogo de extrema impor- sível", começou por dizer.
terá como adversário a formação
tância para os dois conjuntos
O jogador assegura que a equipa do Maiastars, dois jogos a contar
tendo em conta os objetivos terá de ir ao limite para garantir para a 10.4 jornada da prova.
definidos, que passam por ga- o melhor resultado possível.
Nota também para o embate
rantir um lugar entre os seis
"Temos a noção que irá ser um entre Marítimo e Feirense, a conmelhores da tabela classifica- jogo bastante exigente, quer do tar para o Campeonato Nacional
tiva.
ponto de vista físico, quer emo- da II Divisão- Zona Norte, cujo
Ainda assim, e tendo em con- cional, logo teremos de ir ao nosso início está marcado para as
ta as contrariedades que asso- limite e temos muito desejo de 15h00, no Pavilhão do Marítilam o plantel de Paulo Fidalgo, mostrar o nosso andebol", disse. mo.

V
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Madeira SAD
recebe FC Porto
Prevê-se um jogo de emoções
fortes, hoje, no Pavilhão do Funchal.
A equipa comandada por Paulo
Fidalgo recebe o FC Porto às 15h00,
num jogo onde os madeirenses
tentarão fazer valer
o fator casa para
combater o
favoritismo
dos portistas.
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DE DISPENSADO A
REFERENCIA NACIONAL
Paulo Morgado foi figura de destaque nos
tempos áureos do ABC. Recusou o Barcelona

Paulo Morgado exibe um dos troféus individuais ganhos pela seleção nacional

AbrbertoVasconeelosSousa
desporto@jn.pt

ANDEBOL Dezoito anos após

terminar a carreira, aos 28
anos, Paulo Morgado recorda, "com orgulho", os tempos em que brilhou na baliza do ABC, o único clube
que defendeu. Um percurso
repleto de títulos e importantes conquistas, como o
segundo lugar na Liga dos
Campeões e a participação
em grandes feitos da seleção
nacional. Um craque que
fintou o destino para se tornar uma referência.
"Em pequenos, todos queríamos jogar futebol, mas
não tinha jeito nenhum.
Fui treinar ao Braga, mas
disseram para me dedicar à
agricultura", conta, sorridente, Paulo Morgado, que,
mais tarde, a "convite de
um amigo" experimentou o
andebol. "Comecei como
jogador de campo e, nos ju-

venis, estava sempre ao
banco. Houve um jogo em
que não havia guarda-redes
e fui para a baliza. O António Cunha estava a assistir
e já não me deixou sair de lá.
Depois, a minha vontade de
jogar fez com que aceitasse
ser guarda-redes", explica.
"Fui um felizardo por pertencer a uma geração gloriosa do ABC, que estava muito adiantado no tempo. Batíamo -nos com qualquer
equipa e sempre pensei que
-íamos vencer a Liga dos
Campeões, mas perdemos
na final", lamenta Paulo
Morgado, reconhecendo o
"arrependimento" por ter
recusado um convite do
Barcelona, em 1995. "Foi
uma boa proposta, de três
anos, mas só pensava em fazer história pelo ABC. Hoje,
com mais maturidade, fico
arrependido de não a ter
aceite", faz notar o empresário na área da metalome-

cânica que praticamente se
desligou do andebol. "Saí
por cima, pois não me queria arrastar. O maior orgulho
que sinto é, ainda hoje, ser
reconhecido na rua pelo que
fiz no andebol. Tudo o que
consegui foi à custa de muito trabalho e ambição". •

BILHETE PESSOAL
Nome: Paulo Alexandre da
Silva Morgado
Idade: 46 anos
Clube que representou:
ABC Palmarés: Oito
campeonatos, oito Taças e
cinco Supertaças de
Portugal
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AN DEBOL. A campeã mundial
França venceu (27-21) ontem a
Holanda e disputará amanhã em
Paris a final do Europeu
Feminino Com a Rússia, que
superou (28- 22) na outra meia
final a Roménia.
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Affi=11~111
ANDEBOL

Águias ansiosas na Maia
O triunfo do Maia ISMAI para
o Campeonato na receção ao bi campeão Sporting tem causado
ansiedade nas equipas que visitam o atual 9" classificado na
prova. E nem o Benfica (3") escapa a esse sentimento, como deu
conta o pivô brasileiro Ales Silva:
"É um jogo que pode gerar problemas. E a única equipa que até
ao momento já venceu o Sporting. Temos de aplicar ao máxi •
mo a nossa dinâmica e intensidade para alcançar os objetivos,
vencendo todos os jogos."
Para além do Maia ISMAI
Benfica, destaque ainda para a

ANDEBOL
14.' jornada

MADEIRA SA[/ 15h00 FC PORTO
AVANCA 18h00 ABC
BOA HORA 18h00 A SANTAS
F FRM[NTOES 18h00 AC FAFE

¡VAIA ISMAI 19h00 REM-ICA
ARSENAL 21h00 8ELENENSES
SPORTING 30-25 SP. HORTA

deslocação do FC Porto ao Funchal, do Águas Santas ao recinto
clo Boa Hora e clo ABC a Avanca.
O líder Sporting superou (30 25) a meio da semana o Sporting
da IIorta. A.R.
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