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ANDEBOL

Jornada 13 abre
de mão-cheia
-) Cinco jogos esta noite e um duelo de lisboetas, amanhã, marcam
a ronda do Andebol 1
A 13.a jornada do principal campeonato de
andebol masculino arranca hoje, com o
Sporting a receber o A. Devesa em jogo que,
por confrontar equipas opostas na tabela,
não deverá representar dificuldades para os
líderes. «Somos claramente favoritos. Não
vale a pena estar aqui a dizer outra coisa,
mas isso também traz outra
responsabilidade», assumiu o treinador dos
leões. A mão cheia de jogos de hoje engloba
ainda deslocações ao Funchal do AC Fafe e
do ABC à capital, para defrontar o Boa Hora,
não querendo este defraudar o seu público,
como destacou o técnico Luís Santana: «É
sempre um prazer jogar contra boas equipas
e o ABC é uma boa equipa. Tivemos pouco
tempo para o preparar, mas fazendo um
bom jogo, tudo pode acontecer.» Mais curta
é a viagem do FC Porto que, na Maia, revê
rosto familiar: «O treinador do ADA Maia já
foi adjunto aqui, conhece vários jogadores e
também há jogadores aqui que já passaram
pelo ADA Maia. Isso também torna o
encontro mais interessante», destaca o pivô
luso-cubano azul e branco Daymaro Salina.
Amanhã há duelo de lisboetas com a
receção do Benfica ao Belenenses, no qual
os encarnados querem reverter a recente
tendência: «Tivemos maus resultados nos 2
últimos jogos [Taça EHF e com o FC Porto],
queremos inverter a situação e passar a
mensagem de que estamos confiantes.
Ainda temos muito Campeonato», recordou
Alexandre Cavalcanti, à televisão da Luz.

ANDEBOL 1
3 13.a Jornada3 Hoje
Sporting (1.° ) - A. Devesa (14.°) 18.00 h
Pavilhão João Rocha, em Lisboa
Madeira SAD (7.°) - AC Fafe (13.°) 19.00 h
Pavilhão do Funchal, na Madeira
Boa Hora (9.°) - ABC (6.°)
20.30 h
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa
Maia/ISMAI (7.°) - FC Porto (2.°) 21.00 h
Pavilhão Municipal, na Maia
Fermentões (11.°) - Á. Santas (4.°) 21.00 h
Pavilhão Mun. Arq. FernandoTávora, em Fermentões
4, Amanhã
Benfica (3.°) - Belenenses (5.°)
19.30 h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa
312 dezembro
A. Avanca (10.°) - SC Horta (12.°) 21.00 h
Pavilhão Com. Adelino D. Costa, em Avanca
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ALBUFEIRA

HOMENAGEM A ATLETA
Rui Rodrigues, atleta da seleção nacional que se sagrou
campeã europeia de andebol
em cadeira de rodas , é hoje,
pelas 17h30, homenageado
na Câmara de Albufeira. O
atleta, do Sporting/Casa do
Povo de Messines/AMAL, é
natural daquele concelho.
Serghei Mit rofan, nascido na
Moldávia mas naturalizado
portugués, do mesmo clube,
também se sagrou campeão.
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§andebol
Jornada 13

ABC/UMinho procura vitória em casa do Boa Hora
Em partida a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão, o
ABC/UMinho vai jogar, hoje, fora de casa, num duelo frente ao Boa Hora, que tem início marcado
para as 20.30 horas e no qual os bracarenses só pensam na vitória.
Na antevisão à partida, o treinador Jorge Rito apontou as dificuldades que o Boa Hora vai tentar
causar aos bracarenses, mas afirmou que a equipa vai “encarar a partida sabendo que vai ser um
jogo difícil, contra uma equipa que tem experiência de I Divisão, que tem feito bons resultados
em sua casa. Este ano está reforçada com jovens talentos do Benfica e Sporting, atletas de valor
que estão a rodar no Boa Hora”. Quanto ao adversário, o treinador dos bracarenses acredita ser
uma “equipa que vai colocar-nos dificuldades. Teremos que estar concentrados e com uma atitude completamente diferente da que tivemos no último fim-de-semana. Mais uma batalha e um
osso duro de roer. Não há outra saída que não seja a conquista dos três pontos”.
Além do ABC/UMinho, entram também em acção as equipas do Arsenal Andebol, que vai jogar
em casa do Sporting, mas também o AC Fafe, que joga na Pérola do Atlântico, casa do Madeira
SAD, e também o Fermentões, que regressa a casa para receber a formação do Águas Santas, procurando o regresso também aos triunfos depois da derrota com o ABC/UMinho.
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Madeira SAD defronta Fafe para
FOTO: J OANASOUSA

reencontrar caminho das vitórias
A\ DEBOL

Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

Madeira SAD defronta
ao final da tarde de hoje
a formação do Fafe, em
partida a contar para a
13.º jornada do Campeonato Nacional da Divisão 1. Depois da derrota do último fim
de semana, diante do Águas
Santas, o objetivo da formação
de Paulo Fidalgo passa por regressar às vitórias já esta quarta-feira, tendo até em conta os
objetivos traçados.
Não será fácil, tendo até em
conta as ausências de Hugo
Lima e de Elias António, dois
`pilares' da equipa madeirense
que vão ficar de fora devido a
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Madeira SAD procura hoje regressar às vitórias.

problemas físicos. Hugo Lima
foi operado ontem em Lisboa e
Elias António está em tratamento.
Ainda assim, e apesar das ausências e porque os madeirenses
voltam a atuar entre portas, a
equipa de Paulo Fidalgo apresenta-se com maior favoritismo
e perante o seu público o objetivo passa claramente por vencer
para reassumir uma posição entre os seis primeiros lugares o
mais rápido possível.
Registe-se que a formação madeirense segue atualmente na
sétima posição da tabela classificativa com 26 pontos, após 12
jogos, sete vitórias, situação que
lhe confere alguma tranquilidade. Do outro lado estará o Fafe,
equipa que se debate com o Sporting da Horta e o Arsenla para
fugir às últimas posições. O Fafe
é o atual 13.º e penúltimo classificado com apenas 16 pontos.
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Madeira SAD
procura hoje
regressar
aos triunfos
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A H\
Campeonato Nacional -13.3
Jornada: Sporting-Arsenal,
18h00; Madeira SAD-AC Fafe,
19h00; Boa Hora-ABC, 20h30;
Maia/ISMAI-FC Porto, 21h00;
Fermentões-Aguas Santas,
21h00.

Allianz Cup - 3.a Fase-2.a
Jornada: Benfica-Paços
Ferreira, 20h15.
HOrsUE1 EM PATINS
Campeonato Nacional-8.3
Jornada: FC Porto-Braga,
20h30; Tomar-Barcelos,
21h00;0eiras-Sporting,21h00;
Oliveirense-Marinhense,
21h00; Juv Viana-Turquel,
21h30.
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Ponta-direita brasileiro Fábio Chiuffa é uma das armas do Sporting

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, é também técnico do CSM Bucareste
e falou a O JOGO sobre o play-off dos leões de acesso aos "oitavos" da Champions

"SPORTING TEM
MEIOS PARA PASSAR"
Treinador português
adverte para a qualidade da
primeira linha do Dínamo,
admite que o facto de o
segundo jogo ser em
Bucareste é uma desvantagem, mas acredita nas
chances dos leões
RUIGUIMARÃES

••• "O Dínamo ganhou as

últimas três ligas romenas. É
uma equipa forte e dai o primeirolugarnogrupodaChampions League", assim começa
Paulo Jorge Pereira a análise ao
Dínamo Bucareste, adversário
do Sporting no play-off de
acesso aos oitavos de final da
Liga dos Campeões, marcado
para fevereiro e março. O selecionador nacional, que também trabalha na Roménia, ao
comando do CSM Bucareste,
refere que a equipa romena
"baseia °jogo na relação entre
o central Kamel Alouini e o lateral-direito Amine Bannour,
ambos jogadores da seleção

tunisina", acrescentando que
"o lateral-esquerdo russo Komogorov também é um excelente jogador". Nesse sentido,
prossegue Paulo Jorge, "se o
Sporting conseguir diminuir
as possibilidades dos atletas da
primeira linha aumenta seguramente as suas hipóteses de
seguir em frente na Liga dos
Campeões".
O selecionador, de 53 anos,
continua a análise à formação
de Leste dizendo que "normalmente o Dínamo defende 6:0,
com uma defesa rochosa no interior e dois atletas pesados e
fortes, sendo um mais móvel
que o outro".
Posto isto, otreinadoracredita que a formação de Hugo Canela tem possibilidadesdecontinuar na Liga dos Campeões e
alcançar uma fase que há muito nenhuma equipa portuguesa alcança - embora com modelos competitivos diferentes,
o melhor desempenho dos últimos anos foi do ABC, que

"0 Dínamo
defende
6:0, com
uma defesa
rochosa no
interior e
dois atletas

chegou aos quartos de final,
em1997/98."CreioqueoSporting tem meios para passar o
Dínamo. Eles são mais fortes
em casa, pelo ambiente quegeram com o apoio do público, e

o facto de o segundo jogo ser
em Bucareste pode ser uma
desvantagem, pelo que o primeiro jogo, em Lisboa, será de
extrema importância para garantir a vitória."

P11114"="Mll

pesados e
fortes"
Paulo
Jorge
Pereira
Técnico
do CSM
Bucareste

Relativamente à equipa que orienta, e ao fim da
primeira volta, embora com menos um jogo, o CSM
Bucareste soma dez vitórias, um empate e uma
derrota. "Estamos em primeiro lugar no
campeonato e seguimos em frente na Taça
Challenge com duas vitórias sobre a
equipa cipriota do Parnassos Stravolous", disse Paulo Jorge. "É muito cedo
para fazer prognósticos, mas tentaremos estar em todas as frentes. A vitória
no campeonato é o nosso principal
objetivo, mas também o mais difícil,
tendo em conta que a acontecer, seria o
primeiro na história do clube", concluiu.
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GIUMRTO MARCA TRÊS
E BARÇA COMUM A GAMAR
O Barcelona continua a marcha sem mácula
no campeonato espanhol, tendo ganho mais
um jogo com facilidade. Foi o que sucedeu
ontem, pela 11a vez, na receção ao Teucro. Os
catalães, num jogo em que Gilberto Duarte
marcou três golos em cinco remates,
derrotaram uma equipa que está em zona de
despromoção, por 41-16.A liga espanhola
cumprirá, esta semana, duas jomadas.—A..v.
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ANDEBOL

"O Sporting tem
mais argumentos"
Selecionador
Pereira diz que leões
podem eliminar Dínamo
Bucareste na Champions
ALEXANDRE REIS

(51 O selecionador nacional Paulo Pereira está a treinar o CSM Bucareste, líder da Liga da Roménia,
pelo que conhece bem o adversário do Sporting no playof f de aces so aos oitavos-de -final da Liga dos
Campeões, que se realiza em Teve reiro de 2019. E as indicações que
deua Record foram positivas, tendo em vista a passagem dos leões.
"O Dínamo Bucareste ganhou
os três últimos campeonatos romenos, sendo urna equipa forte.
Daí ter ficado no Di lugar do Grupo
DdaChampions. Creio, no entanto, que o Sporting tem mais argumentos para seguir em frente. Espero que assim seja para Portugal
continuara afirmar-se no panorama europeu, quer ao nível de clubes quer da Seleção", considerou
Paulo Pereira, dando Os "parabéns" aos leões e desejando "boa
sorte" para o funn-o.
O treinador analisou as armas dc
Dínamo Bucareste, desvalorizan do o atual 70 lugar na Liga: "Tem
boa primeira linha, com os tunisi
nos Kamel Alouini (central) e
Amine Bannour (lateral- direito):
o lateral-esquerdo russo Vitaly
Komogorov também tem muita
qualidade. Estão atrasados no
campeonato porque se concentraram na Champions, mas vão
melhorar na segunda volta."
Quanto ao CSM Bucareste - teve
uma derrota em três meses -, Paulo Pereira diz que a equipa está no
born caminho, mas "ainda é cedo,
havendo muito por fazer". 0

OTIMISTA. Paulo Pereira deu os parabéns aos leões pelo êxito europeu

CAMPEONATO

Dragões em risco na Maia
ISM O FC Porto tem hoje (21h)
um jogo de risco na Maia. A equipa orientada por Rui Silva não é
um candidato ao título, mas já
causou o maior 'escândalo' do
campeonato, ao bater (26 - 25) o
bicampeão e líder Sporting na 74
jornada. O pivô do FC Porto
Daymaro Salina está desobreaviso: "O Maia em sua casa é um
pouco difícil e esta época já ven ceu um candidato. Vai ser um
jogo interessante, pois Rui Silva
já foi adjunto no FC Porto, conhecendo vários jogadores. Não

vai dar para relaxar, de forma a
fazer o trabalho bem feito."
Já o Sporting recebe hoje (18h)
o Arsenal, enquanto o Benfica vi sita amanhã o Restelo (19h30). O
ANDEBOL
/3" jornada
SPOKING 18h00 ARSENAL
MADEIRA SAD

19h00

ACFAFE

BOA 110RA 20h30 ABC
MATA ISMAI 21h00 FC PORTO
FERMENTÕES 21h00 A. SANTAS
BE N FICA amanhã BELENENSES
AVANCA Dia 12 SP. HORTA
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