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ANDEBOL 

Andebol 1 tem 
hoje jornada 
—) Líder FC Porto e Benfica 
jogam em casa, leões vão a 
Fafe em noite de Nacional 

O FC Porto, líder do Andebol 1, 
recebe, hoje, a Artística de 
Avanca, no Dragão Caixa, num 
dos sete jogos da 17.°  jornada 
hoje disputados. Na antevisão da 
partida, o portista Miguel Alves 
reconhece mérito ao adversário, 
mas destaca: «Já conhecemos o 
nosso oponente e acredito que 
não teremos muitas dificuldades 
em ultrapassá-los.» O Benfica, 
atual 3.° classificado, recebe o 
Boa-Hora, na Luz. Kévinn Nyokas, 
jogador francês do Benfica,  

ANDEBOL 1 
417° Jornada 4 Hoje 

Belenenses (4°)-Madeira Sad (8°) 20.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa 

Benfica (3°)-Boa Hora (7°) 20.00 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa  

FC Porto (1°) -Avanca (10°) 20.30 h 
Dragão Caixa, no Porto 

Maia/ISMAI (9°)-Fermentões (11°) 2100 h 
Pavilhão Munidpal, na Maia  

AC Fafe (13°)—Sporting(2°) 21.00 h 
Pavilhão Munidpal, em Fafe 

Águas Santas (6°)-Ars. Devesa (14°)2L00 h 
Pavilhão de Águas Santas  

ABC (S°)-SC Horta (12°) 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

elogiou o adversário desta noite, 
«Tem uma boa equipa, O central é 
bastante forte e o guarda-redes 
tem estado em destaque no 
campeonato.» Já o Sporting, 2.° 
classificado, joga no reduto do 
Fafe, que ocupa modesta 13.° 
posição na tabela. CID RAMOS 
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Andebol
ABC/UMinho recebe Horta com o objectivo
de se manter cem por cento vitorioso em 2019
Naquele que será o primeiro duelo em sua casa, perante os seus adeptos, no ano 2019, já que no
último encontro, frente ao Arsenal Andebol, os academistas jogaram na condição de visitantes,
apesar de estarem no pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa orientada por Jorge Rito entra hoje em
acção, a partir das 21 horas, em duelo da 17.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol da I
Divisão.
E a meta dos academistas passa por garantir o segundo triunfo, no segundo jogo disputado no
novo ano. Foi isso mesmo que apontou o treinador Jorge Rito, assumindo o favoritismo à vitória
por parte dos academistas, mas avisando antes que o Horta é um adversário que pode complicar
muito a tarefa. Portanto, para assegurar o objectivo da vitória, é necessário muito foco, determi-
nação e vontade de vencer.
“É mais um jogo em que o ABC é claramente a equipa favorita, como aconteceu no jogo com o Ar-
senal. A abordagem que fizemos a esse jogo foi a ideal e por isso correu tudo bem”, começou por
referir o treinador, para logo acrescentar que a equipa tem que “repetir essa postura para este jo-
go com o Horta e tentar fazer um jogo de qualidade razoável e colocar como primeiro objectivo e
fundamental a luta pela vitória”.
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José Roque

Nos últimos dias começaram
a ganhar eco na ilha da Madeira
notícias que davam conta de
ter havido tentativas de agres-
são a elementos da equipa de
andebol feminino do Madeira
SAD, após o jogo de domingo
frente ao SIR 1.º de Maio, for-
mação de Picassinos, Marinha
Grande. Em jogo a contar para
a 1.ª divisão nacional, a im-
prensa madeirense avançou
mesmo que os adeptos da casa
chegaram a atirar bananas
contra os responsáveis madei-
renses, para além da violência
verbal.

Rapidamente as notícias che-
garam ao Continente e o SIR
1.º de Maio não perdeu tempo
a negar todas as acusações. 

“A SIR 1º de Maio/ADA-Co-
légio João de Barros vem desta
forma desmentir todas as no-
tícias vindas a público nas últi-
mas horas que colocam em
causa o seu bom nome e o da
sua cidade - Marinha Grande,
relativamente ao jogo de do-
mingo, com a Madeira SAD. É

totalmente falsa a ideia passada
de 'tentativa de agressão'. A di-
recção e os adeptos do clube
repudiam e condenam vee-
mente todo e qualquer acto de
violência, quer na vida, quer no
desporto”, pode ler-se num co-
municado que o clube fez che-
gar às redacções na segunda-
feira. 

O clube marinhense explicou
ainda o que aconteceu. “Nada
de anormal se passou, quer
dentro do recinto de jogo, quer
dentro do recinto do pavilhão.
Tratou-se apenas dum jogo in-
tenso e muito emotivo, bem
disputado de parte a parte com
o resultado final a demonstrar
isso mesmo”, pode ler-se.

Apesar de ver o seu nome ar-
rastado para uma situação ne-
gativa, o a SIR 1º de Maio diz
manter “uma boa relação com
todos os clubes”. “Continuare-
mos, como até aqui, a receber
qualquer clube com a digni-
dade e respeito que todos nos
merecem e assegurar as con-
dições necessárias para que os
jogos se realizem com 'fair-
play'. Defendemos, intransigen-
temente, os valores da ética
desportiva, acima de qualquer
insucesso desportivo”, anun-
ciou o clube.

Recorde-se que o jogo entre
a formação de Picassinos e as
campeãs nacionais terminou
com um empate a 20 bolas.|

SIR 1.º de Maio 
nega tentativas 
de agressão no jogo
com a Madeira SAD
Picassinos Imprensa madeirense começou a dar eco a ale-
gadas “tentativas de agressão”, algo que a SIR nega

DR

Clube diz que jogo foi intenso, mas não mais que isso

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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ABC
Recebe hoje o Sporting da 
Horta, em encontro da 
17.ª jornada do campeonato 
de andebol. O Arsenal joga 
em Águas Santas.

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 7,89 x 13,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78592786 16-01-2019
jogos de hoje

AC Fafe recebe Sporting
e Fermentões na Maia
O Sporting, bicampeão nacional de andebol, jo-

ga, esta noite (21h00), no reduto do AC Fafe, em 

partida relativa à 17.ª jornada do Andebol 1.

Também esta noite, à mesma hora, na Maia, o 

ISMAI recebe o CCR Fermentões, também numa 

partida aprazada para as nove da noite.

Eis os jogos de hoje:  

Belenenses-Madeira SAD .........................20h00

Benfica-Boa Hora .......................................20h00

Porto-Avanca................................................20h30

ISMAI-CCR Fermentões ..........................21h00

AC Fafe-Sporting ........................................21h00

Águas Santas-Arsenal da Devesa ............21h00

ABC/UMinho-SC Horta ........................... 18h30

AC Fafe recebe o Sporting esta noite (21h00)

D
R
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 PEDRO VIEIRA DA SILVA

O
ABC/UMinho re-

cebe, esta noite 

(21h00), o Sporting 

da Horta, em parti-

da relativa à 17.ª jornada 

do Andebol 1. Os acade-

mistas começaram o ano 

a vencer – triunfo na "ca-

sa" do Arsenal da Devesa 

– e, hoje, querem voltar 

a ganhar.

Jorge Rito, técnico da 

turma academista, quer 

uma atitude igual à da úl-

tima partida precisamen-

te com o vizinho Arsenal.

«É mais um jogo em 

que o ABC/Uminho é cla-

ramente favorito, tal como 

sucedeu com o Arsenal da 

Devesa.  A abordagem que 

fizemos a esse jogo, de-

vido ao favoritismo que 

ABC/UMinho recebe, esta noite, o sporting da horta. jorge rito dá o mote

«Quero a mesma atitude
que tivemos com o Arsenal»

ABC/UMinho quer continuar na senda das vitórias no jogo com os açorianos

D
R

tínhamos, foi a ideal, e 

por isso é que o jogo nos 

correu bem. Teremos de 

repetir esta postura pa-

ra este jogo com o Spor-

ting da Horta e tentar fa-

zer um bom jogo e com 

uma qualidade razoável. 

Mas, claro, o primeiro e 

principal objetivo passa 

por vencer a partida. Isso 

está ao nosso alcance e é 

isso que vamos tentar fa-

zer», destacou, na antevi-

são da partida, Jorge Rito.
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FPA vai analisar e decidir 

agressões e insultos hoje 

A
Federação Portuguesa de An-
debol já recebeu o relatório 
do jogo que colocou, frente a 

frente, SIR 1.0  de Maio e Madeira 
SAD do último fim de semana e 
que, alegadamente, terminou com 
tentativas de agressão e insultos 
de adeptos da formação da casa 
contra o Madeira SAD e hoje mes- 
mo vai tomar uma decisão, tendo 
em conta os acontecimentos. 

O JM contatou os serviços fede- 
rativos que nos garantiram que 
hoje mesmo o relatório do dele- 
gado ao jogo será analisado para 
posteriormente ser tomada uma 
decisão, que deverá acontecer ao 
longo do dia. É imperiosa a ne- 

cessidade de celeridade numa de- 
cisão, já que em causa pode estar 
o próximo jogo entre as duas equi- 
pas e a necessidade de garantir 
segurança à formação madeirense 
no próximo fim de semana, até 
porque tem novo encontro mar- 
cado com a equipa continental, 
pelas 16h00, num embate a contar 
para os oitavos de final da com- 
petição. 

Recorde-se que a formação do 
SIR 1.º de Maio negou em comu- 
nicado a "ideia de tentativas de 
agressão" num documento em 
que também assegura "condições 
necessárias para que os jogos se 
realizem com fairplay". 
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r 

Regresso à competição 

e a pensar na vitória 

Formação de Paulo Fidalgo defronta esta noite o Belenenses. 

E311_ 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

Madeira SAD está de volta 
à competição. A formação 
madeirense tem encontro 
agendado para as 20h00 
de hoje, diante do Belenen- 

ses, em partida a contar para a 
17.4  jornada do Campeonato An- 
debol 1 em seniores masculinos. 

Frente a frente vão estar duas 
equipas que têm apostado na re- 
gularidade, no entanto, a formação  

lisboeta apresenta-se na quarta 
posição com 38 pontos soma- 
dos. 

O conjunto lisboeta é por isso 
elogiado por Rúben Sousa. 

"Tal como referimos na P volta, 
o Belenenses tem esta época um 
conjunto de excelentes jogadores 
e está uma equipa muito moti- 
vada. É uma equipa que quando 
joga em casa é sempre forte, e 
gosta de impor o seu jogo. Esta- 
mos a trabalhar bem para mon- 
tar este "novo" Madeira SAD, 
após termos perdido dois atletas, 
sabemos que temos de defender 
muito bem, estarmos a um nível 
elevado para conseguir anular 
os bons valores individuais do  

Belenenses e assim poder estar 
mais próximo da vitória", come- 
çou por dizer o `pivot' da equipa 
madeirense. 

Rúben Sousa lembrou ainda a 
importância deste embate, tendo 
em conta o apuramentos para o 
grupo A. 

"Este é um jogo importante, 
que poderá decidir alguma coisa 
no que toca ao apuramento para 
o grupo A. Na quarta-feira vamos 
entrar em jogo concentrados e 
focados no nosso objetivo. Esta- 
mos preparados, identificamos 
as características do adversário 
e vamos ao Restelo com muita 
vontade em procurar os 3 pon- 
tos", disse a concluir. Página 8
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Madeira SAD 
vs Belenenses 
para clarificar 
futuro 
Rúben Sousa reconhece que 
o jogo pode ajudar a decidir 
as contas do apuramento 
para o grupo A. 

pág. 33 
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ANDEBOL 
Benfica não 
quer relaxar 

O Benfica, 3" classificado, 
vai medir forças com o Boa 
Hora, que ocupa um interes 
sante 7" lugar no campeonato. 
Kévynn Nvokas, lateral-es-
querdo francês das águias, es-
pera que os encarnados de-
monstrem o seu valor na Luz. 
"Vi o primemo jogo com o Boa 
Hora, foi numa fase ainda mui-
to precoce do campeonato, a 
equipa evoluiu muito desde aí e 
vai fazer um jogo ainda melhor 
do que o da primeira volta", fri -
sou. Ainda destaque para a re - 
ceção clo FC Porto, líder do 
campeonato, ao Avanca. 

ANDEBOL 1 
17.' jornada 

BELENENSES 2ohoo MADEIRASAD 

BENFICA whoo IDA HORA 

FC PORTO 20h30 AVANCA 

MAIA ISMAI 21hoo FERMENTÕES 

AGUAS SANTAS 2ihoo ARSENAL 

ABC 21h00 SP. HORTA 

FAFE 13 fev. SPORTING 
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Fábio Chiuffa marcou um golo 

ANDEBOL 

Chiuffa bate a Rússia no Mundial 
O canhoto do Sporting, Fábio 

Chiuffa, teve ontem mais um dia 
feliz com a sua seleção no Mundial, 
pois o Brasil continua a surpreender 
e ontem derrotou (25-23) a Rússia, 
na 4" jornada do Grupo A, a decor-
rer em Berlim. 

O ponta-direita leonino não 
teve grande eficácia (25%), pois 
marcou apenas um golo em quatro 
remates, falhando um livre de sete 
metros, mas foi bem secundado 
por Felipe Borges, que saiu esta 
época de Alvaiade para o Trem - 
blay , sendo o autor de sete golos e 
melhor marcador do encontro. 

Com este resultado, o Brasil fica  

a apenas uma vitória da qualifica-
ção para a fase seguinte, sendo fa-
vorito perante a Coreia na última 
jornada da série, que registou o 
empate (25-25) no choque de titãs  

entre a anfitriã Alemanha e a 
França, campeã mundial, que ain-
da não contou com Nikola Kara -
baile, enquanto a Sérvia superou 
(31-29) a Coreia. Com  França (7 
pontos) e Alemanha (6) apuradas 
para a Main Round, fica apenas 
uma vaga em aberto, com Brasil 
(4), Rússia (4) e Sérvia (3) a dete 
rem hipóteses matemáticas. 

No Grupo C, em Copenhaga, a 
Noruega (8) e a Dinamarca (8) já 
estão apuradas, ao baterem, res-
petivamente, Áustria (28-17) e 
Chile (41-20). Tunísia (4), Áustria 
(2) e Chile (2) também podem che-
gar à 'Main Round. 
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