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ANDEBOL

Dragões
a pensar
na vitória
-) Defrontam hoje, na Roménia (12.45 h), o Dobrogea, líder do campeonato
Após vencer os espanhóis do
Cuenca, por 37-26, há uma
semana, no Dragão Caixa, o FC
Porto está em Constanta, na
Roménia, para defrontar o
Dobrogea, em jogo da 2.° jornada
(Grupo C) da Taça EHF, ao final da
manhã de hoje (12.45 horas de
Lisboa, duas mais na Roménia).
Na liderança do grupo com os
mesmos 2 pontos do 2,°, o
Holstebro, da Dinamarca, os azuis e
brancos ambicionam segunda
vitória nesta fase de grupos:
«É uma equipa muito complicada.

TAÇA EHF
-, 2. Jornada 4 Grupo C
Hoje

Dobrogea Constanta-FC Porto12.45 h
City Hall Constanta, na Roménia

Amanhã
L. Cuenca-TTH Holstebro

11.00 h

Polideportivo El carga, em Cuenca, Espanha

Vamos jogar na Roménia, eles têm
muito apoio em casa, estão
temporariamente à frente do
campeonato romeno, o que
demonstra que são uma excelente
equipa. Mas temos de encarar
estes jogos da Taça EHF da melhor
forma, uma vez que queremos
vencer o grupo», anteviu Diogo
Branquinho, reconhecendo que não
será um jogo fácil. «Já tivemos a
oportunidade de jogar na Roménia
este ano, frente ao Turda, foi um
ambiente hostil, adverso, mas
gostamos disso. Motiva-nos ainda
mais», conclui o ponta-esquerdo.
CID RAMOS
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Benfica com
teste difícil
--> Atual 3.g classificada,
equipa de Carlos Resende
defronta Águas Santos, 4.
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ANDEBOL 1
23.a Jornada

Boa Hora-Sporting (16 dez.) 24-38
FC Porto-AC Fafe (6 fev.)
40-18
Hoje
Benfica-Águas Santas
15.00 h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa

Belenenses-A. Avanca

15.30 h

Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo

Apesar dos compromissos
europeus do FC Porto e Madeira
SAD, o Andebol 1 cumpre hoje
quatro jogos da 23.a jornada, que
apenas se conclui dia 19, com o
Madeira SAD - Sporting da Horta,
indo o foco, naturalmente, para a
receção do Benfica ao Águias
Santas. Terceira classificada, a
equipa da Luz precisa de vencer
para não se distanciar mais de
Sporting e FC Porto na tabela,
sendo o conjunto maiato
precisamente o 4.° classificado,
atrás dos três 'grandes'. «Estão em
4.° lugar com todo o mérito e não
esperamos de todo um jogo fácil,
nem o vamos encarar dessa
forma», reconhece o lateral-esquerdo do Benfica, Nuno Grilo.

Fermentões-Arsenal Devesa 18.00 h
Pav. Mun, Arq.° F. Távora, em Fermentões

Maia/ISMAI - ABC/UMinho 19.00 h
Pavilhão Municipal, na Maia
19 DE Fevereiro

AM Madeira, SAD-SC Horta 19.00 h
Pavilhão do Funchal, na Madeira

Já do lado do Águas Santas, Pedro
Cruz salienta que o favoritismo
está do lado do Benfica:
«Queremos fazer um bom
resultado, embora conscientes das
dificuldades que vamos encontrar
perante um adversário com muita
qualidade.» Registo ainda para o
confronto entre Ismai e ABC,
encontro que os bracarenses
necessitam vencer para chegar ao
6.° lugar que vale apuramento para
a fase final.
CID RAMOS
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Madeira SAD quer passar
4 Defronta, hoje e amanhã,
ucranianos do Donbas, na
Taça Challenge masculina
O Madeira SAD disputa,
hoje e amanhã, os oitavos
de final da Taça Challenge
masculina em casa, após
acordo com a equipa adversária, o Donbas, da Ucrânia,
quarto classificado no respetivo campeonato, no qual foi
3.2 o ano passado. O central
Francisco Pereira salienta
que o foco está no apuramento para os quartos de final: «Este fim de semana,
esperam-nos dois grandes

TAÇA CHALLENGE MASC.
Oitavos de final
4 1.a mão 3 Hoje
Donbas (Ucr)-Madeira SAD 19.00 h
Pavilhão do Funchal, na Madeira
3 2,a mão 4 Amanhã
Madeira SAD-Donbas (Ucr) 17.00 h
Pavilhão do Funchal, na Madeira

jogos Europeus, nos quais só
estamos focados em passar
esta eliminatória. Sabemos
que temos de fazer uma gestão muito inteligente dos
nossos recursos para termos
qualidade durante os dois
jogos.»
CID RAMOS
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“Este jogo é a primeira de quatro finais”
O ABC/UMINHO desloca-se hoje ao terreno do ISMAI (19h) para uma partida da jornada 23 do campeonato de andebol. A equipa
orientada por Jorge Rito caiu para a sétima posição e o grande objectivo é recuperar o sexto e disputar o apuramento de campeão.
ANDEBOL

| Telmo Martins |

Depois de cinco jogos sem vencer e de quatro derrotas consecutivas para o campeonato, a equipa do ABC/UMinho caiu para a
sétima posição do campeonato e
saiu Grupo A, onde se encontra
o lote de equipas que vão disputar a fase final do campeonato,
onde se vai decicir o campeão.
Assim, o jogo de hoje frente ao
ISMAI reveste-se de uma enorme importância, uma vez que
marcar presença na fase final da
competição e disputar o título
nacional é o grande objectivo da
equipa para esta temporada.
Para Jorge Rito, técnico da
equipa, este jogo é encarado como se de uma final se tratasse,
num momento em que faltam
apenas quatro partidas para terminar a primeira fase da competição. Os minhotos partem para
esta jornada a três pontos do objectivo.
“Temos que encarar este jogo
frente ao ISMAI como se fosse a
primeira de quatro finais que te-

mos até ao fim desta primeira fase do campeonato. Não há muito
mais a dizer. Temos que jogar
para ganhar. Neste momento não
temos margem de erro. Temos
que encarar cada jogo como se
fosse uma final até ao fim desta
primeira fase”, analisou o técnico que depois do jogo de hoje
ainda tem encontros marcados
com o Madeira SAD, o Fermentões e o Boa-Hora.
Recorde-se que, neste momento, o Madeira SAD é principal
rival na luta pelo apuramento no
Grupo A. Os insulares são sextos
com mais três pontos e menos
um jogo que os minhotos. Assim, o jogo entre as duas equipas, em Braga, será de crucial
importância.
Apesar da urgência em vencer,
Jorge Rito espera um jogo muito
complicado frente ao ISMAI,
que considera ser uma das equipas que mais fortes da prova.
“Este jogo frente ao ISMAI vai
ser mais um jogo difícil, porque
eles nos fizeram a vida cara aqui
em Braga e, portanto, vai ser um
jogo muito complicado. São a

+ jornada 23
O AC Fafe já entrou em
campo nesta jornada 23.
ABC, Fermentões e Arsenal
da Devesa jogam hoje.
JOGOS JÁ REALIZADOS:
B. Hora-Sporting, 24-38
FC Porto-AC Fafe, 40-18
HOJE:
Benfica-Ág. Santas, 15h
Belenenses-Avanca, 15.30h
Fermentões-A. Devesa, 18h
ISMAI-ABC, 19h
DR

19 DE FEVEREIRO:
Madeira SAD-Sp Horta, 19h

Jorge Rito encara a reta final do campeonato como uma final

única equipa que conseguiu ganhar ao Sporting, perdeu apenas
por um contra o Benfica e fez
um bom jogo contra o FC Porto”, referiu.
Ainda assim, o técnico acredita

que o ABC tem hipóteses de ganhar, aproveitando alguns dos
pontos fracos do adversário.
“É uma equipa que cria muitos
problemas aos adversários. Mas
não é muito constante, muito re-

gular. De qualquer maneira eu
acho que nós temos todas as
condições para vencer e essa é a
única maneira de ficarmos nos
seis primeiros classificados nesta fase”, finalizou.
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Académica visita Monte
a pensar na vitória

Estudantes querem regressar às vitórias na visita a Murtosa

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão

AAcadémica procura o regresso aos triunfos no Nacional da
3.ª Divisão de andebol.
Os estudantes visitam, esta
tarde (19h00), o reduto do
Monte (clube de Murtosa), conjunto contra o qual perderam
na primeira volta do campeo-

nato, em Coimbra, por 30-35.
A formação conimbricense
quer reencontrar-se com as vitórias depois dos desaires diante de Ac. Viseu (24-23) e Alavarium (20-29).
O emblema conimbricense
ocupa o 5.º posto com 19 pontos, enquanto o conjunto do
distrito aveirense é 4.º posicionado com 24. |
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ABC/UMINHO JOGA
HOJE (19H00) NA MAIA
O ABC joga, hoje (19h00),
no reduto do Maia/ISMAI,
em partida da 24.ª ronda
do Andebol 1.
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andebol – i divisão nacional

DM

ABC «sem margem de erro»
joga hoje "final" na Maia
JOSÉ COSTA LIMA

a pior fase da temporada, com cinco
jogos sem vencer,
o ABC/UMinho está atualmente na 7.ª posição e fora da zona que
dá acesso à discussão do
título de andebol, na segunda metade da competição. Nada está perdido,
é verdade, mas Jorge Rito tem consciência que a
margem de erros dos bracarenses esgotou-se e, por
isso, a equipa terá de regressar já hoje aos triunfos se ainda quiser terminar no top-6.
«Temos que encarar este jogo com o ISMAI como se fosse a primeira das
quatro finais que temos até

N

ABC/UMinho obrigado a vencer hoje no pavilhão do ISMAI

final desta primeira fase.
Não há muito mais a dizer: temos que jogar pa-

ra ganhar!», disse o técnico sobre o duelo de hoje
na Maia (19h00). «Não te-

mos margem de erro e
vamos encarar cada jogo
como se fosse uma final.

Sobre o ISMAI, acredito
que este vai ser mais um
jogo difícil. O ISMAI fez-nos a vida cara em Braga, foi a única equipa que
derrotou o Sporting, perdeu por um contra o Benfica, fez um bom jogo com
o Porto e cria muitos problemas aos adversários,
embora não seja muito regular», acrescentou o treinador dos minhotos.
A três pontos do 6.º classificado, o ABC espera ser
feliz frente a um opositor
que segue na 9.ª posição.
«Temos todas as possibilidades de vencer e essa é a única alternativa
que temos se queremos
ficar nos seis primeiros
no final da primeira fase», reforçou.
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hoje, às 18h00

Dérbi do Minho
entre
Fermentões
e Arsenal
Além do ISMAI-ABC
(19h00), a jornada 23
contempla para hoje
mais quatro encontros. E um dos destaques vai para o dérbi do Minho entre
Fermentões e Arsenal da Devesa, com
início às 18h00, emblemas que estão a
lutar pela permanência na I Divisão. Antes, às 15h00, o Benfica recebe o Águas
Santas, enquanto o
Avanca defronta extramuros o Belenenses, num duelo aprazado para as 15h30.
Acrescente-se que
o FC Porto-AC Fafe
(40-18) e o Boa Hora-Sporting (24-38),
referentes à ronda 23,
já se realizaram.
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Madeirenses chamadas a representar
seleção nacional feminina de sub-15

A
tas.

Madeira estará representada
na Seleção Nacional Juniores
`C' Feminina com três atle-

Trata-se de Luana Jesus, atleta
do Clube Sports Madeira, e de
Júlia Figueira e Sofia Ferreira,
do Clube Desportivo Bartolomeu
Perestrelo.
A Federação de Andebol de Portugal convocou as três atletas

para o Estágio II Torneio das Descobertas, em Lagos, de 1 a 4 de
março de 2019. A concentração
terá lugar no dia 1, na Estação
Rodoviária de Lagos. O trio vai
participar no II Torneio das Descobertas, em Lagos, a disputar
entre os dias 1 e 4 de março. Ana
Seabra e Artur Rodrigues são os
treinadores que vão orientar as
sub-15 femininas de Portugal.
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Décio Ferreira
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/1"N Pavilhão do Funchal volta

a ser palco dos dois jogos
de mais uma eliminatória
da Challenge Cup Masculina.
Hoje (19h00) e amanhã (17h00)
o Madeira SAD recebe o Donbas,
da Ucrânia, para os dois jogos relativos aos 1/8 final da competição
europeia. Recorde-se que na tem-
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porada passada a formação madeirense logrou atingir as meiasfinais da Taça Challenge.
A equipa ucraniana, atual quarta
classificada no campeonato da
Ucrânia, está de regresso às competições europeias, dez anos depois
da última presença nesta mesma
prova, e o Madeira SAD está muito
empenhado em seguir em frente
para os 1/4 final da Challenge Cup
Masculina.
No mais, Paulo Fidalgo, treinador da formação madeirense, assegura que a sua equipa tem todas
as condições para seguir em frente
na competição e por isso apela ao

público para marcar presença e
apoiar a equipa a concretizar os
seus objetivos. "Precisamos de todos para conseguirmos os nossos
objetivos", destacou o técnico.
Para dirigir os dois jogos dos
1/8 final da Challenge Cup Masculina, no Funchal, a EHF nomeou
a dupla de árbitros espanhola Andres Rosendo/ Sergio Rodriguez
Estevez, sendo que o delegado dos
dois encontros é o francês JeanPhilippe Dubedout.
As duas mãos dos 1/8 final disputam-se no Pavilhão do Funchal,
e podem ser acompanhadas em
direto pela AndebolITV.
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Madeira Andebol
inicia batalha
na Thallenge'
pag 32
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Andebol: Gonçalo Vieira no Sporting
ROIGUIBIARÃES

O lateral esquerdo do
Águas Santas Gonçalo Vieira,
internacional sub-21, será reforço do Sporting, tendo já assinado contrato com os leões,
embora desconhecendo O
JOGO qual a duração do mesmo. Será, no entanto, um vinculo de validade alargada, tratando-se de um jovem com
apenas 19 anos e ao qual há
. muito se augura um futuro
bastante risonho.
Assim, os leões asseguram
um atleta já muito cobiçado,
1141111

numa aposta a longo prazo,
devendo Gonçalo na primeira
temporacia,apróxiraa,portanto, ser cedido por empréstimo
paraassimcontinuaraevoluir,
mantendo a possibilidade de
jogarcombastantefrequência,
o que nos leões desde já seria
dificil,dadaaqualidadeequantidade do planteL
Gonçalo Vieira, de 1,88 metros, destaca-se pela potência
e colocação do remate, tendo
nesta época 56golos marcados
em 96 remates, o que perfaz
58% de aproveitamento.

Gonçalo Vieira troca Águas Santas pelo Sporting
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JOSÉ COSTA GOLEADOR
NA PROLIGUE FRANGA
José Costa, com oito golos, foi o melhor
marcador do Nancy no jogo em que a sua
equipa empatou em Nice a 28 golos, para a
Proligue francesa. Nuno Gonçalves (dois)
saiu vitorioso no Grenoble-Massy (22-25),
bem como Tiago Pereira (dois), no SelestatEstrasburgo, 32-31. —As.
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VÍDEO EM DIRETO | Belenenses-Avanca, este sábado às 15h30

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d491a05b

2019-02-16 09:57
Acompanhe em direto o duelo da jornada 23 do campeonato de andebol entre Belenenses e Avanca.
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Luísa Cortes fez a melhor defesa da 16.ª jornada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce18a291

2019-02-15 23:04
Luísa Cortes, do Alcanena, fez a melhor defesa da 16.ª jornada do campeonato nacional de andebol
feminino contra o Alavarium. Veja o vídeo e confira as cinco melhores defesas desta ronda.
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VÍDEO EM DIRETO | ISMAI-ABC, este sábado às 19h00

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8d3cffc

2019-02-16 10:01
Acompanhe em direto o encontro da jornada 23 do campeonato de andebol entre ISMAI e ABC.
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VÍDEO EM DIRETO | Donbas-Madeira SAD, este sábado às 19h00

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=113a4027

2019-02-16 10:06
Acompanhe em direto o encontro da primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge em andebol
entre Donbas e Madeira SAD.
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Sporting já garantiu Gonçalo Vieira, grande promessa do andebol português

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

16/02/2019

Meio:

Jogo Online (O)

Autores:

Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5fc5c892

2019-02-16 09:11
Lateral esquerdo de apenas 19 anos veste a camisola do Águas Santas. O lateral esquerdo do Águas
Santas Gonçalo Vieira, internacional sub-21, será reforço do Sporting, tendo já assinado contrato com
os leões, embora desconhecendo O JOGO qual a duração do mesmo. Será, no entanto, um vinculo de
validade alargada, tratando-se de um jovem com apenas 19 anos e ao qual há muito se augura um
futuro bastante risonho. Assim, os leões asseguram um atleta já muito cobiçado, numa aposta a longo
prazo, devendo Gonçalo na primeira temporada, a próxima, portanto, ser cedido por empréstimo para
assim continuar a evoluir, mantendo a possibilidade de jogar com bastante frequência, o que nos leões
desde já seria difícil, dada a qualidade e quantidade do plantel. Gonçalo Vieira, de 1,88 metros,
destaca-se pela potência e colocação do remate, tendo nesta época 56 golos marcados em 96
remates, o que perfaz 58% de aproveitamento.
Rui Guimarães
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Andebol chega a Melgaço

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Minho Online (O)

Data Publicação:

16/02/2019

URL: https://ominho.pt/andebol-chega-a-melgaco/

2019-02-16 11:54:30+00:00
Protocolo assinado com a Federação Portuguesa da modalidade
A Câmara Municipal de Melgaço assinou um Protocolo com a Federação de Andebol de Portugal, numa
estratégia concertada para lançar a modalidade ao concelho.
No distrito de Viana do Castelo são vários os projetos de andebol em clara expansão, como é o caso
do AD Afifense, SC Vianense e ainda o CA Caminha, mas o Município de Melgaço está disposto a criar
essa possibilidade.
O Presidente da Câmara Municipal, Manoel Batista, realça que "é um desafio grande esta possibilidade
de agarrarmos o andebol como modalidade a introduzir e a desenvolver no nosso Município. Temos
feito isso com outras modalidades, aproveitando as condições instaladas como é o caso do nosso
Centro de Estágios, instalado em Melgaço, aplicando essa utilidade para que as modalidades comecem
a ser alavancadas no nosso Município; afirmando Melgaço, não só, como um um destino de natureza
mas onde o desporto se encaixa perfeitamente".
Quanto ao andebol, o Presidente da Câmara Municipal, sublinha a importância da assinatura deste
protocolo, "a questão do andebol nós procuramos trabalhar, como é exemplo, esta assinatura do
Protocolo com a Federação de Andebol de Portugal, dando a conhecer o Município disponibilizando
aquilo que são as nossas condições para a Federação e para o desporto nacional, como é o andebol, e
julgo que poderá ser uma rampa de lançamento para o andebol em Melgaço".
Nesta assinatura de Protocolo de Cooperação, assinada por Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação
de Andebol e José Adriano Lima, Presidente do Conselho de Administração da Melsport, estiveram
ainda presentes, Augusto Silva, Vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal, para além do
autarca melgacense.
Redação
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ANDEBOL

José Silva
regressa à Luz
R O treinador José Silva, agora
no aguerrido Aguas Santas, visita hoje (15h) a Luz para defrontar o seu antigo clube. Num
Grilo, lateral do Benfica, antevê
competitividade: "O Águas
Santas é equipa coesa na defesa
e está a fazer um campeonato
muito bom. Não será fácil."
O central maiato Pedro Cruz
(melhor marcador da prova
com166 golos) quer "equilibrar
e conseguir um bom resulta do", pese as dificuldades.
Já o Madeira SAD discute hoje
(19h) e amanhã (17h) no Funchal
os 'oitavos' da Challenge frente
aos ucranianos do Dombas; o FC
Porto visita (12h45) os romenos
do Constanta, na defesa da liderançado Grupo C da EHF. AR.

ANDEBOL 1
23.' jornada
BENFICA 151100 Á SANTAS
BELENENSES 15h30 AVANCA
FERMENTÕES 18h00 ARSENAL
MAIA ISMAI 19h00 ABC
MADEIRA SAD dia 19 SP. HORTA
BOA HORA 24-38 SPORTING
FC PORTO 40-18 FAFE
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