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Seleção de São 
Miguel no Torneio 
Aniversário 
AA.ssociação deAndebol de SãoMi-
guel (AASM) vai participar noXXX 
Torneio de Aniversário daAssocia-
ção deAndebol da Madeira, que se 
realiza, no Funchal desde ontem até 
dia 13 de fevereiro. 

A seleção micaelense é compos-
-ta por atletas dos clubesADE Colé-
gio Castanheiro, GDCP Arrifes e 
Marítimo SC, do escalão de inicia-
dos masculinos, que estão a ser 
acompanhados pelos treinado-
res/dirigentes André Cardoso, Val-
ter Fernandes e Roberto Medeiros. 

"O XXX Torneio de Aniversá-
rio da Associação de Andebol da 
Madeira, uma prova com elevada 
longevidade e reconhecimento 
nos escalões de formação da mo-
dalidade, contará com a partici-
pação de seleções de iniciados 
masculinos e femininos de outras 
associações nacionais, onde se 
destacam as AA Madeira, Lisboa, 
Porto, Braga e Leiria", lê-se na 
nota de imprensa enviada à co-
municação social. 

A presença da seleção daAASM 
é vista como uma forma de pro-
moção do andebol, além de per-
mitir aos atletas envolvidos o con-
tacto com outras realidades 
desportivas e competitivas.* NMN 
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ANDLSOL 

Sem margem 
para erros 
-) Sporting vai voltar à li-
derança e ABC recebe Be-
lenenses 

O campeão nacional Sporting vai 
hoje regressar à liderança isolada 
do Andebol 1, ainda com menos um 
jogo, mas com vantagem no 
confronto direto com o Benfica — 
derbyna próxima 4,a feira —, no 
duelo como ISMAI. Com  15 vitórias 
seguidas, os leões vêm 
moralizados do triunfo no Dragão. 
Já o FC Porto pode também 
ultrapassar o Benfica, caso vença 
na receção ao Águas Santas, com 
os maiatos envolvidos na luta pelo 
grupo A. Uma guerra que tem um 
episódio interessante com o ABC- 
-Belenenses, 4.° contra 6,°, sendo 
que no dia 28 haverá outro capítulo 
com o Madeira SAD-Avanca, Na 
parte de baixo da tabela, os quatro 
últimos jogam entre si: o lanterna- 
-vermelha São Bernardo recebe o 
Arsenal Devesa e no Minho há 
derbycom o Xico Andebol-AC Fafe! 
A ronda iniciou-se na última 4.° feira 
com a vitória do Benfica no reduto 
do Boa Hora (35-32). H. C. 

CALENDÁRIO 
Andebol 1  4  22.' Jornada 9 Hoje 

Sporting-ISMAI 15.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
ABC—Belenenses 17.00 h 

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  

Xico Andebol—AC Fafe 18.00 h 
Pav. Francisco Holanda, em Guimarães 

São Bernardo—Ars. Devesa 18.00 h 
Pav. S. Bernardo,  em Aveiro  

FC Porto—Águas Santas 18.30 h 
Pavilhão Dragão Caixa. no Porto 
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Europeus 
em ação 
-, Madeira, SAD e Alava-
riumjogamfora, nos 'oita-
vos' da Taça Challenge 

A Madeira, SAD joga a 1.a mão dos 
oitavos de final da Taça Challenge, 
hoje, na Eslováquia, ante o 
Povazska Bystrica, às 17 h em 
Portugal continental, Os insulares 
eliminaram os cipriotas do 
Parnassos na ronda anterior e por 
isso mesmo a formação de Paulo 
Fidalgo tem ambições legítimas 
nesta prova que, recorde-se, já foi 
ganha três vezes por portugueses: 
Sporting em 2010 e 2017 e ABC em 
2016. Na Turquia, na mesma prova 
mas em femininos, na 2.a mão dos 
oitavos, o Alavarium terá 
dificuldades para dar a volta à 
derrota por 27-41 da semana 
passada em Aveiro, jogando 
amanhã contra o Ardesen (15 h 
portuguesas). H. C. 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

Em jogo da 22.ª jornada do cam-
peonato nacional Andebol 1, o
ABC/UMinho, que é o quarto
classificado com 52 pontos, re-
cebe hoje às 17 horas o Belenen-
ses, sexto com 46 pontos.

A turma do Restelo, vincaram
ontem o treinador Jorge Rito e o
ponta-direita do ABC Carlos
Martins, apresenta-se em Braga
a lutar por um lugar nos seis pi-
meiros - posição que garante a
permanência e segunda fase com
participação nas decisões do tí-
tulo e dos lugares cimeiros.

Além daquela motivação, a
equipa de Belém, segundo Jorge

Rito tem a seu favor uma boa
organização colectiva que se tra-
duz em “muitas nuances” de jo-
go que “nos exigem uma prepa-
ração muito cuidada”. Jorge Rito

aludiu à conjuntura competitiva
em que a equipa de Braga está
agora a entrar, a ponta final da
primeira fase, admitindo que
tem sido nos jogos em casa que

“temos pertido mais pontos”,
pois, como lembrou, nos jogos
fora “nós continuamos invic-
tos”. Nessa linha, o treinador
disse que “todos nós precisamos

do público para ganhar” e que
em casa “isso nem sempre tem
acontecido”. A equipa bracaren-
se tem todos os jogadores dispo-
níveis.

ABC/UMinho recebe Belenenses 
em defesa da quarta posição
HOJE ÀS 17 HORAS o ABC/UMinho defronta o Belenenses em partida da 22.ª jornada do Andebol 1,
na qual defende  o quarto lugar.

DR

Carlos Martins e Jorge Rito fizeram ontem antevisão do jogo com Belenenses

Xico recebe
AC Fafe às 18 horas

Hoje, às 18 horas, o Xico Ande-
bol, que é 13.º com 27 pontos,
joga em casa hoje com o vizinho
AC Fafe, 11.º com 31 pontos. UM
dérbi minhoto em que as duas
equipas vão competir por três
pontos que podem ser preciosos
na luta pela manutenção. 

7 DE FEVEREIRO
Boa Hora, 32 - Benfica, 35

HOJE
Xico Andebol - AC Fafe
ABC/UMInho - Belenenses
S.Bernardo -Arsenal da Devesa
Sporting - ADA Maia/ISMAI
FC Porto - Águas Santas

28 DE FEVEREIRO
Madeira Sad - Avanca

§22ª jornada

lll
O ponta-direita do ABC,
Carlos Martins, garantiu 
a vontade de mostrar frente
ao Belenenses que
“sentimo-nos muito bem 
a jogar em casa”, embora
admitindo desaires sofridos
no Pavlhão Flávio Sá Leite
com o Avanca ou com o
Águas Santas. 
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A equipa do Alavarium Love
Tiles partiu esta madrugada
para a Turquia, onde amanhã
defronta novamente o Ardesen
GSK, em jogo da segunda-mão
dos oitavos-de-final da Chal-
lenge Cup Feminina. A forma-
ção orientada por Carlos Neiva
entra para o encontro em Ar-
desen com uma desvantagem
de 14 golos, face à derrota em
Aveiro, por 27-41, o que desde
logo faz com que seja missão
impossível para as aveirenses

chegar aos quartos-de-final da
prova europeia.

Ao “site” da Federação de An-
debol de Portugal, Carlos Neiva
antecipa um jogo difícil na Tur-
quia: “Espera-nos um jogo ain -
da mais complicado, conforme
se constatou o poderio do Ar-
desen na primeira-mão, e ago -
ra ainda temos o acréscimo da
longa viagem. Vamos melhorar
nos aspectos onde estivemos
menos bem, caso das falhas
técnicas e mais objectividade
no jogo ofensivo organizado,
por forma a tentarmos contro-
lar o ritmo da partida”.

“Acima de tudo queremos
dignificar o clube e continuar-
mos a crescer como equipa,
para entrarmos na parte deci-
siva do campeonato na má-
xima força e também ultrapas-
sar a próxima ronda da Taça
de Portugal para chegarmos à
Final Four”, sustenta o técnico
do Alavarium Love Tiles, que
entra em acção no M.Y.O. Ka-
pali Erdogan University a partir
das 15 horas portuguesas (18
horas locais), num jogo que
será dirigido por Sherif Xhe -
ma/Besfort Jahja, dupla de ár-
bitros do Kosovo. |

Andebol
Challenge Cup

Alavarium na Turquia
com missão impossível

A equipa do Alavarium Love Tiles tem hoje um jogo complicado na Turquia

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

10 DE FEVEREIRO DE 2018 SÁBADO, Edição n.º 10.875 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

INCÊNDIO CAUSA SUSTO
PERTO DE GASOLINEIRA
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo alerta para o perigo decorrente da falta
de limpeza de terrenos na zona do terminal químico do Porto de Aveiro Página 11

Corsos infantis saíram à rua em Aveiro e Ílhavo Páginas 2 e 3

iCarnaval (também)i

ié das criançasi

EDUARDO PINA

Campanha apela à
compra de prendas no
comércio tradicional
Dia dos Namorados | P4

Câmara Municipal
vende loja no centro
por 327 mil euros
Aveiro | P5

Anadia aprova 
apoios para estimular
o empreendedorismo
Medidas | P21

Aprovado incentivo 
de 1,2 Milhões para 
combate às cheias
Águeda | P32

Bike Clube Portugal
apresentou a nova
Equipa Continental
Ciclismo | P28

Missões distintas
para Alavarium
e São Bernardo
Andebol | P29

Camané canta Alfredo
Marceneiro, esta noite
em Sever do Vouga 
Fado | P6 e 7

“Oliva Creative Labs” agenda
nova sessão para hoje P13

Vagos vai ter auditório com 360
lugares no centro da vila P14

Beira-Mar e Estarreja
empatam no Estádio
Municipal de Aveiro
Futebol | P27
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Avelino Conceição

A equipa do São Bernardo re-
gressa hoje em “casa” no Cam-
peonato Nacional de Andebol
1, para defrontar o Arsenal da
Devesa, depois de, na última
jornada, ter somado mais uma
derrota (20-23), desta vez na
Maia, frente ao ISMAI. Agora,
a equipa aveirense tem nova
oportunidade para tentar che-
gar à segunda vitória da época,
já que recebe uma das forma-
ções do “seu campeonato”, e
quase o consiga fazer poderá
encurtar ainda mais a distância
para adversários directos, que
também joga entre si.

Apesar de considerar que vai
ser “um jogo muito equili-
brado”, João Alves está con-
fiante de que a sua equipa tem
boas possibilidades de vencer
os arsenalistas, uma vez que a
equipa de Braga foi estudada
ao pormenor. “Vimos alguns
vídeos dos últimos jogos desta
equipa, que é muito equili-
brada, tem bons valores e, cer-
tamente, virá a Aveiro com o
intuito de vencer. Mas nós es-
tamos muito confiantes num
bom resultado, perante os nos-
sos adeptos”, referiu o técnico
do São Bernardo.

João Alves lembrou, inclu-
sive, o jogo da ronda passada
na Maia, onde a equipa “mos-
trou um grande empenho. Ape-
sar de termos andado sempre

atrás do resultado, fizemos
uma magnífica primeira parte
(n.d.r. ao intervalo o jogo estava
empatado a 11 golos). Penso
que a nossa grande pecha terá
sido mesmo na finalização, pa-

gando caro essa factura no fi-
nal”. O treinador considera
mesmo que o São Bernardo
“terá feito um dos melhores jo-
gos no campeonato e, agora,
“só temos que ser mais eficazes
na finalização, e acreditar que
podemos somar os três pontos,

mas sabendo que o jogo se
pode decidir em alguns por-
menores”.

A equipa parte para este jogo
com uma baixa confirmada e
uma dúvida. Augusto Pereira
vai estar ausente por motivos
profissionais, enquanto Jorge
Justino, com uma ligeira en-
torse contraída no último trei -
no, poderá não estar apto para
o jogo de hoje, com início mar-
cado par as 18 horas.

Recorde-se que, na primeira
volta, a equipa de João Alves
perdeu em Braga, por 30-26,
sendo por isso muito impor-
tante vencer hoje em casa o
Arsenal da Devesa, numa par-
tida que será dirigida pela du-
pla aveirense, Mário Couti-
nho/Ramiro Silva. |

Andebol
Campeonato Nacional 1

São Bernardo procura hoje
a segunda vitória da época
Objectivo Aveirenses estudaram ao pormenor o Arsenal da Devesa.
João Alves acredita que é possível somar os três pontos em casa

Treinador do S. Bernardo quer a equipa mais eficaz na finalização

ARQUIVO

A equipa aveirense
tem hoje excelente
oportunidade de
voltar a ganhar
no campeonato

Página 7



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 2,69 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 73537893 10-02-2018

Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

10 DE FEVEREIRO DE 2018 SÁBADO, Edição n.º 10.875 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

INCÊNDIO CAUSA SUSTO
PERTO DE GASOLINEIRA
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo alerta para o perigo decorrente da falta
de limpeza de terrenos na zona do terminal químico do Porto de Aveiro Página 11

Corsos infantis saíram à rua em Aveiro e Ílhavo Páginas 2 e 3

iCarnaval (também)i

ié das criançasi

EDUARDO PINA

Campanha apela à
compra de prendas no
comércio tradicional
Dia dos Namorados | P4

Câmara Municipal
vende loja no centro
por 327 mil euros
Aveiro | P5

Anadia aprova 
apoios para estimular
o empreendedorismo
Medidas | P21

Aprovado incentivo 
de 1,2 Milhões para 
combate às cheias
Águeda | P32

Bike Clube Portugal
apresentou a nova
Equipa Continental
Ciclismo | P28

Missões distintas
para Alavarium
e São Bernardo
Andebol | P29

Camané canta Alfredo
Marceneiro, esta noite
em Sever do Vouga 
Fado | P6 e 7

“Oliva Creative Labs” agenda
nova sessão para hoje P13

Vagos vai ter auditório com 360
lugares no centro da vila P14

Beira-Mar e Estarreja
empatam no Estádio
Municipal de Aveiro
Futebol | P27

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 14,26 x 20,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73538398 10-02-2018

MODALIDADES 

1-511 

Madeira SAD joga amanhã a primeira mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge. 

SAD joga na Eslováquia 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira SAD actua amanhã na 
Cidade de Bystrica, na Eslováquia, 
frente ao MSK Povazsha Bystrica, 
partida referente à La  mão dos oita- 
vos-de-final da Taça Challenge, um 
jogo que será disputado a partida 
das 18 horas (17 horas na Madeira) e 
que será dirigido pela dupla de árbi- 
tros vindo do Azerbaijão, Emi 
Aghakishi e Ernest Aghakishi. 

Um encontro recheado de gran- 
des expectativas por parte dos ma- 
deirenses que apostam muito numa 
eliminatória onde o principal objec- 
tivo é seguir em frente. Para já pela 
frente os primeiros sessenta minu- 
tos frente a urna formação que segue 
no segundo lugar do seu campeona- 
to e oriunda de urna cidade com 
grandes tradições na modalidade, 
sendo habitualmente escolhida pela 
seleção nacional eslovaca para esta- 
giar e mais recentemente onde ac- 
tuou para os jogos de apuramento 
ao europeu da modalidade. Para o  

Madeira SAD, que se apresenta para 
esta partida na máxima força, está 
pois lançado o desafio de tentar con- 
quistar um resultado que permita no 
próximo dia 17 de fevereiro, no Pavi- 
lhão do Funchal, resolver a seu favor 
esta ronda. 

Eliminatória difícil diz Filgado 
Paulo Fidalgo técnico dos madei- 
renses acredita que a sua equipa irá 
realizar um bom jogo tentando uma 
vez mais dignificar o andebol da 
Madeira 

" Como todos sabem esta foi uma 
semana complicada pois vimos 
adiado o encontro como Avanca, no 
entanto este facto em nada alterou o 
nosso foco para este compromisso 
europeu. O Bystrica é adversário 
que tem qualidade pelo que fornos 
vendo na preparação do jogo reúne 
elementos que certamente irão nos 
colocar muitas dificuldades. Da nos- 
sa parte fica a promessa de que ire- 
mos fazer tudo para obter um resul- 
tado que nos permita no Funchal 
perante os nossos adeptos lutar pela  

eliminatória". Relembre-se que 
na ronda anterior o Madeira An- 
debol SAD realizou no Funchal 
frente aos Gregos do Parnassos os 
dois encontros com vitórias da 
SAD por 46-12 e 35-20. Já o Bys- 
trica eliminou o HC Lovcen de 
Montenegro. Venceram em casa 
por 34-26 e empatarem no Mon- 
tenegro a 24-24. 

Viagem longa começou ontem 
O sonho europeu do Madeira 
SAD teve início na manhã de on- 
tem, com a comitiva a deslocar-se 
para Lisboa logo pela manhã, ten- 
do ali realizado um treino no Pavi- 
lhão do Benfica. Hoje, bem cedo, 
há nova viagem até à capital da 
Austria, Viena, para depois fazer a 
ligação até à Eslováquia, e à cida- 
de de Bystrica, de autocarro. Um 
trajecto de cerca de duas horas e 
meia. Esta pequena cidade na Es- 
lováquia fica perto da fronteira 
com a Austria. O frio e a neve são 
outras das dificuldades que os 
madeirenses irão encontrar. 
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ABC/UMINHO 
DEFRONTA 
BELENENSES

O ABC/UMinho recebe hoje, 
às 17h00, o Belenenses no 
Flávio Sá Leite
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entre cd xico andebol e ac fafe (18h00)

Dérbi minhoto em Guimarães

A
cidade de Guima-
rães será palco, es-
ta tarde (18h00), de 
uma partida entre o 

CD Xico Andebol e o AC 
Fafe, relativo à 22.ª jorna-
da do Andebol 1.

As duas equipas estão 
separadas por quatro pon-
tos, com vantagem para 
os fafenses, que ocupam 
a 11.ª posição (o conjunto 
vimaranense é 13.º). Es-
pera-se, por isso, um jo-
go equilibrado.

À mesma hora, o Arse-
nal da Devesa, 12.º classifi-

D
e

sp
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rt
iv

o
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e
 G

u
im

ar
ãe

scado, com 30 pontos, joga 
no reduto do CD São Ber-
nardo, lanterna vermelha 
da prova, que somou, até 
agora, 18 derrotas, tendo 
conseguido apenas uma 
vitória e dois empates.

Os jogos de hoje: ABC/
/UMinho-Belenenses 
(17h00), CD Xico Ande-
bol-AC Fafe e CD São Ber-
nardo-Arsenal da Devesa 
(ambos às 18h00) e Por-
to-Águas Santas (18h30).

A ronda arrancou com 
o Benfica, fora, a vencer o 
Boa Hora (35-32). CD Xico Andebol, aqui em ação com Belenenses, recebe o AC Fafe

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 21,16 x 19,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73538239 10-02-2018

 pedro vieira da silva

O
treinador do ABC/
/UMinho, Jorge Rito, 
espera que a turma 
amarela consiga, esta 

tarde (17h00), no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, regressar 
aos triunfos caseiros. «Está 
a acabar a primeira volta e, 
curiosamente, as derrotas 
que temos foram em casa. 
Fora de casa nunca perde-
mos...», vincou o técnico 
da turma minhota, Jor-
ge Rito, na antevisão da 
partida com o Belenen-
ses, relativo à 22.ª jorna-
da do Andebol 1.

«Finalmente, tivemos 
uma semana para pre-
parar este jogo. Sabemos 
que vamos jogar contra 
um adversário que ain-
da luta para estar nos seis 
primeiros lugares e que, 
normalmente, apresenta 
um jogo com muitas va-
riantes do ponto de vis-
ta organizativo. Estes jo-
gos são muito difíceis de 
preparar, porque o Bele-
nenses apresenta muitas 
variantes do ponto de vis-
ta estratégico. Mas, como 
já disse, este campeonato 

vai ser disputado jogo a 
jogo. Umas vezes conse-
guimos os resultados que 
queremos e para os quais 
trabalhamos, como suce-
deu na semana passada, e, 
noutras, não o consegui-
mos, como aconteceu na 
receção ao Águas Santas», 
destacou Jorge Rito, que 
recordou, logo de segui-
da, que a turma minhota 

ABC quer voltar aos triunfos caseiros hoje (17h00) com o belenenses. Jorge rito dá mote

«Não podemos pensar que somos
mais fortes fora do que em casa»

tem conseguido melho-
res resultados fora de ca-
sa do que no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite.

«Estamos na reta final 
da primeira fase do cam-
peonato e, até agora, te-
mos conseguidos melho-
res resultados fora do que 
em casa. Fora continuamos 
invictos e temos apenas 
três empates na casa dos 

grandes. Queremos sentir 
que jogar em casa nos dá 
alento e nos dá força para 
superar os nossos adversá-
rios e, sobretudo, não po-
demos pensar que somos 
mais fortes a jogar fora do 
que em casa», destacou.

«A mensagem que que-
ro passar a todos é esta: se 
conseguimos vencer fora 
de casa, a jogar perante o 
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Jorge Rito e Carlos Martins fizeram a antevisão do jogo com o Belenenses

nosso público temos ain-
da mais obrigação de o fa-
zer mas, por alguma razão, 
isso não está a acontecer», 
finalizou.

Carlos Martins: 
«Oportunidade
de afirmação
com o Belenenses» 
«Nós sentimo-nos mui-
to bem a jogar em casa. 
Mas, de facto, nos jogos 
mais "taco-a-taco" frente a 
Águas Santas ou AA Avan-
ca, que são equipas que lu-
tam pelos lugares em que 
estamos, não temos esta-
do tão bem, mas teremos 
uma grande oportunida-
frente ao Belenenses de 
provar que conseguimos 
vencer este tipo de jogos», 
atirou o ponta direita Car-
los Martins, que espera 
um jogo «difícil» contra 
os azuis do Restelo.

«O Belenenses é uma 
equipa com jogadores bas-
tante experientes, bas-
tante organizada e com 
muitas "nuances" táticas. 
Esse será, certamente, o 
maior obstáculo que o Be-
lenenses nos pode causar», 
finalizou.
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Martinez, Beras e o presidente José Costa 

Avanca contrata dominicano 
Maycol Beras foi o 
melhor marcador do 
pan-americano da 
Colômbia, jogado no 
ano passado 

••• Chama-se Maycol Beras, 
tem 21 anos, é lateral-esquer-
do, mede 1,93 me é reforço do 
Avanca.Até aqui, nada de sur-
preendente, uma vez que o 
período de inscrições ainda 
não terminou.Agrande novi- 

dade é que Beras, que já está a 
treinar, será o primeiro domi-
nicano a jogar em Portugal. 
"Este atleta chegou aqui atra-
vés do FC Porto e do professor 
José Magalhães", contou a O 
JOGO Roberto Martinez, di-
retor técnico da Federação da 
RepúblicaDominicana, tendo 
ojogador seguido para oAvan-
ca por via da parceria entre os 
dois clubes. "Tivemos um pro-
blema, fomos castigados pela 
Federação Internacional, mas  

esse período já está ultrapas-
sado e a modalidade tem-se 
massificado. Antes tínhamos 
andebol em nove províncias e 
agora temos em 30 das 32 que 
compõem o país", explicou 
Martinez, que esteve em Por-
tugal a acompanhar Maycol 
Beras. "Temos jogadores com 
excelentes condições físicas 
para todos os desportos. So-
mos muito parecidos com os 
cubanos", disse ainda o diri-
gente. —Rui GUMARÃES 
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FABIO FAZ 
SEIS GOLOS BI FRANÇA 
Fábio Magalhães, com seis 
golos, foi o segundo melhor 
marcador no empate que o 
Chartres cedeu com o 
Cherbourg, a27 golos, para a 
Proligue francesa. Pelo 
Chartres, que luta pela 
subida à Starligue, jogaram 
ainda Ricardo Candeias e 
marcaram Miguel Batista 
(um) e Nuno Roque (dois). 
José Costa (dois), no Nancy, 
perdeu em Caen por 28-16 e 
está em zona de descida. 
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ANDEBOL 

Madeira SAD 
ataca Challenge 
R A equipa cio Madeira SAI) 
viajou ontem para Lisboa, ru-
mando hoje a Povazska Byst ri - 
ca, na Eslováquia, onde amanhã 
defronta a turma local, na 1" 
mão dos oitavos-de-final da 
Challenge. O treinador Paulo 
Fidalgo fez um retrato do ad-
versário: "Está no 2" lugar da 
liga, atrás do poderoso Presov, 
pelo que tem qualidade, com 
unia boa defesa. Serão favoritos 
na eliminatória, mas vamos 
como objetivo de trazer as deci-
sões para dia 17 no Funchal." 
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ANDEBOL 

Leões atacam 
liderança 

Na contagem decrescente 
para o dérbi de quarta- feira 
com o Benfica, o Sporting tem 
hoje (15h00), na receção ao 
Mala ISMAI, uma oportunidade 
soberana para recuperar a lide-
rança no Campeonato. Aten-
ções também viradas para a vi-
sita do Águas Santas ao Dragão 
Caixa, onde o FC Porto tem -se 
demonstrado bastante vulne-
rável nos últimos jogos. 

ANDEBOL 1 
22.. jornada 

SPORTING 15h00 MATA ISMAI 
ABC 17h00 BELENENSES 

XICO ANDEBOL 18h00 AC FAFE 
SAO BERNARDO 18h00 ARSENAL 

FC PORTO 18h30 AGUAS SANTAS 
MADEIRA SAD 28 fev. AVANCA 

BOA HORA 32-35 BENFICA 

CLASSIFICAÇÃO 
V E D dM cs 

0º BENFICA 58 21 18 1 2 648-507 
°SPORTING 57 20 18 1 1 687-488 
0º  FC PORTO 55 21 17 1 3 641-478 
02  ABC 52 21 14 3 4 607-516 
02  AVANCA 49 21 13 2 6 602.577 
09  BELENENSES 46 21 11 1 8 567-567 
09  MAD. SAD 44 21 11 '1 9 594-568 
og A. SANTAS 42 21 10 1 10 571-542 
02130A HORA 37 22 7 1 14 597-663 
C12 MAIA ISMA1 34 21 6 1 14 515-558 
(D9  AC FAFE 31 21 4 2 1'; 522-605 
e:49 ARSENAL 30 21 4 1 16 495-650 

XICO AND. 27 21 2 2 17 517-669 

09 5.13ERNARD025 21 1 2 18 457-632 
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