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ANDEBOL

Apenas quatro
vagas em França
Anfitriões do Mundial de 2017
garantiram primeiro lugar no
Grupo após novo triunfo
A França soma e segue no Mundial que
organiza, tendo registado a quarta vitória
(35-24) no Grupo A, agora às custas da
Rússia. Isto num grupo em que são já
conhecidas as quatro formações que
avançam para os oitavos de final, pois
Noruega e Brasil juntam-se a franceses e
russos. De fora está a Polónia,
organizadora do Europeu 2016!
Mas não só, porque no que toca a
apurados, Espanha, Eslovénia,
Macedónia, Alemanha, Croácia,
Dinamarca, Suécia e Qatar (ganhou à
Argentina 21-17, com... 9-2 ao intervalo)
têm também lugar reservado na próxima

fase, num total de 12, o que significa que
faltam conhecer quatro seleções, bem
como os emparelhamentos que serão
conhecidos após a última jornada.
PORTISTAS PODEM DESCOLAR
O FC Porto tem o fator casa a seu favor
para somar a 19.' vitória seguida mas,
mais importante, aumentar para quatro
pontos a vantagem sobre o Sporting na
classificação. Para isso, os dragões terão
de ganhar ao Avanca (20.30 h) em
partida em atraso da 17.' jornada, com os
visitantes a precisarem de pontos para
defenderem o 6.° lugar do Andebol 1.
HUGO COSTA

CALENDÁRIO
-) Andebol i+ 17.' Jornada-, Boje
FC Porto-Avanca
2030 ã
()rapo Caixa, no Porto
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AGENDA
HOJE
VOLEIBOL
18h00
Benfica-CEV Volleyball, Luz,
Challenge Cup.
AMANHA

ANDEBOL, CAMPEONATO
20h30
FC Porto-Avanca, Dragão.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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Andebol

Raparigas da
Didáxis avançam
para o apuramento
A equipa sénior de andebol feminino da Didáxis deu um
passo rumo ao apuramento
para a fase final do campeonato nacional da 2ª divisão, ao
vencer o Módicus por 27-26.
O jogo foi intenso e com alternâncias no marcador. A revelar isso mesmo o resultado ao
intervalo: 15-15.
Na segunda metade, a Didáxis
mostrou mais frieza na finalização acabando por vencer
justamente por um golo de diferença.
De realçar os 15 golos marcados por Diana Oliveira que pese a marcação individual ao
longo de praticamente todo o
desafio conseguiu o número
de golos impressionante.
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Sanjoanense foi
superior em Aveiro
ALAVARIUM

24

Treinador: Paulo Gomes.
Gonçalo Matos; Alexandre Sousa (5),
José Simões (3), Marcelo Silva (4), João
Alves, Diogo Guerra (2) e Cristiano
Nogueira (5) - sete inicial - Ricardo
Gomes, André Oliveira, Gabriel Silva
(1), Lucas Bem (3), Bruno Esteves (1), Ricardo Neves (1), Bruno Esteves, Manuel
Rocha e Paulo Simões.

SANJOANENSE

29

Treinador: Miguel Silva.
Gonçalo Fernandes, João Freitas(5),
Francisco Silva(6), Luís Martins(3), Guilherme Novo(8), Diogo Santos(3), e
Rodolfo Silva(2) – sete inicial – Ramiro
Pinho, Paulo Bastos(1), Daniel Andrade(1), Tiago Almeida, António Devile, e Alexandre Tavares.
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Luís Silva e Óscar Almeida
(A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: António Antunes e
António Fernandes (Aveiro)
Ao intervalo: 13-15.

Andebol
Nacional de Juvenis

Avelino Conceição
“Berby”Alavarium e Sanjoanense protagonizaram uma partida
em que foi evidente a maior valia da equipa de São João da
Madeira, que venceu de forma
clara umAlavarium, que, apesar
de muito esforçado, pagou cara
a expulsão madrugadora de
um dos seus melhores jogadores (Diogo Guerra), numa decisão exagerada da dupla de arbitragem que, diga-se, cometeu
muitos erros ao longo de toda
a partida.
Ciente das dificuldades que
poderia ter nesta partida diante
do Alavarium, a Sanjoanense
entrou a jogar rápido, com boas

transições para o ataque, apanhando quase sempre a defesa
da casa em contra pé, o que lhes
permitiu angariar uma vantagem que chegou aos seis golos
(6-12). Mas foi rápida a reacção
dos aveirenses, que foram para
o intervalo a perder somente
por dois golos de diferença.
Só que, entrando forte e muito eficaz na segunda parte, a
Sanjoanense aproveitou alguma desconcentração inicial da
equipa de Paulo Gomes e fez
um parcial de 3-0, voltando a
“fugir” no marcador e ganhando uma vantagem que nunca
mais deixou de ter ao longo de
toda esta etapa.
Depois assistiu-se a falta de
calma por parte de todos os intervenientes, de que resultaram
várias expulsões, que colocar a
nu alguma falta de bom senso
da arbitragem. A dupla aveirense não usou os mesmos critérios para ambos os lados, saindo mais prejudicada a equipa
do Alavarium.
Mas alheios a todas estas peripécias, os jogadores da Sanjoanense foram marcando e segurando a vantagem no marcador, acabando por vencer
com toda a justiça. OAlavarium
podia ter feito muito mais e melhor, pois também deve a si
mesmo alguma ineficácia nas
saídas para o ataque, somando
assim mais uma derrota na
prova. Já a formação de São
João da Madeira mantém a segunda posição em igualdade
com 35pontos. |
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Campeonato Nacional Fase Jornada: FC
Porto-Avanca, 20h30.
FUTEBOL

Taça de Portugal - Quartos
de Final: Covilhã-V.
Guimarães, 18h30;
Benfica-Leixões, 20h30.
Juniores A -1 Divisão -1.a
Fase - 21 ' Jornada - Zona
Sul: Sporting-Benfíca,
19h00.
NFS

Open da Austrália, em
Melbourne, a decorrer até
dia 29.
VOLEIBOL .

Taça Challenge
Masculinos - Oitavos de
Final, V Mão:
Benfica-Chaumont,18h00;
Fonte Bastardo-Galatasaray
Istambul, 21h30.
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ANDEBOLI116011A
COMPROMETERITURO
A quarta derrota de Angola Elias António, do Águas
Santas, fez três golos em
quatro remates - contra a
Islãndia deverá ter comprometido a passagem à fase
seguinte no Mundial de
andebol. A França e a
Alemanha continuaram as
campanhas vitoriosas,
triunfando com facilidade, e
o único encontro que
propiciou alguma surpresa
foi aquele em que a Tunísia
conseguiu um empate frente
à Eslovénia.

C P. [
NOruega-Bras8
PolésErlapão
~rança
GRUPO
ReIRE~Talsia

39-26
26-25
24-35

Areal 118

2E-28
19-33

171 ,9 Dr'
Alemanha-Arábia 5.844ta

38-24

GRUPO[
C8814~5484414

21-17
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Ricardo Costa mostra-se muito cauteloso e não se deixa levar pelas 25 vitórias

Ricardo Costa desvaloriza a caminhada 100%
vitoriosa do FC Porto e lembra que "nada está ganho"

(`1- ï#)

"CADA JOGO
É UMA FINAL"
Dragões, que jogam hoje,
às 20h3o, com o Avanca,
em encontro referente à
17.a jornada, levam 25
jogos -18 de campeonato,
seis de KELE' e um deTaça de
Portugal - e o mesmo
número de vitórias

frente ao Avanca, partida
que se encontra em atraso da
17.2 jornada do campeonato.
Ricardo Costa mantém o
tom cauteloso. "É mais um
jogo importante que temos

RUIOMMARAE6

mie "Estarei orgulhoso se
atingirmos os objetivos a que
nos propomos, e um deles é
sermos campeões. Neste momento, acima de tudo, sintome realista e com a sensação
do dever cumprido com o
facto de termos ganho os jogos que fizemos", assim reage Ricardo Costa à carreira
vitoriosa do FC Porto nesta
época, em que soma por
triunfos as18 partidas para o
Campeonato Nacional, as
seis para a Taça EHF e a única
que fez para a Taça de Portugal. "Sabemos que nada está
ganho, temos de ter sempre
os pés bem assentes na terra
e a consciência de que cada
jogo que disputamos é uma
final. Tem de ser sempre essa
a mentalidade com que trabalhamos", continua o treinador dos azuis e brancos.
O próximo compromisso
dos portistas é já hoje, às
20h30, no Dragão Caixa,

O Avanca é uma
equipa
complicada, está
no sexto lugar"
Ricardo Costa
Treinador do FC Porto

de ganhar. O Avanca é uma
equipa complicada, está no
sexto lugar", diz o treinador,
reforçando: "Não hájogos fáceis e temos de entrar com
tudo para ganhar a uma equipa que tem bons jogadores e
que nos conhecem bem, pelo
que não podemos facilitar
nada."
No próximo sábado, há
novo jogo, em Fafe, o terceiro
no espaço de uma semana Boa Hora, Avanca e AC Fafe.
"O campeonato agora em janeiro e fevereiro é apertado,
mas estamos preparados, o
que queremos jogar e é para
isso que aqui estamos", concluiu o antigo ponta-direita.

Vários jogos ainda em atraso
Com 19 jornadas cumpridas, são várias as partidas que
estão em atraso. Da 13.2 ronda, devido ao calendário dos
bracarenses na fase de grupos da Champions, está por
disputar o Águas Santas-ABC, marcado para xs de
fevereiro, sendo que da 16.a, por dificuldades com os
voos, vai ainda jogar-se o ABC-Sporting da Horta, a 7 de
março. A14 de fevereiro, da 17.a jornada, jogam Sporting
da Horta e ISMAI e, no dia r do próximo mês, há Belenenses-Águas Santas (19.a jornada). Os maiatos vão ainda ficar
com o jogo do próximo fim de semana, frente ao ISMAI,
adiado, devido à presença de Elias António no Mundial.
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Apeada
~abei - V ~são %demi - F C Porto-Avanca (20 30)
ha MI - Taça de Portugal (Quanto de Rad) - Sp Coohl -V Gumarks (18 30). Berdca-letaltes (20 30)
~vier laugue IniernaPoral Cup - Grupo A - Berdgra-PSV fulgiram 091
lunlanis A -1' ~silo CL. Fada) - Zona Sul - Sporung-flenhca (19)
~I- Taça Olabange (011aais da linal- I! MIO - Benfica-Chaurnixii VB 82 (113), F 9~do-Gabtasway(2130)
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'Cuba-libre' no Dragão
eal O líder FC Porto defende a
sua invencibilidade na fase regular do Campeonato, recebendo
hoje (20h30) o Avanca, em jogo
de acerto da,17a ronda, à qual fica
afaltar a realização do Sp. HortaMaia-ISMAI (14 fevereiro).
O pivô cubano, Alexis Borges,
prevê dificuldades, em declarações à Porto Canal: "Conhecemos os jogadores do Avanca, pois
de uma maneira ou de outra já ti vemos alguma relação com eles.
Também nos conhecem, pelo
que acho que vai haver alguma
rivalidade, porque alguns estiveram alutarporumaposição no

nosso plantei e agora querem demonstrar que também têm qualidade para jogar no FC Porto."
Refira-se, a propósito, que
ainda há pouco o lateral- esquer do Patrick Lemos foi emprestado
ao Avanca pelos dragões.
Outra curiosidade éo facto de o
embate ter tantos cubanos, pois o
Avanca apresenta Carreras, Veitia e Taboada, enquanto o FC
Porto tem Quintana, Salina, Morales e Borges. "Antes do jogo falamos, também com os rivais,
mas no campo cada um luta pela
camisola que está a vestir", garantiu Alexis Borges. o
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MUNDIAL

'Experts' vencem Rússia
EM A anfitriã França não deu
No Grupo B, a Tunísia impôs
ontem hipóteses (35-24) à Rús- ontem um empate (28-28) à líder
sia, mantendo-se como líder Eslovénia e a Islândia bateu (33Isolada do Grupo A do Mundial. 19) Angola, enquanto o Macedó`Les Experts', que defendem o tí- nia-Espanha realiza-se hoje, a
tulo, estiveramsempre na frente terminar a 49ornada.
do marcador é ao intervalo já
Nas restantes séries, concluiuvenciampor 5 golos (16-11).
se ontem a 3, ronda, com a AleNos outros resultados da ron- manha a superar (38-24) a Ará da 4 do Grupo A, a Noruega ven- bia Saudita e °Qatar a vergar (21ceu (39-26) o Brasil e a Polónia 17) a Argentina, em jogos dos
bateu (26-25) o Japão.
grupos C e Dy respetivamente. o
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