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HELENA VALENTE/ ASF 

4102r: 

ANDEBOL 

Esta noite há decisões para todos 
-> Águas Santas e Avanca ainda 
lutam pelo Grupo A. Pontos api-
mentam última jornada da 1.0  fase 

Seis meses após o início, a I.' fase 
do Andebol 1 chega hoje ao fim e 12 
das 14 equipas participantes já tèm 
destino definido: 5 estão no grupo A, 
7 no grupo B, faltando desvendar 
entre Águas Santas e Avança qual 
integra o grupo de apuramento do 
campeão e qual vai para o grupo da 
manutenção. Ao Águas Santas bas-
ta um empate em Braga perante o 
campeão nacional ABC ou até a der-
rota, caso o Avança não vença em Al-
mada o Sporting. Para os de Avan-
ca, só a vitória importa, associada à 
derrota dos maiatos. 

Para as outras equipas os três pon -
tos em jogo podem fazer diferença na 
próxima fase, pois todas partem com 
5() por cento dos pontos conquista-
dos. Ao FC Porto, Sporting e Benfi - 
ca, o empate ou a vitória dão o mes-
mo número de pontos que 

Águas Santas de Paulo Faria joga em Braga 

transportam para o grupo A, mas 
para ABC, Madeira SAD, Águas San -
tas ou Avanca, a vitória dá mais um 
ponto. A explicação é simples: ao 
possuir número par, adicionando 
três pontos, dará arredondamento 
para cima! 

No grupo B, ISMAI, Belenenses e 
AC Rife até se podem contentar com 
o empate na ultima jornada, mas 
Boa Hora, Arsenal Devesa, Sp. Hor-
ta e Académica de S. Mamede, em 
caso de vitória, conseguem mais 

AC Fafe-Boa Hora 
Pavilhao Municipal. em Fale 

ABC-Águas Santas 
Pavilhão Flavio Sa Leite. em Braga 

Sporting-Avanca 
Pavilhão do Ginásio do Sul em Almada 

Arsenal Devesa-ISMAI 
Pavilhão U Minho Gualtar, em Braga  

Madeira SAD-Belenenses 
Pavilhão do Funchal. na  Madeira 

Sp. Horta-FC Porto 21.00 h 
Pavilhão Desportivo, na cidade da Horta 
Ac. S. Mamede-Benfica 2L00 h 
Pavilhào Eduardo Soares. em S Mamede Infesta  

pontos e atenção, algumas jogam 
entre si: AC Fafe-Boa Hora e Arse-
nal 

 
Devesa ISMAI! 

Por fim, no que toca a melhores 
marcadores nesta fase, Pedro Cruz 
tem 13 golos de vantagem sobre o 
cubano Angel Hernández (ISMAI), 15 
sobre Fábio Magalhães (Madeira 
SAD), 20 sobre Gonçalo Ribeiro (Be-
lenenses) e 26 sobre Hugo Freitas 
(Sp. Horta). 

O sorteio dos grupos será amanhã 
em Lisboa (17.30 h) no Auditório do 
Comité Olímpico de Portugal. H. C. 

CENÁRIOS POSSÍVEIS 
DO 6f APURADO (GRUPO A) 

Aguas Santas 
O » Se empatar ou ganhar ao ABC 
O » Se perder. mas Avanca não 

vencer o Sporting 
Avanca 

O »Se  vencer Sporting e Aguas 
Santas perder em Braga: fica com os 
mesmos pontos que Aguas Santas 
mas vantagem no confronto direto 

CALENDÁRIO 
Andebol 1 26.' Jornada Hoje . .. 

2L00 h 

21.00 h 

21.001i 

21.00 

21_00 h 

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 5,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68634402 15-03-2017

O II DMSÃO. A fase final da 2.' 
divisão nacional, cujos dois 
primeiros classificados competem 
no Andebol 1 na próxima época, foi 
ontem sorteada e a jornada 
inaugural (1 abril) inclui os jogos 
Vitoria de Setúbal-Camões, Xico 
Andebol-S. Bernardo e 
Sanjoanense-Gin. Santo Tirso. 
Serão 10 jornadas — a última a 27 de 
maio, 21 h — com a particularidade 
de quatro das seis equipas terem 
competido recentemente no escalão 
maior do andebol masculino. 
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O sorteio da fase final do Gru-
po A e Grupo B vai ter lugar
amanhã, pelas 17.30 horas, no
Auditório do Comité Olímpico
de Portugal, em Lisboa. 

A Fase final do Grupo A, em
que os oito primeiros da pri-

meira fase disputam o título de
campeão nacional,  decorre en-
tre 25 de Março e 27 de Maio.

A Fase final do Grupo B, em
que os seis últimos da fase ini-
cial disputam a permanência,
decorre entre 25 de Março e 17
de Junho.

Fase final

Sorteio para grupos
A e B amanhã às 17.30
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A 26.ª ronda encerra
hoje a primeira fase do
campeonato nacional
Andebol 1, com todos 
os jogos a começarem
às 21 horas:

AC Fafe-Boa Hora
ABC/UMInho-Á. Santas
Sporting-Avanca
Arsenal-Maia/ISMAI
Madeira-Belenenses
SC Horta-FC Porto

§26.ª jornada

Página 4



A5

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 22,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68635347 15-03-2017

Nuno Rebelo
“Objectivo é ir buscar 
3 pontos ao Sá Leite”
Nuno Rebelo, o esquerdino de 25
anos formado no ABC, que na
época 2015/16 contribuiu para o
título nacional e  Taça Challenge,
volta hoje ao  Flávio Sá Leite,
mas focado na vitória do Águas
Santas, para onde se mudou no
fim da época.
“É sempre bom voltar a casa on-
de crescemos e aprendemos a jo-
gar andebol”, comentou sobre o
jogo de hoje o lateral [que por
lesões de companheiros chegou
a jogar na ponta].  
“Apesar de estar a jogar com ou-
tra camisola eu sinto um enorme
carinho  pelo abc e pelo público
e acho que é recíproco o senti-
mento.   Espero que acima de tu-
do seja um bom jogo, e tanto eu
como o resto da equipa vamos
com um objectivo que é ir buscar
os 3 pontos”, acrescentou.

DR

Saiu do ABC para o Águas Santas
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

A equipa de andebol masculino
da Associação Académica da
Universidade do Minho garan-
tiu em Vila Real, a presença nas
fases finais dos Campeonatos

Nacionais Universitários após
vencer a Associação Académi-
ca da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douropor 17-9. 
Os minhotos, que precisavam

de uma vitória nos dois jogos,
perderam por 18-11 com o o IP
Leiria .

Perdeu com IP Leiria por 18-11 mas venceu UTAD 17-9

AAUM garante apuramento
para fase final de andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O objectivo do título marca os
discursos do treinador Carlos
Resende e do jogadores do ABC,
Diogo Branquinho, na antevisão
ao jogo de hoje, diante de uma
equipa com quem os bracarenses
perderam na primeira volta.

O Águas Santas, que é quinto
classificado com 54 pontos, luta
em concorrência com o Madeira
sad (54 pontos) e Avanca (52)
por manter um lugar entre os
seis primeiros que dá acesso ao
grupo A da fase final. 

À equipa maiata, que é treina-
da pelo bracarense Paulo Faria e
onde joga o ex-academista Nuno
Rebelo, um empate em Braga
garante a fase final no Grupo A,
independentemente de outros re-
sultados.

Para o ABC/UMinho,  que é
terceiro  com 62 pontos, vencer
hoje significa chegar aos 65, o e
entrar na fase final com 33, em
condições de discutir os lugares
cimeiros com FC Porto — que
pode chegar à segunda fase com
39  e com Sporting, que pode
chegar com 36 — em vantagem

sobre o Benfica, que na melhor
hipótese entra na segunda fase
com 32 pontos.

No plano da disponibilidade de
jogadores, agora é o central To-

más Albuquerque que se encon-
tra afastado do jogo desta noite,
enquanto Pedro Seabra, embora
limitado, pode dar o seu contri-
buto ao ABC.

ABC/UMinho-Águas Santas
no fecho da fase inicial
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho-Águas Santas
é um dos jogos que mais atenções centra da última ronda da primeira fase.

DR

Diogo Branquinho e Carlos Resende, ontem, em antevisão ao jogo de hoje 

lll
“A Liga dos Campeões já
acabou. Jogavamos mais
repartidamente. Agora é um
jogo por semana. Só falta
um jogo para acabar a fase
regular. Nós temos que
vencer, acreditamos que
podemos vencer, se
estivermos no nosso melhor. 
Como o Carlos disse, não
podemos perder mais
pontos para a fase final.
Já temos alguns em
desvantagem. 
Mas se os outros se
distraírem nós estamos lá. 
E o nosso objectivo continua
a ser ganhar e ser campeão”.

Diogo Branquinho
jogador do ABC/UMinho

lll
“Na primeira volta,
perdemos fora com o Águas
Santas. Queremos rectificar
isso. Precisamos de pontos.
Não estamos em situação
de perder mais pontos, na
medida em que qualquer
distância maior, para mim é
altamente nefasto na
corrida para o título. 
Estão equipas em luta por
uma presença no Grupo A 
e temos que dar o nosso
melhor. 
Temos sofrido alguma
infelicidade no que
concerne às lesões, com
muitos atletas limitados”.

Carlos Resende
treinador do ABC/UMinho
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SUPER-ESPECIAL DO RALLY DE PORTUGAL PROMETE EMOÇÕES FORTES

VELOCIDADE NO CENTRO DE BRAGA
Págs. 26 e 27 

VILA NOVA DE FAMALICÃO

Musical ‘junta’ Tony de Matos
e Lupicínio Rodrigues 

Pág. 14

BRAGA

Rusga de S. Vicente
promove Entremeadas     
e apresenta Academia
Pág. 4

Publicidade

Correio
QUARTA 15 MARÇO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10304 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

HOJE (21 HORAS) 

ABC/UMinho
quer encerrar
primeira fase

com vitória sobre
Águas Santas

Pág. 32

Publicidade

BRAGA

Derrocada 
de chão de
cozinha feriu
idosa com
gravidade   
Pág. 8

Publicidade

ELECTRIFICAÇÃO DA LINHA DO MINHO

Investimento de 23 milhões
no troço Viana do Castelo-Valença  

Pág. 21

PONTE DE LIMA

Câmara investe 250 mil euros
no centro cívico de Serdedelo 

Pág. 18
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Às 21 horas  no Municipal
AC Fafe joga 
em casa 
com Boa hora

O AC Fafe, que é 11.º com 41

pontos, recebe hoje, às 21 horas,

o Boa Hora, nono com 42 pon-

tos. 

Com ambas as equipas sem

hiótese de chegar ao Grupo A,

importa cada ponto para entrar

na fase final com a melhor almo-

fada pontual possível, em ordem

a evitar a despromoção.
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Às 21horas na UMinho
Arsenal da Devesa
recebe Maia/ISMAI
em Gualtar

O Arsenal da Devesa joga hoje

às 21 horas, no Pavilhão da Uni-

versidade do Minho, em Gualtar,

a última jornada da fase incial

do Andebol 1 contra o Maia/IS-

MAI. 

Os maiatos estão nesta altura

em vantagem: são oitavos com

45 pontos, enquanto os de Braga

ocupam a 12.ª posição com 38.
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Mealhada 
Seleção de 
andebol feminino 
inicia estágio

111 A Seleção Nacional 
Feminina de Andebol Se-
nior inicia hoje, no Luso, o 
estágio de preparação para 
o apuramento do Campeo-
nato da Europa de 2018. O 
estágio, que se realiza até sá-
bado, dia 18, conta com as 
16 atletas convocadas, além 
dos treinadores Ulisses Pe-
reira e Artur Rodrigues e 
restante staff técnico.
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Sanjoanense e S. Bernardo já conhecem calendário da Fase Final
Foi ontem conhecido o calendário da Fase Final da 2.ª Divisão Nacional de Andebol, onde
as duas equipas da região vão lutar pela subida ao primeira escalão. Na jornada inaugural,
a 1 de Abril, a Sanjoanense recebe o Santo Tirso e o S. Bernardo vai ao Xico Andebol.
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Madeira SAD masculino 
espreita quinto lugar 
O Madeira Andebol SAD recebe 
esta noite, a partir das 21 horas, 
no Pavilhão do Funchal, o Bele-
nenses, encontro que encerra a 
fase regular do campeonato na-
cional da I Divisão em seniores 
masculinos. 

Com tudo acertado no que à 
fase final diz respeito, os coman-
dados do técnico Paulo Fidalgo 
vão aproveitar este derradeiro 
jogo antes da fase final, para so- 

marem mais três pontos e tenta-
rem espreitar ainda a possibilida-
de de fecharem esta competição 
com a conquista do quinto lugar 
na tabela classificativa, que é ocu-
pado pelo Águas Santas com 54 
pontos os mesmos relativamente 
aos madeirenses. 

Nesta ronda toda ela disputada 
às 21 horas de hoje, o Águas Santas 
actua em casa do ABC, pelo que 
terá um jogo complicado. H.D.P. 

Pavilhão do Funchal deverá voltar a ter hoje casa cheia. FOTO ASPRESS 
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 pedro vieira da silva

F
echa, esta noite, a fa-
se regular do Cam-
peonato Andebol 1. 
O campeão nacional 

ABC/UMinho recebe, pe-
las 21h00, no Sá Leite, o 
Águas Santas, enquanto 
o Arsenal da Devesa me-
de forças, no Pavilhão da 
Universidade do Minho, 
o Maia-Ismai.

Vencer é palavra de or-
dem nos dois conjuntos 
minhotos, que pretendem 
manter intactos os aspira-
ções para 2016/2017: os 
academistas querem re-
validar o título nacional, 
enquanto os arsenalistas 
pretendem assegurar a 
manutenção.

No lançamento da par-
tida, Carlos Resende, téc-
nico da turma amarela de 
Braga, lembrou que, na 
primeira volta, o Águas 
Santas venceu na Maia.

«Vencer é importan-
te, por três razões. A pri-
meira, porque na primeira 
volta foi uma das equipas 
que nos venceu. Segun-
do, queremos "vingar" es-
sa derrota. Terceiro, por-
que não podemos perder 
mais pontos porque uma 
distância ainda maior se-
ria nefasta na corrida ao 
título. Depois, e também é 
importante, ainda existem 
equipas a lutar por uma 
vaga no grupo A e, por 
isso, esperam um resul-
tado perfeitamente nor-
mal que será a vitória do 
ABC/UMinho», destacou 
Carlos Resende.

Branquinho acredita 
no título nacional
Diogo Branquinho tam-
bém lançou a partida des-
ta noite. «É fundamental 
ganhar», atirou.

«Só falta uma jornada 
para o final da fase regular 
e, por isso, temos de ven-
cer. Não podemos perder 
mais pontos. Já temos al-
gum atraso mas se os ou-
tros se distraírem... cá es-
tamos. O nosso objetivo 
continua a ser o mesmo: 
ganhar a prova, isto é, ser 
bicampeão nacional», des-
tacou o ponta-esquerda.

Para este jogo, o técnico 
do ABC/UMinho não vai 
poder contar com o cen-
tral Tomás Albuquerque, 
lesionado.

Pedro Seabra e André 
Gomes não estão nas me-
lhores condições mas de-
vem ir a jogo.

ABC e Arsenal fecham em casa fase regular do nacional da I divisão

Vencer para manter «intactas»
as aspirações para a temporada

Carlos Resende, técnico do ABC

gabriel oliveira, técnico do arsenal da devesa

«Importante vencer um rival direto»

O Arsenal da Devesa recebe, esta noite (21h00), no Pa-
vilhão da Universidade do Minho, em Gualtar (Braga), 
o Maia-ISMAI, em partida relativa à 26.ª jornada e últi-
ma jornada da fase regular do Campeonato Andebol 1. 

Separados por sete pontos, com vantagem para os 
maiatos, a "pressão" está mais do lado do conjunto bra-
carense, que pretende «encurtar a distância» para «um 
rival direto», tendo como pano de fundo a fase seguin-
te (manutenção). «Vencer é importante, porque se trata 
de um rival direto. O jogo é no Pavilhão da Universida-
de do Minho, que não é a nossa casa habitual, mas isso 
não importa, porque os jogadores de ambas as equipas 
vão ter de se habituar ao piso, iluminação e tudo o res-
to. Mas jogamos em casa e o apoio dos nossos adeptos 
será fundamental e será, certamente, uma ajuda extra», 
finalizou o treinador do Arsenal da Devesa.

Jogos de hoje (todos às 21h00)
AC Fafe-Boa Hora, ABC/UMinho-Águas Santa-Giná-
sio C. Sul-Sporting, AA Avanca, Arsenal-ADA Maia-Is-
mai, Madeira SAD-Belenenses, SC Horta-FC Porto e 
AA São Mamede-Benfica.

Gabriel Oliveira, treinador do Arsenal Devesa

D
M
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Os estudantes do Madeira SAD

S
ão juniores, todos com 19
anos, e dividem o quotidia-
no entre os estudos e os
treinos do Madeira SAD. A
grande exigência de repre-

sentar uma equipa que milita na
1.ª divisão nacional de andebol
não lhes deixa muito tempo para
conviver assiduamente com fa-
mília e amigos, ou até mesmo
para namorar a sério. Mas tem
de ser assim, ou não estivessem
integrados no plantel de uma
equipa que tem por hábito lutar
por um lugar entre os cinco pri-
meiros e um posto europeu. 
«Temos treinos todos os dias,

às vezes bidiários, e depois ginásio.
Conjugar isso com as aulas às ve-
zes não é fácil, mas consegue-se
bem quando somos disciplina-
dos», observa Diogo Alves, lateral
esquerdo e estudante do curso
de Educação Física e Desporto,
na Universidade da Madeira
(UMa), e ainda treinador-adjunto
da equipa de infantis masculinos
do Clube de Escola da Levada. 
Tal como os colegas que co-

nheceremos mais adiante, foi na
Escola Bartolomeu Perestrelo que
decidiu começar a praticar ande-
bol, desporto que abraça até hoje
sem qualquer tipo de arrependi-
mento. Os treinos orientados pelo
professor Paulo Fidalgo são muito
exigentes, pois os jogos de 1.ª di-
visão também o são. E as sessões
são partilhadas com atletas com

As quatro jovens promessas do Madeira Andebol SAD: João Miranda, João Paulo Freitas, Francisco Martins e Diogo Alves.  

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

Fase regular do nacional de andebol termina hoje, com a equipa de Paulo Fidalgo já apurada para o grupo de “elite” a receber o
Belenenses (21h00), no Pavilhão do Funchal. O JM aproveitou a ocasião para falar com os juniores que mais se têm destacado na época.

provas dadas ao nível nacional e
até internacional. 
«É um ambiente espetacular

que permite uma aprendizagem
diária para os mais novos, pois li-
damos com atletas de topo, com
muitos anos de experiência e ro-
dagem ao mais alto nível, tanto
em clubes como de seleção», des-
creve, dando como exemplo o
Cláudio Pedroso, que representou
a equipa no ano passado, ou Fábio
Magalhães, que se mudou para o
Madeira SAD no defeso da tem-
porada transacta. «Treinar com
eles só pode ser bastante positivo
para jovens como eu. Como pes-
soas são excelentes, e como pro-
fissionais também, já que estão
constantemente a tentar ajudar-
nos a ser melhores jogadores»,
disse, por seu turno, o jovem

ponta direita Francisco Martins,
que também estuda Educação
Física e Desporto na UMa. O jo-
gador salientou que a «adapta-
ção tem sido muito mais fácil
do que se poderia esperar», gra-
ças «aos colegas mais velhos,
ao treinador e também ao am-
biente que é criado para que os
jovens possam desenvolver-se
à vontade».

CULTURA DE RESPONSABILIDADE
É óbvio que é preciso ultrapassar

um período de adaptação, o qual
só pode acontecer quando se «cul-
tiva a responsabilidade». No início,
recorda, é sempre «complicado
porque nos treinos sente-se muitas
dificuldades em executar coisas
que nos escalões inferiores eram
sempre mais fáceis». Mas, tal como

os colegas, Francisco Martins con-
sidera que «tudo é ultrapassado
com o desafio de ter ao lado joga-
dores que são referências ao nível
nacional», que «ajudam muito
para continuarmos a trabalhar e
crescer para um dia podermos
atingir o nível que eles já atingi-
ram». 
Mesmo tendo uma carga horá-

ria puxada, entre os estudos, trei-
nos, vida social e tempo de des-
canso, o jovem considera que tudo
se faz bem com «disciplina e rigor»
no cumprimento dos horários
que são definidos para cada um
desses momentos. 
Esta constante conciliação de

obrigações «é um pouco cansativa,
mas não atrapalha o rendimento
escolar nem desportivo», alinha
também o ponta esquerda João

Miranda, que se encontra a fazer
melhoria de nota para concorrer
ao curso de Línguas e Relações
Empresariais, o qual não conse-
guiu entrar em 2016 por um va-
lor.
Também há pouco mais de dois

anos na equipa “A” do Madeira
SAD, conta que “mergulhou de
cabeça” quando foi desafiado pelo
treinador para treinar com os pro-
fissionais. «Foi a concretização de
um sonho que perseguia desde
muito novo», assegurou. 
O atleta mostrou-se ansioso em

relação aos próximos jogos, os
quais considera que irão ter um
«grau de dificuldade elevadíssimo».
O Madeira SAD qualificou-se para
o Grupo A, que integra as seis
melhores nacionais. «Agora é o
topo do andebol português e só
me resta continuar a trabalhar
para tentar dar o meu melhor
contributo», disse. Quem também
espera continuar a contribuir
para o sucesso da equipa é João
Paulo Freitas, outro estudante
de Educação Física e Desporto,
mais conhecido pela grande efi-
cácia na marcação de livros de
sete metros. «Desde que comecei
no andebol sempre fui o pri-
meiro marcador das equipas»,
lembrou, destacando o jogo com
o Sporting, em que tudo lhe cor-
reu de feição.
O tempo de jogo «foi essencial

para evoluir», observou. Mas de
entre os muitos jogos de que guar-
da boas memórias, gosta de des-
tacar o empate no Pavilhão do
Funchal ante o campeão nacional
em título, o ABC de Braga, «algo
que muitas equipas gostariam de
conseguir fazer», rematou. JM
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Competição: seis primeiros vão jogar para o 
título levando 50% dos pontos da primeira fase 

jewhi,  

.hummar 
Avancanenses ganharam em Águas Santas e depois registou-se um empate em Avanca. Hoje, em pavilhões distintos, lutam pelo sexto lugar 

Garantido: FC Porto será primeiro, faltando 
saber com quantos pontos de vantagem 

Primeira fase do Nacional termina hoje, com os jogos a começarem às 21h00 e com um 
motivo de interesse, que passa pela conquista do sexto posto, o último a dar acesso ao Grupo A 

ÁGUAS SANTAS.E MANCA 
NA LUTA PELA ULTIMA VAGA 
A primeira fase do Nacio-
nal de andebol conclui-se 
hoje, com o Águas Santas e 
o Avanca a lutarem ainda 
pelo acesso ao Grupo A. 
Têm deslocações complica-
das, mas o sonho só irá 
terminar com o apito final 

AUGUSIOPERRO 
••• °Águas Santas tem mais 
dois pontos do que o Avanca, 
antes de se cumprir a 26.2  e 
derradeira jornada desta noi-
te, mas no confronto direto 
entre os dois clubes, é o segun-
do que leva vantagem, já que 
venceu em casa (23-20) e em-
patou fora (23-23), mas é só 
nestavertenteque o conjunto 
orientado por Carlos Martin-
go ganha alguma superiorida-
de. Apesar de ter vencido de 
forma surpreendente o ABC, 
em casa, na última ronda (28-
27) - o que lhe permitiu man-
ter-se agarrado ao sonho de  

atingiro grande objetivo desta 
temporada - o Avanca tem 
hoje um obstáculo tremendo, 
que passa por defrontar os 
leões como visitante. Isto 
também porque o Sporting 
não pode desperdiçar mais 
pontos, já que, se o FC Porto 
vencer na Horta, irá entrar no 
GrupoA com três de atraso em 
relação aos dragões. 
Em suma, o Avanca precisa 
imperiosamente de ganhar, 
mas, mesmo que o consiga, 
isso poderá não ser suficiente: 
é ainda necessário que o ABC 
derrote, em Braga, o Águas 
Santas, equipa que também 
conseguiu, nesta primeira 
fase, ultrapassar, em casa, o 
conjunto orientado por Carlos 
Resende. 

O Sporting, como todos os 
outros candidatos ao título, 
não quer nem pode esbanjar 
aquilo que hoje está em dispu-
ta. O técnico Hugo Canela as- 

sume que vai encarar este en-
contro com toda a seriedade. 
"Estamos motivados porque 
as coisas têm-nos corrido bem. 
A qualidade que temos dá-nos 
algumas garantias. Claro que, 
durante o encontro, vão surgir 
vários obstáculos criados pelo 
adversário, mas a equipa está 

APURADO 

O Madeira SAD já está na 
segunda fase, pois fará pelo 
menos 55 pontos,o máximo 
a que aspira o Avanca. 
Vantagem é insular no 
desempate a dois ou a três  

confiante e preparada. Todos 
os jogos são finais", lembrou. 

Certo é que o primeiro lugar 
desta fase é garantidamente 
do FC Porto e por larga mar-
gem. Com  a particularidade 
de, em caso de vitória nosAço-
res, repetir a campanha da 
época passada, mas este ano, 
porque houve alargamento 
(tem mais duas equipas), terá 
ainda mais quatro jogos, atin-
gindo os 26 triunfos. 

As diferenças só surgirão de-
pois, isto porque o título volta 
a ser disputado no sistema uti-
lizado num passado recente e 
abandonando o play-off que 
vigorou nas duas últimas épo-
cas. Ou seja, com seis equipas 
a continuarem a lutar pela 
conquista do campeonato, to-
das contra todas em dez jorna-
das, entrando com metade dos 
pontos , sendo que quem aca-
bar com pontuação ímpar ar-
redonda para cima. 

CAVPE:\ATO 
,1A )1H00 

AC F a re- Boa Hora 
ABC-Aguas Santas 
Sportig-Av-anca 
Arsenal-ISMAi 
Madeira SAD-Belenenses 
Sp. Horta-FC Perto 
Ac..5.11arnedo-Benfica 

cutsstrIcAçAo 
J VED Mó P 

I.° FCPorto 25 25 0 0 788-589 75 
2.° Sporting 25 22 0 3 834-621 69 
3.° ABC 25 18 1 6 802-674 62 
4.° Benfka 25 18 0 7 739-625 61 
5.° PouasSantas 25 13 3 9 633-627 54 
6.° MadeiraSAD 25 14 1 10 765.679 54 
7° Avanca 25 12 3 10 640-655 52 
8.° ISMAI 25 8 4 13 670-722 45 
9.• Boa Nora 25 7 3 15 641.768 42 
10.°13elenenses 25 7 2 16 684744 41 
11.° AC Faie 25 7 2 16 627-719 41 
12.°Arsenal 25 4 5 16 677-783 38 
13.°5p.Harta 25 3 5 17 634-742 36 
14.°AcS.Alanede 25 1 3 21 545.731 30 
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Agenda 
Atoam- 1,  Olvido (1)Faled - Fafe-Boa Hora, ABC-AguáS Santas, Sporting -Avaria% Arsenal Deffisas-
MaLVISHAI Madeira SAD-Belenenws, Sp Horta-E. C. PORO, Ac S. Marttede-8enhca Jogos ds 21 horas. 
Attabal - Liga% - Vtatla-ConhÉt (IS). Sporting 8-Reamunde (IS), Aves-Olhanerrte (15). Bra9a 8-Lambes  
(15), rafe -V GuanarRes13(15), Famalicao-F C. Porta 8 (15), Gil Vicente-Penafiel (15), Cova da Piedade-04o 
da Madeira (15). Benfica 8-Portimonfnse87/ 
Sub-17 - Ronda dr Ellta da guallificaçao para °Europeu,- Grupo 3 - Portugal-Espanha (16, MunIcIpal da 
Nazard POIOnta-Grêda (18, Mundpal da Mannha Grande). 
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CLASSIFICAÇÃO 
s 1v E O 

O" FC PORTO 75 25 25 O O 778.589 
<> SPORTING 69 25 22 O 3 834-621 

09  ABC 62 2518 1 6 802-674 
COBENFICA 61 2518 O 1 739.625 
ao Á. SANTAS 54 25 13 3 9 633-627 
Gi MAD. sto 54 25 14 1 10 765-679 

&AVANÇA 52 25 12 3 10 640-655 
OQMA1A ISMA1 45 25 8 4  11 670-722 
&BOA HORA 42 25  7 4 r, 641-768 .  

199RELENENSES 41 15 7 . 684.744 

ate AC FAFE 41 25 7 2 lb  627.719 

~PQ ARSENAL 38 25 4 1I 677 783 
(pç SP. HORTA 36 25 s I 634 742 

er 5. MAMEDE 30 25 1 3 11 545-731 

SOBRE AVISO. Treinador do Avanca. 
Carlos Martingo, reconhece tarefa 
difícil da sua equipa diante do Sporting 

mimeimms. 

ANDEBOL 1 
26.-  e ultima jor,  (hl 

SPORTINC. 21h00 
ABC 21h00 A `)A',  

SP HORTA 21h00 rc p/ 

5 MAMEM 21h00 BEN1 
MADEIRA SAU 21h00 BE I k NI 551 

ARSENAL 21h o 0 ?.'AtA 
AC FAU 21h00 ),'• 

ANDEBOL 

AVANCA AMEAÇA LEÕES 
Formação liderada 
por Carlos Martingo 
têm derradeira hipótese 
de chegar ao Grupo A 

ALEXANDRE REIS 

A 26' e última ronda da fase re 
guiar do Campeonato realiza se 
hoje, com Os sete jogos á mesma 
hora (21h), sendo de dest atar a vi 
sita do Avanca ao redutodo Spor 
ting, no Pav. Ginásio do Sul, em Al-
mada. É que os pupilos de Carlos 
Martingo ainda aspiram ao 6" lugar 
que dá acesso à fase final no Grupo 
A (do título), ameaça ndo os leões, 
que na P volta ganharam por ape - 
nas um g( (26 25) . " a i ser uma 
tarefa extremamente difícil, pois 
temos de ganhar e esperar que o 
Águas Santas perca com o ABC em 
Braga. Mas vamos lutar e apostar 
na nossa baixa probabilidade", 
explicou Carlos Mart ingo, que não 
pode contar com Ricardo Mourão,  

operado a uma lesão no menisco. 
Em declarações aositedo clube, 

Hugo Canela, treinador do Spor-
ting, sabe que não podem haver 
mais deslizes, dada a diferença 
pontual em relação ao líder FC 
Porto [as equipas transitam para o  

Grupo A com metade dos pontos]: 
"Todos os nossos jogos são finais. 
Vai ser difícil, mas a nossa quali - 
dade dá- nos garantias." 

Já os dragões têm deslocação di - 
fícil à Horta e o Benfica a São Ma-
mede de Infesta.* 
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Formação liderada por Carlos Martingo tem derradeira hipótese de chegar ao Grupo A
 
A 26ª e última ronda da fase regular do Campeonato realiza-se hoje, com os sete jogos à mesma hora
(21h), sendo de destacar a visita do Avanca ao reduto do Sporting, no Pav. Ginásio do Sul, em
Almada. É que os pupilos de Carlos Martingo ainda aspiram ao 6º lugar que dá acesso à fase final no
Grupo A (do título), ameaçando os leões, que na 1ª volta ganharam por apenas um golo (26-25). "Vai
ser uma tarefa extremamente difícil, pois temos de ganhar e esperar que o Águas Santas perca com o
ABC em Braga. Mas vamos lutar e apostar na nossa baixa probabilidade", explicou Carlos Martingo,
que não pode contar com Ricardo Mourão, operado a uma lesão no menisco.
 
Em declarações ao site do clube, Hugo Canela, treinador do Sporting, sabe que não podem haver mais
deslizes, dada a diferença pontual em relação ao líder FC Porto [as equipas transitam para o Grupo A
com metade dos pontos]: "Todos os nossos jogos são finais. Vai ser difícil, mas a nossa qualidade dá-
nos garantias."
Já os dragões têm deslocação difícil à Horta e o Benfica a São Mamede de Infesta.
 
Autor: Alexandre Reis
 
Alexandre Reis
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