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MAIS PORTO
«Pagamos
a tempo e horas
o que acordamos»

ANDEBOL

ASSARAM mais de 50
anos desde que Toni de
Matos, Amália, Max ou
Alfredo Marceneiro cantavam e encantavam no
recinto que agora acolhe o Complexo do Boa-Hora. Na altura, a autarquia lisboeta cedeu os terrenos para
que ai se desenvolvessem atividades culturais e o local passou ser um
roteiro das gentes de capital, que ra pidamente se habituaram a assis tir aos jogos de basquetebol no pavilhão construído para o efeito.
Só mais tarde o andebol encontraria o seu
espaço e, ago
ra, em 2016, a
intenção é não
arredar pé.
«Nem nas
nossas melho
res perspetivas
imagináva
mos que esta
riamos neste lu
gar [6."] nesta
altura. Fomos
buscar jogadores com alguma
qualidade, mas a
diferença para
as outras equipas é enorme!
Estamos a ganhar
pontinhos para ter
mais conforto na
próxima fase», explica o treinador Luis
Santana, tentando con ter a euforia na equipa q. e este
ano subiu ao principal c.iiapeo
nato. «O objetivo é fie r na pri
moira divisão. Claro (;11s a equi
pa vai creditando cada vez mais.
Já joga nos com qua, • todas as
equip; . e se fizermos uma se
Bunda .alta do mesmo nivel, po
demo sonhar um bocadinho»,
sul nha.
femos um plantei reduzido,
cola alguma qualidade, mas va
mos fazer um esforço para reeqi i librar a equipa em dezembro, com
algum jogador emprestado ou que
esteja na II divisão», revela San
t a na. «Somos poucos, mas bons.
Porém, pode acontecer uma lesão
e queremos continuar neste
ritmo. Quanto mais depressa as segurarmos a manutenção, mais
depressa começamos a preparar
a próxima época.»
No Boa Hora, há apenas três
atletas profissionais - os dois estrangeiros, Igor Stojanovic e Uros
Markovic, e Rui Barreto - «ganham ao nivel dos juniores dos
grandes». Uma realidade com a
qual o clube lisboeta convive bem:
«Ilá jogadores em clubes adver

Tiragem: 125000

Patrocinadores e receitas próprias valem contas em dia e salários no día certo

p

O Boa-Hora está encravado na capital e
divide o palco com Sporting, Benfica e
Belenenses no que ao andebol diz respeito,
o que dificulta a tarefa de encontrar atletas
que queiram representar o emblema. Ou
talvez não. «No início tivemos algumas
dificuldades, foi preciso convencer as
pessoas de que o Boa-Hora é um clube
sério e honesto. Houve muita gente que
duvidava. O primeiro passo foi tornar o

ANTON40AZEVEDOlàçr

Atual 6.°
classificado, clube
esta apostado
em aumentar
o número de sócios
com os resultados

«Há jogadores zreceber
mais que o nosso orçamento»
Treinador Luís Santana explica como o clube lisboeta sobrevive com 70

dube credível. Pagando a tempo e horas.
Pagamos o que acordamos, para uns é
muito, para outros não é nada. Pagamos até
antes do fim do mês. Temos bom ambiente,
resultados e hoje já temos atletas a
oférecerem-se ao Boa-Hora!», conta
orgulho o timoneiro do grupo, onde estão
atletas com a experiência do guarda-redes
Vasco Ribeiro ou do extremo Luis Nunes.
«As coisas estão a correr bem, mas temos
de continuar a trabalhar porque às vezes as
coisas mudam rapidamente. A nossa
melhor publicidade são os Jogadores, são
os melhores vendedores, falam uns com os
outros», garante o técnico.
Mas nada se faz de boda e apesar de não
haver salários milionários - o mais elevado
pode atingir 1000 euros mês - é preciso
apoio. «O nosso principal patrocinador é a
Roff, mas temos vários que, não sendo tão
fortes, são muito importantes. A Junta
Freguesia de Alcântara é imprescindível nas
deslocações, por exemplo». Mas o Boa-Hora tem igualmente receitas próprias do
aluguer das suas instalações, onde há um
campo sintético de futebol, três campos de
ténis e um ginásio de cross fit. «Temos
poucos sodas, mas as pessoas estão a
acostumar-se a ir ao Boa-Hora ao sábado.
Os resultados ajudam!»

Dona Etelvina
vale ouro
e... roupa lavada!
Desde que o Boa-Hora apostou na
subida à I divisão, há dois anos, que
tudo mudou. «Trabalhamos como uma
equipa profissional, com a mesma responsabilidade dos profissionais e jogamos contra os profissionais», atira o
treinador Santana com um sorriso. Nas
questões logísticas está tudo organizado e Dona Etelvina, do alto dos seus
85 anos, não deixa que ninguém ande
sujo. «lá faz parte do clube! É ela que
trata de todos os equipamentos e
quando chegamos para treinar está
tudo limpinho e impecavel», elogia
Santana. D. Etelvina vive à entrada do
complexo e enche os pulmões para
cantar o hino do clube sempre que é
preciso. Ou para apoiar a equipa. «Este
ano é muito importante para ganhar
experiência da primeira divisão. Às vezes damos quedas, corno as crianças
quando começam a andar...Temos de
crescer. Se conseguirmos, para o ano
queremos mais um bocadinho.»

mil euros/época Subiu este ano à 1 divisão mas não receia os grandes
sários a receberem mais por épo
ca do que o nosso orçamento
anual, 7Q mil euros, mas não nos
queixamos. Estas são as regras,
não há que chorar», argumenta
convicto Luis Santana, que, no
entanto, gostaria de mais proximidade com Benfica e Sporting.

« \,,*ivemos perto e e bom por que vamos ficando com as sobras
dos outros e potencializamos esses valores, damos lhes confiança. Mas devia haVer mais abertura de Benfica e Sporting. Podiam
ajudar Os clubes de Lisboa, emprestando atletas que não são tão

utilizados. E bom para os jogado
res, é bom para o clube e é uma
questão estratégica. Repare como
o FC Porto tem jogadores em todos os clubes do Norte», alerta.
«O empate no jogo da Horta de
via ter nos deixados satisfeitos,
mas tinha atletas tristes no final,

porque acreditam que podem fazer melhor. Assim é fácil trabalhar. Fazemos treino bi diário alguns dias da semana. Se os atletas
estão satisfeitos rendem mais, se
rendem mais os resultados são
melhores e ficamos todos satisfeitos», resume com um sorriso.
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ANDEBOL

Sporting favorito
na Taça Challenge
Leões conhecem hoje o oponente dos oitavos de final da Taça
Challenge
Cabeça-de-série no sorteio de Viena, o
Sporting poderá ter em sorte nos oitavos-de-final da Taça Challenge um dos oito
adversários do pote 2: Lokomotiv Varna
(Bulgária), Esch e Dudelange
(Luxemburgo), Pelister (Macedónia),
Partizan 1949 (Montenegro), Hurry-up
(Holanda), Sala (Eslováquia) ou Tasova Yibo
(Turquia). Não há qualquer condicionante
neste sorteio, pelo que as duas equipas
eslovacas - Povazska Bystrica e Sala poderão defrontar-se nesta ronda, cuja
primeira 'mâo' está marcada para 18/19 de
fevereiro de 2017 e a segunda para 25/26
do mesmo mês.
H. C.
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Sorteio da EHF
condicionado
Benfica (pote 3) e FC Porto (4)
terão adversário alemão. Sorteio
é na quinta-feira
A Federação Europeia (EHF) confirmou a
distribuição das 16 equipas que jogam na
fase de grupos da Taça EHF, bem como o
regulamento que impede equipas do
mesmo pais de jogarem na mesma série.
Assim, no sorteio de quinta-feira, será certo
que Benfica (pote 3) e FC Porto (4) não se
defrontarão e terão adversário da
Alemanha, pais que, por possuir quatro
equipas, terá uma em cada grupo. As águias
evitam assim o GOG (Dinamarca), Granollers
(Espanha) e Magdeburg (Alemanha), ao
passo que os azuis e brancos não jogarão
com Cocks (Finlándia), Fuchse Berlin
(Alemanha) e Maccabi Tel Aviv (Israel). H. C.
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FC Porto regressa
à liderança
3 Azuis e brancos recebem hoje
(19 horas) o Sporting da Horta, no
Dragão Caixa, no Andebol 1
E é certo que o FC Porto vai recuperar a
liderança do Andebol 1, nesta partida em
atraso da 13.' jornada, devido à
participação dos dragões na 3.' ronda da
Taça EHF durante o fim-de-semana
passado. Com menos um ponto que o
Sporting e com vantagem no confronto
direto, qualquer resultado põe o FC Porto
na liderança do campeonato, onde soma
12 vitórias em outros tantos jogos, numa
série de 34 sucessos seguidos com o
treinador Ricardo Costa ao leme da
equipa, no que toca à fase regular. H. C.

-•
CALENDÁRIO
4 Andebol 14 13.' Jornada 4 Hoje
FC Porto—Sporting da Horta
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto

19.00 h
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§andebol

ABC/UMinho
Golo de Diogo
Branquinho eleito
o melhor da 8.ª jornada
da Liga dos Campeões
O melhor golo da 8.ª jornada da
Liga dos Campeões em andebol é
do atleta bracarense Diogo Branquinho, do ABC/UMinho, apontado diante do Holstebro, em Copenhaga. Na jogada individual, o
ponta esquerdo roda sobre um
defesa e finaliza com uma rosca.
No top cinco, está também o
guarda-redes Emanuel Ribeiro,
com a segunda melhor defesa.
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Calendário
Solidário AAUM

Na sua terceira edição, o
Calendário Solidário da AAUM
tem como destaque a
participação do vice-campeão
Olímpico de Londres 2012,
Emanuel Silva, que se despiu
de preconceitos e posou nu
para a edição de 2017.
Nuno Grilo e Diogo Branquinho,
Internacionais A de Andebol
e Luis Vaz, recordista nacional
dos 200m livres em Natação,
também são reforços de peso
para o calendário.
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Alavarium mantém senda vitoriosa
ALAVARIUM

28

Treinador: João Alves.
Tiago Pereira e Tiago Oliveira; Victor
Marquez, João Teixeira, Giovanni
Ariezo, José Silvares (1), João
Gonçalves, Yannick Lopes, Sandro
Gomes (11), Pedro Freitas, Gonçalo
Oliveira (3), Paulo Nunes, Ruben Alves
(1), Leonardo Costa (9), Francisco
Nunes (1) e Rui Henriques (2).

AC. VISEU

26

Treinador: Rafael Ribeiro.
Leonardo Carneiro e Paulo Vilarinho;
Tiago Barata, Carlos Ribeiro (3), Nuno
Marques (5), José Mendes (3), Marcos
Bispo (2), Luís Ferreira (9), Luís Aguiar
(2), David Amaral (1), Rodrigo Cabral e
Ruben Santos (1).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Telmo Neves e Jesua Marcalo
(A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: António Mesquita e
Ricardo Cerqueira.
Ao intervalo: 14-11.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Luís Malheiro
ESPECTÁCULO O Alavarium,
depois da vitória na ronda anterior no “derby” frente ao Ílhavo Andebol Clube, recebeu o
conjunto do Académico de Viseu, um adversário historicamente difícil. Não foi, por isso
de estranhar que o encontro se
iniciasse numa toada de equilíbrio, com as duas equipas a
entregarem-se de corpo e alma
ao jogo, mas sem conseguirem
alcançar superioridade uma
sobre a outra. Mas com o de-

correr da partida, o Alavarium,
com maior acerto defensivo,
passou para a frente do marcador e chegou, inclusive, ao intervalo a vencer por três golos.
A segunda parte voltou a iniciar-se sobre o signo do equilíbrio. No entanto, o Alavarium
pecou na concretização e permitiu a recuperação dos visitantes, que passaram mesmo
para a frente. Os aveirenses
reagiram de imediato e, com
uma grande atitude competitiva, voltaram a dominar o jogo
e reassumiram a liderança do
marcador. Porém, até ao final
do encontro, assistiu-se a um
grande equilíbrio no marcador,

que só foi desfeito nos últimos
instantes e que confirmou o
triunfo dos locais.
Com a dupla de arbitragem
a realizar um bom trabalho, o
conjunto de Aveiro, que contou
com o acerto de Sandro Gomes
e Leonardo Costa, que, juntos,
marcaram 20 pontos, venceu
um jogo muito emotivo entre
duas equipas, que proporcionaram um bom espectáculo de
andebol a todos os que se deslocaram ao pavilhão do Alavarium, que no próximo sábado
se desloca-se a Lamego para
defrontar o Clube de Andebol
local em jogo da 7.ª jornada do
campeonato. |
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Aveirense Diogo
Branquinho
“brilha”
na Europa
Andebol
Liga dos Campeões

Diogo Branquinho, jogador do
ABC de Braga, que é natural de
Aveiro e fez a sua formação no
São Bernardo, esteve em destaque, apesar da derrota (34-29)
do seu clube, na Dinamarca,
diante do Holstebro, no domingo, em jogo a contar para a 8.ª
jornada do Grupo D da Liga dos
Campeões.
O jovem foi o segundo melhor marcador do ABC, com
cinco golos - Pedro Spínola
marcou sete -, tendo um desses
sido eleito o melhor da jornada,
pela Federação Europeia deAndebol (EHF, na sigla inglesa). O
lance que valeu a Branquinho
a distinção foi um trabalho individual em que o ponta rodou
sobre o adversário directo, terminando com um remarte em
“rosca” que contornou o guarda-redes dinamarquês. AE
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Empate entre primeiros
“Derby” A Sanjoanense perdeu o primeiro ponto da época. São Bernardo, que vinha
de uma igualdade caseira, conquistou dois importantes pontos na casa do líder
RICARDO CARVALHAL

SANJOANENSE

31

Treinador: Nuno Batista.
Hugo Terra; Ricardo Pinho (8), Emanuel
Silva (1), Pedro Amorim, Alexandre Relvas (1), Bruno Pinho (4) e Pedro Garcia
(8) - sete inicial - Ricardo Gaspar, Mário
Lopes, João Pinhal, Xavier Costa, Ruben
Oliveira (2), Rui Gomes (7), Fábio
Gonçalves, António Brandão e Ricardo
Coutinho.

SÃO BERNARDO

31

Treinador: João Teixeira.
João Pinho; Hélder Carlos (2), Augusto
Pereira (5), Tiago Gonçalves, Diogo
Tabuada (4), Leandro Rodrigues (6) e
João Vilar (7) - sete inicial - Filipe Silva,
José Portela, Luís Santos, João Esteves
(1), João Valente, Jorge Faustino (1),
Fábio Basto, João Massa e Albano
Lopes (5).
Pavilhão Municipal das Travessas,
em São João da Madeira.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Pedro Fontes e Joel Freire
(A.A. Porto).
Oficiais de mesa: Rui Fernandes e
Paula Jesus (Aveiro).
Ao intervalo: 15-13

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Naquele que era o jogo grande
da jornada, para além de ser um
“derby” regional, estava também em disputa a liderança da
tabela classificativa da Zona 2,
com a Sanjoanense a partir na
frente, contando por vitórias todas as partidas até então realizadas, perante um São Bernardo que já havia cedido um empate na prova.
Com o equilíbrio a ser a nota
dominante na primeira parte, a
Sanjoanense foi quem teve
maior domínio, comandando

São Bernardo nunca se deu por vencido no recinto da líder Sanjoanense

praticamente sempre o marcador, beneficiando de alguma
lentidão do São Bernardo, nas
saídas para o contra-ataque. Daí
que, a dez minutos para o intervalo, a equipa da casa tivesse
chegado à maior vantagem (139), mas isso não foi sinal do bom
aproveitamento da inoperância
ofensiva por parte da equipa de
Aveiro, que acabaria por reduzir
a desvantagem para dois golos
na ida para o descanso.
Entrando bem mais concentrada, e apresentando maior rigor defensivo, a equipa de Aveiro, liderada nesta partida por ,
adjunto de Ulisses Pereira, que
esteve ausente devido aos compromissos da selecção nacional
feminina da qual é seleccionador, fez crer aos seus jogadores

que muito havia a ganhar nesta
partida, perante um adversário
muito forte e personalizado.
Aequipa de Nuno Batista, que
nunca dá nenhum lance como
perdido, acreditou sempre na
vitória até ao ultimo segundo,
mas a reacção do S. Bernardo,
que esteve sempre na discussão
do resultado final, alicerçou-se
na entrada para a baliza de Filipe Silva, que esteve autoritário
entre os postes e com uma sucessão de boas defesas “ajudou”
a equipa a igualar o marcador
a 22 golos e a não deixar o adversário fugir no marcador.
Nos últimos dois minutos finais e com o marcador a assinalar 31-28, a Sanjoanense teve tudo para segurar a vitória diante
de um adversário directo, mas

duas defesas consecutivas de
classe do guarda-redes Filipe
Silva e, mais tarde, a mão certeira de João Vilar, permitiram ao
S. Bernardo igualar a partida a
nove segundos para o final e a
garantir dois importante pontos
em casa de outro candidato. O
empate, por um lado, castiga a
equipa da casa, que não soube
gerir a vantagem nos instantes
finais, e por outro premeia o
São Bernardo, que acreditou
até ao ultimo segundo que era
possível ganhar pontos em
casa do líder.
Num jogo sempre muito bem
disputado, a dupla de arbitragem mostrou-se bastante segura, sendo mesmo obrigada a
assinalar muitas exclusões ao
longo de toda a partida. |
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Campeonato Nacional Jogo em atraso da 13.'
jornada - FC Porto-Sp.
Horta, 19h00, Dragão
Caixa.
Taça da Liga-Quartos de
final - Varzim-V. Setúbal,
19h15; FC
Porto-Belenenses, 21h15.
FUTEnot.. FEMININO
Seleção AA- Estágio de
preparação para o Torneio
Europeu Quatro Nações Treinos, 10h00 e 17h00,
Centro de Estágio
e Formação Desportiva de
Rio Maior.
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Branquinho fez
o golo da jornada
Rosca do pontaesquerda na Dinamarca valeu o melhor golo da 8.a
ronda da Champions
RUI GUIMARÃES
*11 0 ABC, que já não tinha

hipóteses de seguir em frente
na Liga dos Campeões, perdeu
na Dinamarca, por 34-29, mas
do jogo frente ao Holstebro
trouxe mais duas distinções:
Diogo Branquinho marcou o
melhor golo da oitava jornada
e Emanuel Ribeiro fez a segunda melhor defesa.
"Estar na Liga dos Campeões
é uma oportunidade única
para aprender com os melhores", disse o ponta-esquerda a
O JOGO. "Tive a felicidade de
me escolherem para melhor
golo, no entanto, o importante é continuarmos a trabalhar
paraestarmosaqui para o ano",
completou, em dia de viagem
para a Roménia onde, depois
de amanhã, a equipa bracarense joga frente ao Dínamo para
a nona jornada. Recorde-se
que a campanha europeia dos

academistas encerra no Parque de Exposições de Braga,
no dia ll de dezembro, frente
ao Nantes, o líder destacado
do Grupo D e que já temo apuramento garantido.
Estas não são as primeiras distinções que o ABC consegue
nesta na Liga dos Campeões,
uma vez que à segunda jornada Nuno Grilo já havia sido
considerado o melhor lateralesquerdo - marcou dez golos
na vitória da equipa de Carlos
ResendesobreoHolstebro,por
32-27- e na terceira, na derrota em Nantes (35-33), André
Gomes marcou um golo que
entrou no top 5 da ronda.

"O importante
é continuarmos
a trabalhar para
estarmos aqui
para o ano"
Diogolirmiqedeho
Ponta-esquerdadoABC

Diogo Branquinho marcou seis golos na Dinamarca

CHAVPI
203/14
TIAGO ROCHA
Melhor pivô e MVP da 4! Domada
FCPorto-Ounquirque (França) 22-21

PC Porto-La Rioja (Espanha)

nrwto

Modvecll (Itírssla)-FC Porto

Melhor lateral-direito e MVP da 7.' jornada
Top 5 dos golos da ]'jornada

Melhor invorn do ano

FC Porto-Kokinp (Diamarca)

11

AGiSO Cfdl P.
Melhor público da 8.• jornada
33-31

Melhor ponta-direita e MVP da 9.' jornada
30,29

27-2A

2016/17
2015/16

nr•rt
Melhor lateral-esquerdo da 2.1omada

Top 5 dos golos da 3.' jornada
VoJvodlna (Sérvia)-FC Porto

23-27

ALFREDO QUtft TUNA.
Top 5 dasdefesas da 4..}omada
FCPorto-klodvad (PaYsia)

31,27

32-27

NORÉ GOME S
Top 5 dos golos da 3' jornada
Nantes (Ft

35-33

_MOCO C4', Ai \i(..ku r
Melhorgoio da Blomada
Hoéstabro(DInamara0-0111C

Top 5 das defesas da 8 'fornada
FC Porto-La Moia (Espanha)

ABC-Holasbro (Dinamarca)

34-29

35-31

Top 5 das defesas da 8.' jornada
Holstebro (Dinarnarca)-ABC

3429
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ANDEBOL Ricardo Costa,
treinador do FC Porto
mostra-se ambicioso
quanto à participação
da equipa na Taça EHF

"A FINAL MIM DEVE
SER O OBJETIVO"
Pela primeira vez duas
equipas portuguesas vão
jogara fase de grupos da
Taça ENF. Benfica e FC Porto
vão na quinta-feira a sorteio
e não poderão cair no
mesmo grupo

Técnico dos dragões fala da
próxima fase da Taça EHF e
aponta a chegar mais além.
Ricardo Costa diz mesmo
que esta competição e até a
Champions são "fatos que
assentam bem às equipas
portuguesas"

SPORTIN6JA
PASSOUOSGRUPOS

RUI GUIMARÃES

ATaça EHF começou a
disputar-se com fase de
grupos em 2012/13, época
em que nenhuma equipa
portuguesa a alcançou. No
ano seguinte, o Sporting
jogou os grupos e passou,
tendo sido eliminado nos
quartos de final pelo Pick
Szeged, que viria a ganhar a
prova. Em 2014/15, o FC
Porto foi aos grupos e no ano
passado nenhuma equipa lá
chegou. Agora, FC Porto e
Benfica apuraram-se. —R.o.

imo "Alcançar a final four
deve ser o objetivo de todos no
clube. Temos noção de que é
muito complicado, vamos
agora defrontar equipas mais
fortes, mas estamos cá para lutar e dar tudo por esta camisola", disse Ricardo Costa, treinador do FC Porto, na sequência do apuramento para a fase
de grupos da Taça EHF, cujo
sorteio se realiza na quintafeira e contará também com a
presença do Benfica. "Este é
um momento importante
para o FC Porto, teremos seis
jogos para fazer e queremos

sonhar alto. Queremos ficar
num dos dois primeiros lugares do grupo e, se o conseguirmos, estamos a dar mais um

"O espaço dos

treinadores,
jogadores e clubes
portugueSes é a
Liga dos Campeões
e a Taça Fr.:TF"

`Ainda temos
jogos importantes
até à paragem e o
nosso grande
objetivo é voltar a
ser campeões"
Ricardo Costa
Treinador do FC Porto

passo rumo à final four", continuou o líder do conjunto
portista, que leva 18 vitórias
no mesmo número de jogos
nesta temporada.
"Juntamente com o que fizemos no ano passado na Ligados
Campeões, em que conseguimos 14 pontos, acredito que o
espaço dos treinadores, jogadores e clubes portugueses é a
Liga dos Campeões e a Taça
EHF, provámos que temos espaço, provámos no ano passado e vamos continuar a provar
neste ano que esse é um fato
que assenta bem às equipas
Portuguesas, é um fato que podemos vestir sem qualquer
problema, porque nos fica
bem", referiu Ricardo Costa,
destemido perante os níveis
mais elevados do andebol europeu. "Vamos esperar pelo
sorteio, pela ordem dos jogos,
pelas equipas, há muitas coisas
a ver, mas digo desde já, clara-

mente, que o único objetivo
que temos é passar, não vejo
equipas que sejam do outro
mundo", insistiu o antigo ponta-direita. "Aqui em nossa casa
já provámos que podemos ganhara qualquer equipa e tenho
a certeza de que vai ser dificil

sejaa quem for quevenhajogar
ao Dragão Caixa, como será
para nós nos outros pavilhões.
A partir deste momento, é dificil jogar fora, mas é nestes patamares que queremos jogar e
onde devem estar as equipas
portuguesas", concluiu.

"Campeonato é a prioridade"
A caminhada do FC Porto, esta época, está a ser imaculada. A 18 jogos, 12 de Campeonato Nacional e seis de Taça
EHF, os dragões responderam com 18 vitórias. Ricardo
Costa não dá importância e aponta ao futuro. "Isso não
nos tira o sono nem olhamos para trás, importa é olhar
para a frente, é sempre isso que digo aos meus atletas",
explicou o treinador dos dragões, lembrando: "Ainda
temos jogos importantes até à paragem do campeonato e
o nosso grande objetivo é voltar a ser campeões. Apesar
da vontade de fazer história na EHF, o nosso foco é o
campeonato". Recorde-se que os portistas voltam já hoje
à competição, em casa, frente ao Sporting da Horta, em
partida da 13.a jornada do Campeonato Nacional.
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Agenda
Padebei- Olvido Nadanal - F. C. Porto-SP. Horta (19)
notelroi Np da lipo(3..Fooe lema* 1) Grupo A - Varam-V Setúbal (19.1S) SoliPP8 - F. C. PartoEtelenenses (21.15)
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ANDEBOL

Águias e dragões em alta
acertam calendário
tr Depois de urna jornada
bem-sucedida nas competições
europeias, com a passagem à fase
de grupos da Taça EHF - a segun
da prova mais importante a nível
de clubes no que ao andebol diz
respeito -, Benfica e FC Porto
acertam, a meio desta semana, o
calendário do Campeonato Nacional, em jogos em atraso relativos à133 jornada.
Os portistas entram já hoje em
ação, recebendo no Dragão Caixa o Sp. Horta, sendo que amanhã, na Luz, as águias são anfitriãs da Ac. São Mamede. Curiosamente, os adversários de FC
Porto e Benfica ocupam os últimos lugares da tabela, respetivamente o 13çfre14Q.
Águias e dragões estão somente focados no triunfo. E no caso
dos portistas, a vitória vale recuperar a liderança, agora na posse
do Sporting, que tem mais um
jogo. "Esperamos conseguir sair
vitoriosos do jogo, com a certeza
de que não vai ser um jogo fácil.
Jogos como estes são os que exigem mais concentração à equipa. Sabemos o que queremos
para a nossa equipa e, se entrar-

ANDEBOL lt
t3.• jornada
FC PORTOL9hooSP. HORTA
BENFICAamanhAAC. S. MAMEDE

CLASSIFICAÇÃO
PIVED GMG5
& SPORTING 37 13 12 O 1 429-318
FC PORTO 36 12 12 O O 387-278
02 8ENFICA

32 12 10 O 2 352-292
09 MADEIRA 5402913 8 O 5 384-349
09 ABC

27 11 8 O 3 372.301

& BOA HORA 26 14 5 2 7 370-431
OQ AVANCA

26 13 6 1 6 337-345
09 A.SANTAS 24 12 6 O 6 295-301

& MAIA ISMAI 21 13 3 2 8 342-379
0159 AC FAFE 21 13 4 O 9 315381
& ARSENAL 20 13 2 3 8 349-403
(DR BELENENSES 19 12 3 1 8 325-363

CP SP. HORTA

19 12 2 3 7 315-364

COQ S. MAMEDE 15 13 O 2 11 296-363

mos concentrados, penso que
tudo vai correr de forma satisfatória", destacou ao site do clube o
lateral-direito dos azuis e brancos Yoel Morales .
O triunfo, de resto, é ainda
mais vital para a formação da Luz
- soma já duas derrotas -, para
não ver os adversários distancia rem- se ainda mais no topo da tabela classificativa. o
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ANDEBOL
29 Divisão masarina
79~ Zona 1-Markirno-Boavista, 27-27; Sto. TirsoXico Andebol, 29-30; FC Gaia-Fermentões, 25-22; Modicus-Gondomar, 23-23; S. Paio Oleiros-FC Podo B, 28-28 .
Classificação:19 FC Gaia, 19; 29 S. Paio Oleiros, 17;
39 Xico Andebol, 17; 49 Fermentões, 16; 59 Marítimo, 15; 69 Sto. Tirso, 14; 79 FC Porto 'B', 13; 89
Boavista, 11; 99 Gondomar, 10; 102 Modicus, 8.
7.11)osnadz Zona 2-Sanjoanense-S. Bernardo, 31-31;
Benavente-Monte, 27-26; Estaneja-Sismaria, 27-27; Mariens-fleira Mar, 32-28; Albicastrense-Juve is, 26-23.
Classificação: 19 Sanjoanense, 20; 29 São Bernardo, 19; 39 Albicastrense, 18; 49 Marienses, 14; 59
Beira Mar, 12; 69 Estarreja, 11; 79 Sismaria, 10; 89
Benavente, 10; 99 Monte, 9;104 Juve Lis, 9.
Piomadix Zona 3-1.9 Dezembro-Serpa, 31.26; Mo
,Moinho-Torrense, 32.15; V. SetúbaJAImada, 34-23; Camões-Benfical3,24-24; Zona Azul-Vela Tavira, 2720.
Classificação:19 Benfica 8,19; 29 V. Setúbal, 18; 39
Zona Azul, 18; 49 Camões, 16; 59 Vela Tavira, 14; 69
1.9 Dezembro, 13; 79 Alto Moinho, 13; 89 Serpa, 12;
99 Almada, 9;10º Torrense, 8.
BASQUETEBOL
Protiga
8' Jantada: Zona Norte- Guifàes-Sangalhos, 5752; Académico-Ginásio, 76-64; Esgueira-Sanjoanense, 87-72; Dragon Force-Vasco Gama, 83-77.
Classificação: 19 Dragon Force, 15 pts; r V. Gama,
14; 39 Esgueira, 13; 49 Académico, 12; 59 Ginásio, 11;
69 Cuifões, 11; 79 Sanjoanense, 10; 89 Sangalhos,
10
8' ¡ornada: Zona Sul- Belenenses-Benfica B, 59
66; Terceira Basket-Fisica, 92-82; AngraBasket-Barreirense, 84-79; Academia-Estoril BC, 69-76.119 jornada (jogos antedpados): AngraBasket-Física, 7691; TerceiraBasket-Barreirense, 73-77. ClassNicação:
19 Barreirense, 14 pts; 29 Terceira Basket, 14, 39 Es
toril BC, 13; 49 Benfica 8,13; 59 AngraBasket, 13; 6.9
Física, 12; 79 Belenenses, 10; 89 Academia, 10.
tiga
79 jomadx CABMadeira-U. Sporfiva,60-39; a LombosBoa Viagem, 68-76; S. André-Académico, 69-44; Torres
Novas-Vagos, 85-88; Olivais-Ovarense, 81-58; Benfica'- Lousada, 96-70.0assilioção: r Santo André, 12 pts;
r Boa Viagem, 12; 39 Olivais, 12; 4.9 Benfica, 12;
5.9 Vagos, 12; 6.9 Q. Lombos, 11; 7.9 U. Sportiva, 11;
8.9 CAB Madeira, 10; 9.9 Lousada, 10; 10.9 Académico, 8;119 Ovarense, 8;12.4 Torres Novas, 8.
HÓQUEI EM PATINS
2' Divisão masculina
79 jornada: Zona Norte -Juv. Pacense-Infante Sagres, 3.3; Ac. Espinho-P. Vouga, 8.4, Carvalhos-CD
Póvoa, 2-0; Vila Praia-Taipense, 5-5; Cambra-Famalicense, 5-2; Esc. Azeméis-HC Braga, 2-6, Marco-Gulpilhares, 4-3. Gassilkagio: 19 HC Braga, 19 pts; 29
Ac, Espinho, 17; 39 Inf. Sagres, 17; 49 HA Cambra,
13; 59 Juv. Pacense, 12; 69 Cavalhos, 10; 79 Marco,
9; 89 Vila Praia, 9; 99 Famalicense, 9; 109 Gulpilhares, 7; 114 CD Póvoa, 5; 12.9 Taipense, 5; 13.9 EL
Azeméis, 3; 14.9 P. Vouga, 1.
79 jornada: Zona Sol- Marinhense-Juv. Salesana,
2-2; Benfica B-Alenquer, 8-2; Biblioteca-HC Sidra, 3.
2; C. Ourique-Maritimo, 2-4; AD Oeiras-Parede, 5.4;
Fisica-Grândola, 1-2; Os Tigres-V. Gama, 3-2. Classificação: 19 Benfica B, 21 pts; 29 Grândola, 16; 39
Marítimo, 16; 49 Parede, 13; 59 AD Oeiras, 13; 69 Física, 13; 72 Juv. Salesiana, 10; 89 C. Ourique, 10; 99
Mannhense, 8;104 Biblioteca, 7; 119 Alenquer, 6;
129 Os Tigres, 5;139 V. Gama, 1; 149 HC Sintra, 1.
1.9 Demão terninha
39 lornadte Zona Nade- Carvalho-Académb3, 5-1; Inf.
Sagres-kazede, 2-2; Sanjoanense-Vita Boa Bispo, 7-3.
Classificação: 1.9 Carvalhos, 9 pts; 2.9 Sanjoanense, 6;
3.9 Académica, 6; 4.9 Vtla Boa Bispo, 3; 5.91nf. Sagres, 1;
6.9 Arázede, 1.
39 jornack Zoo Sul- Stuart HC-Turquel, 2-0; MercaJuv. Salesiana, 6-11; Tojal-Benfica, 0-8. Classificação: 1.9
Benfka, 7 pts; 2.9 Sturat1-1C, 7; 3.91uv.Salesiana, 7; 4.9
Turque1,4; 5.9 Tojal, 0; 6.9 At era, 0.
VOLEIBOL
2.9 Diditão
. rnasculna
4.9 iomadte Sede A -Vtacondense-St9Tirso, 3-2; Na
Nun 'Atvares-Famakceme, 31.Classilicação: r Vilacondense, 10 pts; r Santo Tirso, 7; 39 Ala Nun'Alvares, 6; 49 Guedães, 1; 69 Famalicense 0;
49 janulte Solde B-Frães-Jose Moreira, 2-3; 91
da: José Moreira-Académica, 3-0; CV Espinho-Fiães, 0-3;
Classiliaição: 19 AA José Moreira, 14Pts; 29 Fiães, 7;
39 CV Espinho, 6; 49 Académica, O
481~ Sede C- CV Oeiras-CN Ginástica, 3.1; CV lisboa-Manlmo, 1-3.0assilkação: 1.9 CV Oeiras, 9 pts;
r Marítimo, 9; CN Ginástica, 6; 49 CV Lisboa, O
1.9 Dkisão fenitina
711~Boavista-Ribeirense, 3-2; C. Maia-Porto, 0-3;
Lusóforo-Atlético, 0-3; Leixões-EP.E. Lobato, 3-0; BelenensesGueifães, 3-2 Classificação:19 Leixões, 18; 29
Porto VOEI, 17;39 Atlético, 13; 4.9 Clube K,12; 59 Belenenses, 9; 69 C. Maia,7; 79 Esc. P. Lobato, 7; 89
Guerfães, 7; 99 Ribeirense, 6;109 Boavista, 4; 119 Lusofona, 4; 129 5p. Braga, 1
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