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ANDEBOL 

FC Porto procura 
a 23.a vitória 
O »O líder FC Porto recebe a 

Académica de São Mamede, hoje 
(20.30 horas), numa partida em 
atraso da 23' jornada que opõe os 
dois extremos do Andebol 1. Em caso 
de 23' vitória consecutiva, os 
dragões aumentam a vantagem 
sobre o Sporting para seis pontos, 
enquanto a Briosa do Norte procura 
o primeiro sucesso na edição deste 
ano da prova! H. C. 
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•,4` • 
AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
20h30 
FC Porto-AA São Mamede, 23.a 
jornada do campeonato nacio- 
nal. Pavilhão Dragão Caixa. 

AMANHA 
HÓQUEI EM PATINS 
21h30 
Benfica-Riba D'Ave HC, 15.a 
jornada do campeonato nacio-
naL Pavilhão da Luz. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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Artística de Avanca está 
praticamente fora do top6
Perspectiva Derrota em casa diante do Boa Hora complica sonho da equipa
orientada por Carlos Martingo, que garante ambição para o que resto da época

Avelino Conceição

A equipa da Artística de Avanca,
que está a realizar uma boa pri-
meira fase, tendo conseguido al-
guns bons resultados - inclusive
venceu, em casa, há umas jor-
nadas atrás, o Benfica - está fora
dos seis primeiros lugares que
dão acesso à disputa do titulo
nacional, quando faltam três jor-
nadas para o fim da fase regular.
A formação avancanense an-
dou quase sempre no “top 6” e
a derrota algo inesperada de sá-
bado diante da equipa lisboeta,
por 26-28, deixou a equipa pra-
ticamente sem possibilidades de
recuperar o sexto posto, agora
ocupado pelo Águas Santas.

Para o técnico Carlos Mar-
tingo, a sua equipa “entrou
muito mal na partida, demo-
rando muito a reagir ao resul-
tado negativo, e acabou por pa-
gar caro esse mau início”. Ape-
sar da derrota, o treinador não
deixa de realçar o bom desem-
penho que a sua equipa tem
tido até ao momento, ainda
que não lhe restem muitas dú-
vidas quanto ao não apura-
mento. “Temos a consciência
de que já seria muito difícil,

mesmo tendo ganho esta par-
tida diante do Boa Hora, e mais
difícil ficou, para não dizer pra-
ticamente impossível, o nosso
apuramento”.

A margem de jogos (três)
para terminar esta fase “é mui -
to curta para podermos pensar
em qualquer ‘milagre’”, vincou
o treinador, algo desolado, por

ter estar “um pouco aquém da-
quilo que tínhamos perspecti-
vado como primeiro objectivo,
que era ficar entre os seis pri-
meiros”. Contudo, Carlos Mar-
tingo garante que a ambição
irá manter-se no seio do grupo:
“Queremos somar o maior nú-
mero de pontos com vista à
segunda fase, pois ‘caindo’ na

fase de manutenção, o que é
praticamente uma realidade,
estaremos mais tranquilos pa -
ra continuar a disputar os três
pontos”.

Um dado adquirido é que o
técnico não vai poder contar
mais com o ponta Ricardo
Mourão, que vai ser operado ao
menisco e ficará algum tempo
afastado dos recintos. Mas nas
contas Carlos Martingo entram
todos os outros jogadores dis-
poníveis, a quem quer continuar
a motivar para “encarar cada
uma das partidas que faltam
com o objectivo de conquistar
os três pontos, jogando de igual
para igual, e continuando a pra-
ticar um bom andebol”.

De resto essa tem sido uma
das imagens de marca da equi -
pa e tem contribuído para que,
esta época, o Pavilhão Adelino
Dias Costas, em Avanca, tenha
registado muito público nos jo-
gos. Carlos Martingo quer con-
tar com o forte apoio forte dos
adeptos, deixando a certeza de
que “a equipa está motivada
para os restantes jogos e para
toda a segunda fase”, em que a
luta pela conquista dos pontos
vai ser intensa e para a qual as
equipas partem com metade
dos pontos angariados na pri-
meira fase da prova. |

RICARDO CARVALHALAndebol
1.ª Divisão Nacional

Carlos Martingo quer a equipa focada em lutar até ao fim
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Técnico da Artística de Avanca
garante ambição da equipa  P26
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A5 Artística de Avanca está praticamente fora do "top 6"
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A equipa da Artística de Avanca, que está a realizar uma boa primeira fase, tendo conseguido alguns
bons resultados - inclusive venceu, em casa, há umas jornadas atrás, o Benfica - está fora dos seis
primeiros lugares que dão acesso à disputa do titulo nacional, quando faltam três jornadas para o fim
da fase regular. A formação avancanense andou quase sempre no "top 6" e a derrota algo inesperada
de sábado diante da equipa lisboeta, por 26-28, deixou a equipa praticamente sem possibilidades de
recuperar o sexto posto, agora ocupado pelo Águas Santas.
 
Para o técnico Carlos Martingo, a sua equipa "entrou muito mal na partida, demorando muito a reagir
ao resultado negativo, e acabou por pagar caro esse mau início". Apesar da derrota, o treinador não
deixa de realçar o bom desempenho que a sua equipa tem tido até ao momento, ainda que não lhe
restem muitas dúvidas quanto ao não apuramento. "Temos a consciência de que já seria muito difícil,
mesmo tendo ganho esta partida diante do Boa Hora, e mais difícil ficou, para não dizer praticamente
impossível, o nosso apuramento".
 
A margem de jogos (três) para terminar esta fase "é muito curta para podermos pensar em qualquer
'milagre'", vincou o treinador, algo desolado, por ter estar "um pouco aquém daquilo que tínhamos
perspectivado como primeiro objectivo, que era ficar entre os seis primeiros". Contudo, Carlos
Martingo garante que a ambição irá manter-se no seio do grupo: "Queremos somar o maior número
de pontos com vista à segunda fase, pois 'caindo' na fase de manutenção, o que é praticamente uma
realidade, estaremos mais tranquilos para continuar a disputar os três pontos".
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A equipa do CS Madeira
garantiu, no passado do-
mingo, a sua presença na
fase final do campeonato
nacional de andebol femi-
nino (ao assegurar um lu-
gar entre os oito primei-
ros) ao vencer o Santa
Joana por 23-28 (o jogo
foi para intervalo com as
madeirenses já na frente
do marcador, 10-16).
Já o campeão em título
Madeira SAD manteve a
liderança invicta do cam-
peonato na visita ao redu-
to do Maiastars, onde
venceu sem grandes difi-
culdades de maior: 21-27
(com 10-16 ao intervalo).

ANDEBOL
MADEIRA SAD INVICTA;
SPORTS NA FASE FINAL
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JACOB MARCA NOVE 
E ESTÁ NA FTIAL DA BENEUAGUE 
Apesar de ter perdido por 27-29 com o Hubo, 
na última jornada da fase regular da Bene-
League, o OCI-Lions, de João Jacob, acedeu à 
final-four, que decorrerá no próximo fim de 
semana, ao acabar na quarta posição. Jacob 
marcou nove golos, os mesmos de Sérgio 
Rola, no jogo em que o seu clube, o Sasja, 
perdeu com o Tongeren, por 28-25.0 Sasja 
terminou esta fase no sétimo lugar. -AP 
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Agenda 
~abai - I.' ~sio Nacional (1. Fada) - f C fomo-Ac 5 Marnede (20.30) 
Piesebel - lavam da UEFA (Oltavos de Ana)- F C Porto-Vliturul Ccad4traa (14 PSV Endho 
ven-Benhca

Liga  
(1/) 
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ANDEBOL 

Nuno Grilo encantado 
com Créteil de França 
EM O lateral-esquerdo Nuno 
Grilo foitunagrande baixa para o 
campeão ABC, cada vez mais 
longe do título. Mas o ingresso nó 
Créteil de França veio abrir no-
vogtorizontes ao internacional, 
estreante na Starligue. 

"Tem sido uma experiência 
espetacular, pois nota-se bem 
que a França é um pais que valo-
riza o andebol. Espero que mais 
portugueses venham para cá, 
porque não vão arrepender-se", 
considerou Nuno Grilo. 

O primeira linha entrou com a 
mão direita na liga gaulesa na vi-
tória (28-27) do Créteil em Ivry, 
ao marcar 5 golos em 9 remates 
(56% de eficácia), para depois 
perder (27-35) em Montpellier, 
com 2 golos em 5 (40%). 

"Frente ao Ivry era utna parti-
da muito importante, porque é 
uma equipa do nosso campeona-
to e ainda por cima ganhámos  

fora. Estamos a apenas a uma vi-
tória para fugir à linha de água", 
explicou Nuno Grilo. 

O objetivo do Créteil é a manu-
tenção, sendo, o penúltimo da 
classificação, com 7 pontos, a 2 
de Rennes, de Wilson Davyes, e 
Dunkerque. Lidera o PSG (28). 

FC Porto recebe São Mantede 
Em jogo em atraso da 23' jornada 
da fase regular do Campeonato, o 
líder FC Porto recebe hoje 
(20h30) a Académica de São Ma - 
mede, lanterna-vermelha e ain-
da à procura da primeira vitória. 

Gustavo Rodrigues, lateral dos 
dragões, quer esquecer a derrota 
nas competições europeias (EHF 
Cup): "Podemos estar 
cansados. Mas é bom entrar em 
campo para limpar as derrotas e 
seguir em frente no campeonato, 
principal objetivo. Bola para a 
frente." 0 A.R. 
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Nuno Grilo encantado com Créteil de França
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Ingresso na equipa abriu novos horizontes ao internacional
O lateral-esquerdo Nuno Grilo foi uma grande baixa para o campeão ABC, cada vez mais longe do
título. Mas o ingresso no Créteil de França veio abrir novos horizontes ao internacional, estreante na
Starligue.
"Tem sido uma experiência espetacular, pois nota-se bem que a França é um país que valoriza o
andebol. Espero que mais portugueses venham para cá, porque não vão arrepender-se", considerou
Nuno Grilo.
 
Continuar a lerO primeira linha entrou com a mão direita na liga gaulesa na vitória (28-27) do Créteil
em Ivry, ao marcar 5 golos em 9 remates (56% de eficácia), para depois perder (27-35) em
Montpellier, com 2 golos em 5 (40%).
"Frente ao Ivry era uma partida muito importante, porque é uma equipa do nosso campeonato e ainda
por cima ganhámos fora. Estamos a apenas a uma vitória para fugir à linha de água", explicou Nuno
Grilo.
 
O objetivo do Créteil é a manutenção, sendo o penúltimo da classificação, com 7 pontos, a 2 de
Rennes, de Wilson Davyes, e Dunkerque. Lidera o PSG (28).
 
FC Porto recebe São Mamede
 
Em jogo em atraso da 23ª jornada da fase regular do Campeonato, o líder FC Porto recebe hoje
(20h30) a Académica de São Mamede, lanterna-vermelha e ainda à procura da primeira vitória.
 
Gustavo Rodrigues, lateral dos dragões, quer esquecer a derrota nas competições europeias (EHF
Cup): "Podemos estar um pouco cansados. Mas é bom entrar em campo para limpar as derrotas e
seguir em frente no campeonato, principal objetivo. Bola para a frente."
 
Autores:
 
A.R.
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