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Tempo de 
grandes decisões 
—) Luta pelo grupo A intensifica-
-se no principal campeonato na-
cional, a três jornadas do fim 

Com três jornadas restantes nesta fase 
do campeonato do Andebol 1, a luta pelo 
acesso ao grupo A tem novos capítulos —
ainda com o jogo Madeira SAD-Avanca 
aprazado para 4.' feira — e com dois dos 
intervenientes a terem deslocações de 
risco: o Belenenses visita o Dragão Caixa 
e o Águas Santas vai ao Pavilhão João 
Rocha! Em melhor situação estão, nesta 
jornada, madeirenses e avancanenses: 
os primeiros recebem o AC Fafe e os 
segundos fazem a curta viagem até ao 
reduto do São Bernardo. Mas na mente 
de todas as formações está também a 
contabilidade pontual, uma vez que na 
próxima fase, repartida entre os grupos A 
e B, o total de pontos será reduzido a 50 
por cento, pelo que um deslize pode ser 
fatal nas aspirações! Sporting, FC Porto, 
Benfica e ABC têm o lugar garantido no 
apuramento do campeão, assim como 
ISMAI, Boa Hora, AC Fafe, Arsenal 
Devesa, Xico Andebol e São Bernardo 
sabem que vão estar no grupo B, numa 
luta acesa para fugir aos dois últimos 
lugares que são sinónimo de relegação. 

HUGO COSTA 

AN DEBOL 1 
3 23.' Jornada3 Hoje 

Madeira SAD (8.°)-AC Fafe (11.°) 15.00 h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal  
Boa Hora (10.°)-Arsenal Devesa (12.°) 18.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa 

ABC (4.°)-Xico Andebol (13.°) 17.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  

FC Porto (2.°)-Belenenses (6.°) 18.00 h 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

São Bernardo (14.°)-Avanca (5.°) 18.00 h 
Pavilhão Gimnodesportivo S. Bernardo, em Aveiro  

Sporting (1.°)-Águas Santas (7.°) 19.00 h 

Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
ISMAI (9.°)-Benfica (3.°) 1.9.00 h 
Pavilhão Municipal, na Mala 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho, que é quarto
com 58 pontos,  recebe o Xico
Andebol, 13.º com 31 pontos
hoje, às 17 horas,  na 24.ª ronda
do Andebol 1. 

“Não temos desculpa se não fi-
zermos um bom jogo e resulta-
do”, refere Jorge Rito,  treinador
dos bracarenses em som enviado
às redacções. Começando por
lembrar que “é mais um jogo de
campeonato, a três jogos do fim
desta primeira fase”,  adianta ser
“evidente que nós queremos
manter esta toada de vitórias que
temos conseguido nos últimos
jogos”, acrescenta, frisando que
este jogo “merece a mesma aten-
ção de todos os outros”.

“Independentemente de o Xico
ter objectivos diferentes dos
nossos”, prossegue Jorge Rito,
estes “são jogos que exigem de

nós maior responsabilidade”, diz
ainda, frisando que “temos de
estar superconcentrados”

Os outros clubes minhotos, que
se batem por pontos que lhes
permitam  a manutenção, deslo-

cam-se a recintos de clubes mais
cotados. O AC Fafe (11.º com 33
pontos)  defronta, no Funchal, o
Madeira SAD, (oitavo com 46 e
com legítimas aspirações a um
lugar entre os seis primeiros). O

Arsenal da Devesa, que é 12.º
com 33 pontos, visita em Lisboa
o Boa Hora, que é 10.º com 38.

No que concerne aos candida-
tos ao título, o Sporting, que li-
dera isolado com 66 pontos, re-

cebe no Pavilhão João Rocha o
Águas Santas que é sétimo com
46 – em busca de pontos que lhe
permitam subir ao sexto lugar. 

O FC Porto e o Benfica, ambos
com 62 pontos, jogam, respecti-
vamente, em casa com o Bele-
nenses, que se bate por não bai-
xar do sexto lugar, que detém
(com 49 pontos) e no Municipal
da Maia com a ADA Maia/IS-
MAI, que busca pontos para
manter distância sobre a cauda
classificativa. 

A ronda completa-se com o S.
Bernardo-Avanca, em que o últi-
mo classificado (28 pontos) re-
cebe o quinto (50 pontos), num
encontro em que os visitantes
são favoritos. 

ABC/UMinho e Xico Andebol 
em dérbi minhoto no Sá Leite
HOJE, ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, há dérbi minhoto com a recepção do ABC/UMinho
ao Xico Andebol. Treinador dos bracarenses, Jorge Rito, admite necessidade de concentração. 

DR

Tomás Albuquerque, no jogo da primeira volta, em Guimarães

§jornada 13
A 13.ª ronda do
campeonato nacional
Andebol 1 tem previstos
para hoje todos os jogos,
com os horários seguintes:

ABC/UMinho – Xico  
Madeira SAD – AC Fafe 
FC Porto – Belenenses 
Sporting – Á. Santas
Boa Hora – Arsenal 
Maia/ISMAI – Benfica 
S. Bernardo – Avanca 
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Ílhavo AC quer ser surpresa
na disputa pela subida
Fase Final Clube ilhavense não se assume como candidato, mas confiança
é coisa que não falta à formação orientada por João Pinho

Andebol
2.ª Divisão Feminina

Avelino Conceição

O Ílhavo Andebol Clube co-
meça, hoje, a disputar subida à
1.ª Divisão Nacional de Seniores
Femininos, numa fase final em
que só as duas primeiras classi -
ficadas - de oito equipas - garan -
tem a promoção à principal
pro va feminina. E mesmo recu-
sando desde logo o estatuto de
candidata nessa luta, à equipa
ilhavense não se lhe pode tirar
os números alcançados, sendo
a única equipa invencível nas
diferentes fases regionais de
apuramento: oito vitórias em
oito jogos, melhor ataque e a
melhor defesa, com 254 golos
marcados e 169 sofridos.

Começar a fase final da 2.ª Di-
visão Feminina a jogar “fora de
portas” nas duas primeiras jor-
nadas, e logo diante das duas
formações mais cotadas - Pas-
sos Manuel e Juventude Mar -
não retira a confiança que reina
no colectivo de Ílhavo, orientado
por João Pinho,  neste patamar
que colocará duas equipas entre
melhores nacionais, sendo que
ainda estará em causa a con-
quista do título nacional. O téc-
nico, com um discurso realista,
mas ao mesmo tempo mos-
trando-se ambicioso, não tem

dúvidas que “vai ser uma fase
final muito difícil, em que as oito
equipas que estão presenta, in-
cluindo a nossa, têm bons va-
lores tanto individuais, mas que,
por outro lado, têm também
bons como colectivos”.

“Temos uma equipa com
mui tas atletas novas, mas va-
mos encarar cada jogo com o
máximo de realismo, sabendo
do favoritismo de cada um dos
nossos adversários. Esta fase
será uma caminhada de jogo-
a-jogo”, considera João Pinho,
que assumiu o comando téc-
nico da equipa sénior feminina
do Ílhavo AC esta temporada,
após deixar a competição como
guarda-redes do São Bernardo.
E o sorteio que ditou um arran-
que com duas partidas de grau
de dificuldade elevado é enca-
rado pelo treinador como nor-
mal: “tanto pode ser mau, como
pode ser bom. Foi isso que disse
às minhas jogadoras, porque
vive esse cenário no ano pas-
sado pelo São Bernardo, na fase
de subida, e foi muito bom. Se
os resultados foram positivos,
até poderá ser benéfico”.

Três jogos caseiros
na viragem da prova

O calendário impõe que, na
viragem da primeira para a se-
gunda volta, a equipa faça três
jogos seguidos em casa, “o que

também pode ter um signifi-
cado muito importante em ter-
mos de classificação”, explica
João Pinho, lembrando que,
quando chegou a Ílhavo, “ en-
contrei uma equipa que trei-
nava muito pouco e agora te-
nho um grupo super motivado
, que treina todos os dias e tem
cada vez mais vontade. Essa é a
nossa grande arma que nos une
para esta caminhada”. João Pi-
nho recorda também que “a
competência foi a chave do su-
cesso da primeira fase, onde a
equipa só somou vitórias, pe-
rante adversários com quali-
dade e que nos dificultaram ao
máximo a nossa tarefa”.

Num campeonato a oito, o
técnico prevê “luta intensa” en-
tre um lote de equipas que se
assumem como favoritas, enu-
merando sem tipo qualquer
problema três delas. “O Passos
Manuel, curiosamente o nosso
primeiro adversário, com mui -
ta experiência e treinado por
um técnico ganhador; o Alpen-
dorada, recheado de atletas de
selecção; e a Juventude Mar,
que integra jogadoras muito
experientes”. Para João Pinho
“vai ser, como se costuma dizer,
‘sete cães a um osso’” e para o
Ílhavo AC, “sendo verdade que
não se assume como candi-
dato, claro que não enjeitará,
se a oportunidade surgir, a luta

Estreia em casa
agendada para
10 de Março
Hoje, a partir das 19 ho-
ras, o Ílhavo AC actua
frente ao Passos Manuel,
no Pavilhão da Escola
Quinta dos Marrocos,
em Lisboa, com arbitra-
gem da dupla setuba-
lense Pedro Sousa/Jorge
Barradas, na jornada de
abertura da Fase Final
do Campeonato Na -
cional de Seniores Femi-
ninos da 2.ª Divisão. E
depois da deslocação a
Braga, ao recinto do Ju-
ventude de Mar, na se-
gunda ronda agenda da
para 3 de Março, a equi -
pa ilhavense fará a sua
estreia em casa di ante do
Colégio Almeida Garrett,
no sábado seguinte (10
de Março), num jogo
com início marcado para
as 16.30 horas, no Pavi-
lhão da Gafanha da En-
carnação. |

pela subida, sabendo das difi-
culdades que nos espera”.

O desempenho da formação
ilhavense, mesclada de expe-
riência e juventude, tem cha-
mado mais público ao pavi-
lhão e o “oitavo jogador”, para
o timoneiro da equipa, será
muito importante nesta fase.
“Não tendo o Ílhavo muitos só-
cios e adeptos, não é menos
verdade que, com o desempe-
nho da equipa e os bons resul-
tados alcançados, temos visto
mais gente nas bancadas, o que
é muito bom para as jogadoras.
O que podemos prometer a to-
dos aqueles que vierem ao
nosso pavilhão para assistir
aos nossos jogos é que vamos
deixar tudo dentro de campo.
E quando digo tudo, é mesmo
tudo. Estas atletas têm uma en-
trega inexcedível e ultrapas-
sam barreiras de dificuldade
impensáveis, o que desde logo
são factores motivacionais pa -
ra o sucesso da equipa”, con-
cluiu João Pinho. |

RICARDO CARVALHAL

Equipa feminina do Ílhavo AC está preparada para “atacar2 a fase de subida de divisão
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“Derby” em Aveiro
com interesse adicional
motiva equipas da região

ATRACTIVOO “derby” do Na-
cional de Andebol 1, que hoje
(18 horas), em Aveiro, opõe o
São Bernardo à Artística de
Avanca assume contornos dis-
tintos para as duas equipas,
com objectivos bem diferentes
traçados no início da época. Os
aveirenses, que ocupam a úl-
tima posição, ainda procuram
a primeira vitória em casa, en-
quanto os avancanenses, com
um triunfo, podem garantir a
manutenção e a presença no
Grupo A da Fase Final do cam-
peonato, onde se vai discutir o
título de campeão, desde que
o FC Porto vença o Belenenses,
no Dragão Caixa.

O confronto pode, por isso,
despertar um interesse adicio-
nal, e João Alves, técnico do
São Bernardo, na antevisão da
partida, refere que “será mais
um jogo difícil, perante uma
das boas equipas deste cam-
peonato. Vamos estar mais
atentos, porque fizemos uma
boa primeira parte no jogo da
primeira volta e queremos vol-
tar mostrar qualidade de jogo.
Sabemos que o favoritismo
está do lado da Artística, mas
vamos fazer tudo para tentar
alcançar a vitória, que nos tem
fugido sempre, ainda na última
partida em casa, tenha esca-
pado no último ‘fôlego’”.

E olhando para as três jor-
nadas que faltam para termi-
nar a primeira fase da compe-
tição, João Alves é peremptó-
rio: “queremos fazer o maior
número possível de pontos. Te-
mos obrigação de vencer em
casa o Fafe e, mesmo nos ou-
tros dois, incluindo este com a

Artística, todos os pontos vão
ser muito importantes, já que
a equipa se poderá apresentar
ainda com mais motivação
para a disputa da segunda fase,
onde a margem de erro será
muito menor.

Também Carlos Martingo
está à espera de “um jogo difí-
cil, mas que encaramos com
optimismo. Estamos confian-
tes numa vitória diante de uma
boa equipa, bastante aguerrida,
e que nos causou alguns pro-
blemas na primeira volta em
nossa casa. Tem um lote de jo-
gadores de qualidade, o que
desde logo dará ao jogo um
elevado grau de dificuldade”.

Mas ao mesmo tempo, o téc-
nico da Artística de Avanca
olha para este confronto como
o da possível manutenção na
primeira divisão, podendo o
seu conjunto, em caso de vitó-
ria e com a ajuda do “dragão”,
garantir um lugar entre as seis
melhores equipas nacionais.
“Este jogo tem esse atractivo
para nós porque uma vitória
nos garante o primeiro objec-
tivo a que nos propusemos no
início da época”, concluiu Car-
los Martingo.

Recorde-se que, à entrada
para esta partida no Pavilhão
Gimnodesportivo de São Ber-
nardo, com início às 18 horas e
arbitragem da dupla aveirense
Nuno Marques/João Correia, a
Artística de Avanca ocupa a
quinta posição com 50 pontos,
mais um do que o Belenenses
e mais quatro do que o sétimo
e oitavo classificados, Águas
Santas e Madeira SAD, que tam-
bém estão na luta pelo apura-
mento, sendo que terá ainda de
defrontar os madeirenses em
encontro atrasado.AC

Andebol
Campeonato Nacional 1

FOTOS: RICARDO CARVALHAL

Treinadores só pensam em vencer por diferentes razões
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Conquistar pontos ao Fafe 
é 'ouro' para Madeira SAD 

EQUIPA MADEIRENSE 
PRECISA VENCER O 
FAFE, ESTA TARDE (15 
HORAS), NO PAVILHÃO 
DO FUNCHAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O encontro de logo, às 15 horas, 
no Pavilhão do Funchal, que vai 
colocar frente e frente o Madeira 
Andebol SAD e o Fafe, acaba por 
se revestir, nesta altura da com- 
petição, de crucial importância 
sobretudo para a contabilidade 
dos madeirenses. 

Depois de uma espécie de 'des- 
cidas aos infernos' no passado 
mês de Dezembro - relembre-se 
que um conjunto de três resulta- 
dos negativos, a par que lesões a 
mais retirava quase por completo 
a possibilidade da conquista de 
um lugar no grupo A - eis que no  

ano de 2018 surge em campo um 
Madeira Andebol SAD absoluta- 
mente 'renovado' no que à sua 
ambição diz respeito, conquis- 
tando pontos atrás de pontos e 
chegando, a quatro jornadas do 
cair do pano da fase regular, ape- 
nas a depender de si para atingir 
essa meta. 

No entanto, a margem de erro é 
nula, pelo que a conquista dos 
três pontos ,logo à tarde frente 
aos nortenhos, torna-se o alvo 
principal. 

Com 46 pontos, o Madeira SAD 
segue no 8.° lugar, a par com o 
Aguas Santas, enquanto o outro 
adversário directo, o Belenenses, 
soma 49 pontos e está na 6.a posi- 
ção. Hoje o Belenenses joga em 
casa do Porto e o Aguas Santas 
em casa do Sporting. 

Na II Divisão, o Marítimo joga, 
pelas 17 horas, em casa da Acadé- 
mica de São Mamede e também 
precisa de vencer para evitar 
complicações no que à manuten- 
ção diz respeito. 
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Jorge Rito, técnico do abc/uminho, e o dérbi de hoje frente ao Xico Andebol

«Queremos manter 
esta toada de vitória»

ABC tem hoje mais um desafio para o campeonato nacional

D
M

o
ABC/UMinho quer 
manter a dinâmica 
de vitória conseguida 
nos últimos três jo-

gos do campeonato, fren-
te ao Xico Andebol,.

O Pavilhão Flávio Sá 
Leite vai ser hoje palco de 
mais um dérbi minhoto, a 
partir das 17h00, e o técni-
co Jorge Rito garante que 

a  atenção a dar aos vima-
ranenses será exatamente 
igual aos outros.

«É mais um jogo de 
campeonato. Estamos a 
três jogos do final da pri-
meira fase e é evidente que 
queremos manter esta toa-
da de vitórias, como temos 
feito nos últimos jogos. Es-
te jogo com o Xico mere-

ce-nos a mesma atenção 
do que todos os outros, 
independentemente do 
Xico ser uma equipa que 
tem objetivos totalmente 
diferentes dos nossos, pois 
é uma equipa que luta pela 
manutenção», disse.

O treinador do ABC/
/UMinho disse ainda que 
estas partidas trazem uma 

maior responsabilida-
de para a sua equipa. 
«Não teremos desculpa se 
não fizermos um bom jo-
go e se não vencermos», 
disse.

«Temos de estar super-
concentrados e encontrar 
motivação para conseguir-
mos os três pontos».

AC Fafe na Madeira 
e Arsenal em Lisboa
O AC Fafe tem hoje uma 
deslocação complicada 
ao recinto do Madeira 
SAD, às 15h00, ao passo 
que o Arsenal da Deve-
sa Andebol viaja até Lis-
boa para defrontar o Boa 
Hora.

Os jogos para hoje re-
lativos à 24.ª jornada do 
Campeonato de Ande-
bol 1:

ABC/UMinho-Xico An-
debol (17h00); Madeira 
SAD-AC Fafe (15h00), FC 
Porto-Belenenses (18h00), 
Sporting-Águas Santas 
(19h00); Boa Hora-Arse-
nal Devesa (19h00), Maia/
ISMAI-Benfica (19h00) 
e São Bernardo-Avanca 
(18h00).
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ANDEBOL E HÓQUEI
COM DÉRBIS
Óquei de Barcelos-HC Braga 
(hóquei, 21h30) e ABC/UMi-
nho-CD Xico Andebol (17h00) 
jogam-se hoje em Barcelos 
e Braga, respetivamente.
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ASE\ 

Campeonato Nacional - 
24.aJornada:ABC-Xico 
Andebol,17h00; Madeira 
SAD-Fafe,15h00; FC Porto-
Belenenses, 18h00; 
Sporting-Águas Santas, 
19h00; Boa Hora-Arsenal, 
16h00; ISMAI-Benfica, 
19h00; S. Bernardo-Avanca, 
18h00. 

A 

I Liga -24.a Jornada: 
Belenenses-Feirense, 
16h00; Marítimo-V. 
Guimarães, 18h15; Paços 
Ferreira-Benfica, 20h30.11 
Liga - 26.a Jornada: 
Famalicão-Covilhã,11h15; 
Sporting B-Académica, 
15h00; Oliveirense-Braga B, 
15h00. 
Liga feminina/16.a 
Jornada; Sporting-
Boavista; Futebol Benfica-
Ferreirense; Vilaverdense-
Valadares; Albergaria-
Braga. Jogos às 15h00. 
Juniores A -1 Dvisão -2.a 
Fase -2.a Jornada - 
Apuramento de Cam-
peão: Guimarães-Sporting; 
Setúbal-Braga; Leiria-
Leixões - Manutenção/ 
Descida - 2.a Jornada -
Zona Norte: Chaves-
Boavista; Gil Vicente-Rio 
Ave; Moreirense-Cesarense; 
Paços Ferreira-Aves- Zona 
Sul: Atl. C. Alcanenense-
Cova Piedade; Estoril Praia-
Real; Sacavenense-
Academica - II Divisão - 
2.a Fase -
Manutenção/Descida -
Série A: Famalicão-Mac 
Cavaleiros; Vizela-Vianense; 
Fafe-Caçadores Taipas; 
Varzim-Mondinense - 
Série B: Sousense-Ud. 
Oliveirense; Padroense-
Académico Viseu; Arouca-
Paredes; Penafiel-União 
Nogueirense - Série C: 
Pombal-Covilhã; Anadia-
União: Eirense-Gouveia; 
Vildemoinhos-Vigor 
Mocidade - Série D: 
Loures-Amiense; Alcobaça-
O Calipolense; Sintrense-
Futebol Benfica; Eléctrico-
União Torreense - Série E: 
Linda Velha-Oeiras; Amora-
Praia de Milfontes; 
Pinhalnovense-Lusitano; 
Portimonense-Olhanense - 
II Divisão-2.a Fase-
Subida -2a Jornada -
Zona Norte: Beira-Mar-
Merelinense; Feirense-Spg. 
Espinho; Freamunde-São 
Roque (11h00) -Zona Sul: 
Marítimo-Casa Pia (11h00); 
Alverca-Tondela; Nacional-
Farense (16h00). Jogos às  

15h00. 
Juniores C -2.a Fase -

Apuramento Campeão -
11a Jornada - Zona Norte: 
Guimarães-FC Porto, 11h00; 
Rio Ave-Feirense, 11h00. 

I Divisão -18.aJornada: 
Benfica-Sporting, 14h30; 
Quinta de Lobos-Pinheiren-
se, 16h00; Braga-Leões 
Porto Salvo, 16h00; Futsal 
Azeméis-Fundão, 17h30; 
Modicus-Belenenses, 
18h00; CD Aves-GD Fabril, 
18h30. 

FOQUEI EM PATINS  
I Divisão -17.a Jornada: FC 
Porto-Turquel, 15h00; 
Sporting-Juv. Viana, 16h00; 
UD Oliveirense-Grândola, 
17h00; Infante Sagres-SC 
Tomar, 17h00; Paço de 
Arcos-AD Valongo, 21h00; 
OC Barcelos-HC Braga SAD, 
21h30. 

Campeonato Nacional —
25.a Jornada: Ac. Espinho-
Guí marães, 15h00; Caldas-
VC Viana, 16h00; SP. 
Espinho-Sporting, 17h00; 
Castêlo da Maia-São 
Mamede, 17h00; Benfica-
Fonte Bastardo, 17h00; 
Leixões-Clube K, 17h00. 
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O FC Porto recebe o Belenenses 

Primeira fase aproxima-se do fim 
À entrada para a 24.a 
ronda, Sporting lidera 
com mais quatro 
pontos do que 
FCPorto e Benfica 

••• Na 24.a e antepenúltima 
jornada do campeonato, o 
campeão Sporting recebe o 
Águas Santas, depois de, a 
meio desta semana, ter garan-
tido a presença nos quartos de 
final daTaça de Portugal.Os  

leões, líderes isolados, medem 
forças com um adversário si-
tuado a meio da tabela (7.°), 
enquanto o segundo classifca-
do, o FCPorto, frente ao Bele-
nenses, procura a sextavitória 
caseira consecutiva, depois da 
derrota na 18.a ronda com o 
Sporting. O Benfica (3.°) des-
loca-se à Maia para defrontrar 
o ISMAI (9.°). Nestes últimos 
jogos definem-se as oito equi-
pas que na fase final disputam 
o Grupo A. —r►.r 
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ANDEBO 

CLÁSSICO NO DRAGÃO 
FC Porto-Belenenses 
é o jogo de cartaz da 24.a  
ronda, onde muita coisa 
pode ficar decidida 

ALEXANDRE REIS 

Faltam três jornadas para o fi-
nal da fase regular do campeonato 
e as equipas começa rn a fazer con - 
tas à vida, dada ainda a indefinição 
de como vai ser formado o Grupo 
A, com os seis primeiros, que irão 
discutir o título numa poule aduas 
voltas e com cada clube a transitar 
com metade dos pontos. Esta luta 
em dois epicentros na 24' ronda, 

havendo qual ro equipas à procura 
do 5" e 6" lugares. 

O grande destaque do dia vai 
para o clássico no Dragão, com o 
Belenenses à procura de consol i - 
dar o 6" posto em casa do FC Porto. 
João Florêncio, treinador do Nele • 
nenses, admite que atarefa da sua 
equipa está muito dificultada.  

"Depois do empate como Madeira 
SAL) ficou tudo mais difícil, pois 
temos duas missões quase impos-
síveis, no Dragão Caixa e ainda no 
Pavilhão João Rocha frente ao 
Sporting. Mas a esperança é a últi - 
ma a morrer! Julgo que o Avanca 
está praticamente apurado e que o 
Águas Santas será a equipa com 
menos hipóteses de chegar ao 
Grupo A", comentou° treinador. 

Já Rui Silva, central tio FC Porto, 
não quer que a sua equipa ceda, 
perante um adversário que vai 
voltar a encontrar nos quartos - 
de- final da Taça de Portugal. "Vai 
ser tun jogo difícil, porque o Bele-
nenses está a lutar pelos seis pri-
meiros lugares, precisa de pontos 
e tem um calendário complicado 
até ao fim da primeira fase. Vem 
dificultar o nosso jogo", disse 
o portista ao site do clube. 

Já o líder Sporting recebe o 
Águas Santas, enquanto o Benfica 
tem uma deslocação ao reduto cio 
Maia ISMAI. 

ANDEBOL 1 
7.4.-';orn 

MADEIRA SAO 15h00 AC FAFE 

BOA HORA 16h00 ARSENAL 

ABC 17h00 XICO ANDEBOL 

FC PORTO 18h00 EIFIENINSES 

540 BERNADO 18h00 AVANCA  

SPOR I INC 1.9h00 AGUASSANTAB  

MAIA ISMAI 19h00 BENFILA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V ELI ufo-GÇ, 

°SPORTING 66 23 21 1 1 788-553 

• FC PORTO 62 23 19 1 3 707-529 

OBENFICA 62 23 19 1 3 717-565 

( ARC 58 23 16 3 4 664-559 

• AVANCA 50 22 13 2 628-611 

Qº BEIENENSES 49 23 12 2 9 608-615 

09 A. SANTAS 46 23 11 1 11 628.595 

MAO. SAD 46 27 11 2 9 617-591-, 

• MAIA ISMAI 38 23 7 1 1S 559-618 

m,s0A HORA 38 23 7 1 15 622.689 

e12 AC FAFE 33 23 4 2 17 570-662 

egARSENAL 33 23 4 2 17 542-712 

• XICO AND. 31 23 3 2 18 567-732 

(Dg S. BERNARD028 23 1 3 19 507-693 

Próxima ronda: 3 e 4'  de março • 

ABCSENFICA, XICO ANDEBOL-MADEIRA SAD, AC FAFE-
FC PORTO, AVANCA-SPORTING, ÁGUAS SANTAS-BOA 
HORA, ARSENAL MAIAISMAI E BELENENSES-SÀO 
BERNARDO' 

ALERTA. Portista Rui 
Silva cauteloso na 
antevisão do duelo 
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FC Porto-Belenenses anima a 24.ª jornada do campeonato
 
Por Record
 
Faltam três jornadas para o final da fase regular do campeonato e as equipas começam a fazer contas
à vida, dada ainda a indefinição de como vai ser formado o Grupo A, com os seis primeiros, que irão
discutir o título numa poule a duas voltas e com cada clube a transitar com metade dos pontos. Esta
luta tem dois epicentros na 24ª ronda, havendo quatro equipas à procura do 5.º e 6.º lugares.O
grande destaque do dia vai para o clássico no Dragão, com o Belenenses à procura de consolidar o 6º
posto em casa do FC Porto. João Florêncio, treinador do Belenenses, admite que a tarefa da sua
equipa está muito dificultada. "Depois do empate com o Madeira SAD ficou tudo mais difícil, pois
temos duas missões quase impossíveis, no Dragão Caixa e ainda no Pavilhão João Rocha frente ao
Sporting. Mas a esperança é a última a morrer! Julgo que o Avanca está praticamente apurado e que o
Águas Santas será a equipa com menos hipóteses de chegar ao Grupo A", comentou o treinador.Já Rui
Silva, central do FC Porto, não quer que a sua equipa ceda, perante um adversário que vai voltar a
encontrar nos quartos-de-final da Taça de Portugal. "Vai ser um jogo difícil, porque o Belenenses está
a lutar pelos seis primeiros lugares, precisa de pontos e tem um calendário complicado até ao fim da
primeira fase. Vêm dificultar o nosso jogo", disse o portista ao site do clube.Já o líder Sporting recebe
o Águas Santas, enquanto o Benfica tem uma deslocação ao reduto do Maia ISMAI.
 
01:11
 
Record
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