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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Vila Verde Atlético Clube
(VVAC). Eis a nova associação
desportiva, com pouco mais de
meio ano de existência, que está
a desenvolver um projecto glo-
bal na área da implementação
das modalidades desportivas no
concelho de Vila Verde, à mar-
gem do futebol. 

Ontem foi celebrado um proto-
colo entre o VVAC, a Associa-
ção de Andebol de Braga e Fe-
deração Portuguesa, que visa a
promoção da modalidade de an-
debol no concelho de Vila Ver-
de, através da aposta em esca-
lões de formação, ficando em
aberto a possibilidade de criar
acções nos estabelecimentos es-
colares com o propósito de atrair
os jovens para o andebol. Recor-
de-se que no concelho não existe
qualquer clube que proporciona
a prática desta modalidade, daí o
novo projecto ser acolhido com
“especial atenção” pela própria
Associação, como referiu o seu
presidente, Manuel Moreira, na
expectativa de fazer vingar esta
aposta à semelhança de outros
projectos que estão a ser impul-
sionados noutros concelhos do
distrito de Braga. 

O vice-presidente da Federa-
ção, Augusto Silva, também
marcou presença nesta sessão e
fez questão de mencionar que
um dos objectivos da organiza-
ção que tutela o andebol em Por-
tugal visa apoiar os novos clu-
bes, no sentido de potenciar a
modalidade, principalmente, em

meios onde a modalidade ainda
não é uma prática corrente (ou
inexistente). “Cabe às insitui-
ções promover as suas activida-
des e este protocolo visa exacta-
mente o apoio para a criação de
condições para a prática de and-
beol, neste caso no concelho de
Vila Verde. É importante uma

cooperação estreita com as au-
tarquias e os clubes, assim como
as escolas, no sentido de garantir
a adesão dos jovens à prática do
andebol”, apontou o vice-presi-
dente da Federação. 

Augusto Silva deu conta do
programa que a FAP tem elabo-
rado para este tipo de projectos

será estendido em breve, tam-
bém, ao concelho de Viana do
Castelo. Neste caso, o Vianense
Sport Clube é apontado como o
clube que irá abrir espaço para a
prática do andebol. 

Quanto ao Vila Verde Atlético
Clube, representado pelo presi-
dente, Luís Pereira, apresenta
neste momento quase duas deze-
nas de jovens a iniciar a modali-
dade. Luís Pereira considera que
“é fundamental trabalhar as ba-
ses e o principal objectivo passa
por captar os mais jovens, por
forma a terem evolução”. Se-
gundo o dirigente, o principal
problema passa pela captação de
treinadores. A este propósito, fi-
cou em aberto a possibilidade da
Federação, em conjunto com a
Associação, desenvolverem ac-
ções de formação gratuitas para
quem estiver interessados em
participar.

Vila Verde Atlético Clube abre 
espaço para apostar no andebol
PROTOCOLO celebrado com a Associação de Andebol de Braga e Federação visa promover 
a modalidade no concelho de Vila Verde. 

DR

Protocolo de cooperação foi assinado ontem entre a Associação de Andebol de Braga, Federação e Vila Verde Atlético Clube

+ mais
O Vila Verde Atlético Cube
foi fundado em Maio de
2017 com o objectivo de
impulsionar a prática de
modalidades desportivas,
à margem do futebol. 

Neste momento conta
com 70 atletas, com
especial destaque para a
consituição de duas
equipas de voleibol
feminino. Outra
modalidade que já esté
em curso é a Ginástica
Artística (5 aos 10 anos).
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ANDEBOL
| Arthur Macedo | 

Celorico de Basto será palco da
primeira fase do Torneio de Se-
leções Regionais de Iniciados
Masculinos de Andebol, compe-
tição a ser realizada nos dias 6 e
7 de Janeiro. Estarão na disputa
as selecções regionais de Braga,
Porto, Vila Real e Viseu/Guarda.
Duas equipas serão apuradas à
fase seguinte.

O anúncio oficial da primeira
fase do torneio decorreu no sa-
lão nobre dos paços de Celorico
de Basto e contou com a presen-
ça de Joaquim Mota e Silva, pre-
sidente da Câmara Municipal. O
autarca afirmou que a organiza-
ção da competição “é uma
amostra evidente efetivada pela
federação e pela Associação de
Andebol de Braga do trabalho
que tem sido feito em Celorico
de Basto”.

“Num concelho dito do inte-
rior, existe um projeto da dimen-
são deste que é motivo de orgu-
lho para atletas, dirigentes e
adeptos. Juntos unimos sinergias
para fazer mais e melhor. Prati-
car desporto com orientação é
fundamental para que os jovens
possam atingir o patamar de ex-
celência que pretendem”, disse.

O presidente da Câmara Muni-
cipal também ressaltou a impor-
tância do Bastinhos Escola Clu-

be de Andebol (BECA). O traba-
lho desenvolvido pelo clube des-
de a sua fundação, em 2012, tem
dado cada vez mais visibilidade
ao andebol no concelho.

Quem também esteve presente
na apresentação do torneio foi o
seleccionador nacional de ande-
bol, Paulo Jorge Pereira. O trei-
nador assegurou que Celorico
“tem as condições criadas para
formar estes jovens como des-
portistas e como pessoas”.

“Em Celorico, há pessoas que
querem fazer coisas, num triân-
gulo que deveria ser conhecido
no país. Parabéns a todos pelo
trabalho, pelo comprometimen-
to. Criadas as condições, o su-
cesso de cada atleta depende da
sua capacidade de esforço, de

compromisso”, completou.
Em representação do presiden-

te da Federação de Andebol, o
presidente da Associação de An-
debol de Braga, Manuel Morei-
ra, disse ser “muito importante
que existam estes apoios coliga-
dos entre diferentes entidades”. 

“A atividade trará cerca de 80
jovens e deixará marcas positi-
vas em Celorico de Basto. Estou
certo de que estão criadas as
condições para que outros even-
tos possam ser canalizados
aqui”, afirmou.

O coordenador do projeto BE-
CA, João Varejão, mostrou-se
empolgado com o andebol na re-
gião e com os seus atletas. “A
vinda deste torneio é mais um
importante passo na consolida-
ção do nosso projecto e é mais
uma forma de ajudar a comuni-
dade de Celorico de Basto a co-
nhecer esta modalidade. Todos
estarão com força para apoiar a
selecção de Braga que contará,
por certo, com atletas do BECA.
O nosso trabalho tem atraído ca-
da vez mais atletas”, destacou.

No dia 6 de Janeiro, as partidas
do torneio serão Braga-Vila Real
e Viseu/Guarda-Porto. Os jogos
no dia 7, domingo, serão Vila
Real-Porto, Braga-Viseu/Guar-
da, Viseu/Guarda-Vila Real e
Porto-Braga. A competição será
realizada no gimnodesportivo da
EB 2,3/S de Celorico de Basto.

Celorico de Basto acolhe
torneio de selecções
COMPETIÇÃO REGIONAL, que decorre nos dias 6 e 7 de Janeiro, terá jogos
entre as selecções de Braga, Porto, Vila Real e Viseu/Guarda.

DR

Seleccionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, comandou um treino do BECA na manhã da apresentação do torneio

lll
“A vinda do seleccionador
nacional valida a chancela do
que está a ser feito em
Celorico de Basto, ao longo
dos anos no andebol. Tudo
isto, fruto do trabalho, da
parceria, de união. Um
trabalho que é um bom
exemplo do que deve ser
aplicado, por este país fora, no
que respeita ao desporto”.

Joaquim Mota e Silva
Presidente da C. M. de Celorico de Basto Página 2
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Juvenis

Torneio de Natal Cidade de Fafe
O Torneio de Natal Cidade de Fafe 2017, destinado ao escalão de juvenis
masculinos,  realiza-se em Fafe nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro, com
destaque para a participação da selecção nacional de juniores C. Partici-
pam ainda neste torneio as equipas do Colégio Carvalhos, ABC, AC Fafe,
Ááguas Santas e FC Porto. 
A calendarização dos jogos está definida da seguinte forma: 
Quarta-Feira - Dia 27 
16 horas - AC Fafe x FC Porto 
18 horas - Seleção Nacional Juniores C x Colégio Carvalhos 
Quinta-Feira - Dia 28 
09.45 horas - A.A A. Santas x AC Fafe 
11.30 horas – ABC x Colégio Carvalhos 
15.00 horas – FC Porto x A.A A. Santas 
16.45 horas - ABC x Seleção Nacional Juniores C 

§andebol

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,54 x 13,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72683637 15-12-2017

Artística e S. Bernardo
com resultados positivos

Avelino Conceição

JOGOSNa quarta-feira dispu-
tou-se a 16.ª jornada  do Cam-
peonato Nacional 1 de Andebol,
com as duas equipas do distrito
a terem prestações positivas.
Em Avanca, a Artística levou de
vencida o Águas Santas, por 28-
27, ao passo que o São Ber-
nardo empatou no recinto do
Madeira SAD a 26 golos.

A terceira vitória consecutiva
por um golo da Artística de
Avanca, permitiu ao conjunto
orientado por Carlos Martingo
ascender ao quarto lugar – tem
os mesmos pontos que o ABC.
A formação avancanense está,
assim, bem colocada para al-
cançar o objectivo que traçou
de terminar a primeira fase da
prova no “top 6”.

Frente aoa Águas Santas,
Luís Silva esteve em grande

destaque na baliza, ao passo
que, no ataque, merece realce
as exibições de Diogo Oliveira
e Ricardo Mourão, autores  de
sete e seis golos, respectiva-
mente.

Na Madeira, num jogo muito
equilibrado, o São Bernardo foi
para o descanso em vantagem
(10-11) e na segunda metade
aguentou a pressão madei-
rense, que aspira ao “top 6”,
conseguindo uma motivante
igualdade a 26 golos. Destaque
na equipa treinada por João
Alves para a mão certeira de
Tiago Sousa e Leandro Rodri-
gues, sendo que ambos termi-
naram o encontro com sete
golos.

Amanhã, a Artística de Avanca
e São Bernardo voltam a jogar
e têm partidas muito difíceis
pela frente. A equi pa de Avanca
joga fora (21.15 horas), no recinto
do Benfica, ao passo que o São
Bernardo re cebe o FC Porto, pe-
las 21 horas. |

Andebol
Campeonato Nacional 1
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Madeira joga inter- 
regiões de andebol 
A Federação de Andebol de Por-
tugal divulgou ontem o calendá-
rio da primeira fase do torneio de 
selecções Regionais Iniciados 
masculinos, a ter lugar entre 6 a 8 
de Janeiro de 2018. Nesta compe-
tição a selecção da Madeira ficou 
integrada na zona 2 juntamente 
com as selecções de Leiria e Lis-
boa. Este grupo terá como 'sede' 
da competição o Centro Despor-
tivo Juve Lis. 
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ANDEBOL'-  Hugo Laurentino 
fez uma grande exibição com 
o Benfica e explicou a O JOGO 
que a base foi o trabalho de casa 

1 11 mia 
• 

O Wisla Plock, a exemplo das 
épocas anteriores, está a 
fazer uma excelente carreira 
na primeira fase do campeo-
nato polaco de andebol, 
liderando o seu grupo e 
registando 14 triunfos e uma 
derrota em 15 jogos. A última 
vítima foi o Gomil( Zabrze, 
que saiu de Plock vergado a 
um 33-24, numa partida em 
que Gilberto Duarte 
conseguiu marcar em duas 
ocasiões. — AUGUSTO FERRO 

Os três portugueses que jogam 
na liga espanhola terminaram 
a primeira volta entre os cinco 
primeiros. O líder da ASOBAL 
é o Barcelona, que bateu o 
Teucro por 28-38, com Alexis 
Borges a marcar três golos. O 
Anaitasuna de Filipe Mota 
(um) é terceiro, após perder 
com o Zamora por 25-28, e o 
Granollers de Jorge Silva o 
quinto, depois de derrotado 
pelo Guadalajara (31-29). -A.F.  

ASOBALLUSOS ESTA0-
NO TOP 

Guarda-redes foi um dos 
elementos mais em 
destaque na vitória de 
anteontem sobre o 
Benfica, por 3o-23, falando 
de um FC Porto que ainda 
pode dar mais e que quer 
voltar a ser campeão 

RUI aumudirs 
*e* Hugo Laurentino, um 
dos jogadores mais titulados 
do andebol português - nove 
campeonatos nacionais, duas 
Taças de Portugal, três Super-
taças e uma Taça da Liga, além 
de ter sido duas vezes, em 
2010/11 e 2011/12, o melhor 
guarda-redes do campeonato 
-, está a viver um grande mo-
mento de forma. 
No jogo como Benfica, fez 
uma exibição extraordiná-
ria.: aos dez minutos, o FC 
Porto vencia por 6-1 e o 
Hugo já tinha cinco 
defesas... 
—É verdade, correu muito 
bem, eu só ajudei a equipa e a 
equipa ajudou-me a mim. Nós 
tínhamos a lição bem estuda-
da, sabíamos, ou imagináva-
mos, o que o Benfica ia fazer e 
as coisas correram bem, con- 

seguimos antecipá-las. 
Mas não deixa de ser um 
pouco "anormal" tanta 
eficácia perante uma 
equipa com a qualidade do 
Benfica. Concorda? 
— É um bocado [risos], mas 
dessas cinco defesas iniciais 
três foram aos seis metros, 
uma de sete metros e só uma 
de meia distancia. De qualquer 
forma, de facto, foi ótimo. 
O que sente um guarda-
redes a cada defesa que faz 
e com a importância que 
pias  têm? 
—A cada defesa, a nossa con-
fiança aumenta. Até se come-
ça a arriscar mais e a ter suces-
so mesmo nas defesas de 
maior risco. 
Acredita que está num dos 
melhores momentos de 
forma da carreira? 
—Isso não posso dizer, até por-
que só estou a jogar desde há 
cinco jogos, depois da lesão do 
Quintana. Além disso, já tive-
mosgrandesmomentos,como 
nas épocas dos tí tulos, em que 
fomos heptacampeões, lem-
bro-me de jogos bem conse-
guidos que fiz. Contra o Benfi-
ca, foi só mais um jogo em que 

"O objetivo do 
PC Porto é ser 
campeão e, para  
isso, toda a 
estrutura trabalha 
e trabalha 
muito bem" 

"É fácil ser capitão 
desta equipa, 
que é formada 
por excelentes 
essoas" 

"Espero ser capaz 
de passar aos 
mais novos 
a paixão pelo 
FC Porto" 

ajudei a equipa. 
O FC Porto fez uma 
excelente exibição. Já 
estão no nível que preten-
dem? 
—Não, esta equipa ainda tem 
muito para dar. É certo que es-
tamos numa boa fase, mas 
não podemos adormecer. Te-
mos de ter a noção de que não 
ganhámos nada e, infeliz-
mente, só conquistámos três 
pontos.Temos de continuar o 
nosso trabalho para chegar-
mos a um nivel cada vez mais 
elevado. 
O FC Porto começou este 
campeonato de forma 
atípica, com um empate e 
duas derrotas, algo de que 
não há memória_ Como foi 
lidar com isso? 
—Mas eu lembro-me de um 
um início assim. No primeiro 
ano do professor Obradovic, 
vencemos o primeiro jogo, 
como Sporting, e depois per-
demos, na segunda e terceira 
jornadas, na Horta e em casa 
com o Xico. Apesar desse ar-
ranque, fomos campeões, foi 
no segundo ano do hept a. 
Isso quer dizer que sempre 
acreditaram que podiam 

dar a volta à situação? 
— Claro que sempre acreditá-
mos que podíamos dar a volta 
por cima e estamos a prová-lo. 
O objetivo do FC Porto é ser 
campeão nacional, é vencer, 
e é para isso que toda a nossa 
estrutura, atletas, técnicos e 
dirigentes, trabalha - e traba-
lha muito bem. Estamos to-
dos unidos em prol do mesmo 
objetivo, que é vencer. 
De facto, o andebol tem 
sido uma modalidade 
bastante ganhadora do FC 
Porto... 
—Mas não é só o andebol, é 
todo o clube. O FC Porto é um 
clube ganhador, é um clube 
que trabalha com um único 
propósito, que é vencer, e isso 
pode ser constatado em todas 
as modalidades e secções. 
Esta época, o Hugo 
Laurentino assumiu o 
papel de capitão de equipa. 
Qual é a sensação? 
—Antes de mais, é fácil ser ca-
pitão desta equipa, que é for-
mada por exce lentes pessoas. 
Depois, para mim é uma hon-
ra, eu que tive capitães como 
o Rui Rocha, o ManuelArezes 
e o Ricardo Moreira, três grau- 
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Verdadeiro eptacarnpeao 
"Ser campeão naciollhl é como 
vício,  •  ere os  t.1 • • mais" 

Hugo Laurentino, natural de Évora, 
está ligado ao FC Porto desde 
z000/ot, ou seja, há 17 anos. Nesse 
período passou duas épocas em-
prestado, ao Vitória de Setúbal, 
com as outras rs a vestir de azul e 

branco, sendo um dos 
únicos três verdadei-
ros heptacampeões -
os outros são Ricardo 

Moreira, que se reti- 
rou, e Tiago Rocha, que 

dos dragões rumou à Polónia, 
tendo este ano regressado a Portu-
gal, mas para o Sporting. "Claro que 
já tenho saudades. Ser campeão na-
cional é como um vício, queremos 
sempre mais", disse 'Tino' a O 
JOGO sobre os últimos dois anos 
sem títulos. 

"Sérgio 
Morgado era 
um dos meus 
ídolos" 
Sérgio Morgado, aos 43 anos 
a mais recente contratação 
dos azuis e brancos, ainda 
estava rio FC Porto - onde 
passou seis temporadas e foi 
o guarda-redes da equipa 
que quebrou o período de 31 
anos sem os dragões serem 
campeões - quando Hugo 
Laurentino chegou. "Eu 
ainda era juvenil e só muito 
esporadicamente treinava 
com a equipa sénior, mas o 
Sérgio Morgado era um dos 
meus ídolos e o que eu mais 
queria era um dia ser como 
ele", recordou Hugo 
Laurentino. Ao facto de 
Morgado ter afirmado 
recentemente que se sentia 
orgulhoso por estar na 
mesma equipa que ele, 
reagiu assim: "Fui logo 
agradecer-lhe pessoalmente 
essas palavras e dar-lhe um 
abraço. O Sérgio é uma 
enorme mais-valia para a 
equipa, tem grande 
experiência e até no 

I balneário é importante." 

des pessoas, três grandes joga- Essa função toca agora ao 
dores et rês grandes portistas. Hugo Laurentino... 
Foram capitães que passaram —Toca, sim, e espero ser ca-
aos colegas o que é ser do FC paz de passar aos mais novos 
Porto e os valores do clube. a paixão pelo FC Porto. 
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ANDEBOL 

Magalhães no FC Porto 
só na próxima época 
si  O internacional Fábio Magalhães 
(29 anos), do Chartres (Proliga de Fran-
ça), vai para o FC Porto na próxima épo-
ca, com um contrato de três anos. O late-
ral passou também por Atlético de Bra-
ga,ABC, Sporting e Madeira SAD. 
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ANDEBOL o Mundial 
feminino entra hoje numa fase 
decisiva, coma realização das 
meias-finais, entre Holanda e 
Noruega (campeã em título), e 
Suécia frente à França. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

A tarefa do ABC/UMinho não
era nada fácil, aliás, muitos di-
riam que era hérculea, mas os
academistas nunca deixaram de
procurar o resultado que interes-
sava e que passava pela vitória.
Desta vez não foi possível, os
bracarenses bateram-se sempre
bem, mas nunca tiveram armas
para poderem responder ao Ar-
senal do Sporting. A derrota por
25-33 foi uma realidade, mas
não demonstra claramente a di-
ferença existente entre as duas
equipas, a nível de orçamento,
estrutura e plantel.

O duelo era desigual, como
tem acontecido nos últimos
anos, já que em campo estive-
ram duas equipas com capacida-
des muito diferentes. Em mais
uma época difícil, os academis-
tas continuam a lutar numa ver-
dadeira batalha de “David contra
Golias”, com um orçamento de
‘tostões’ face aos milhões de ou-
tras equipas.

Mas mais uma vez, os bracare-
nes estão a demonstrar o que va-
lem, com resultados muito posi-
tivos que têm permitido à equipa
manter-se na luta pelos lugares

do topo da classificação.
Ontem as diferenças foram evi-

dentes: enquanto o Sporting pra-
ticamente tem dois setes com-
pletos com jogadores de elevada
qualidade, o ABC/UMinho tem
guerreiros de excelência e atitu-

de enorme, mas Jorge Rito não
consegue rodar muito a equipa,
face à idade muito jovem e falta
de experiência da maioria dos
seus jogadores.

E foi com naturalidade que, de-
pois de muita luta e entrega da

equipa do ABC/UMinho, o
Sporting acabou por conquistar
a vitória por 25-33, justa, mas
um resultado que merecia mais
equilíbrio já que foi apenas avo-
lumado nos últimos dez minutos
da partida.

Armas desiguais ditam
derrota academista
ACB/UMINHO tentou, de todas as formas, garantir mais uma vitória, mas perante um adversário com
armas desiguais, não houve capacidade para aguentar o resultado equilibrado até ao final.

DR

Eficácia de Carlos Martins, que apontou três golos nas raras oportunidades que teve, não foi suficiente para contrariar os leões

Um jogo entre grandes e
históricos do andebol por-
tuguês disputado na ‘ca-
tedral’ do andebol nacio-
nal podia (e devia) ter casa
cheia. Não foi o caso, mas
o mítico Flávio Sá Leite es-
teve composto para assis-
tir a um duelo que prome-
tia. De salientar que no
mesmo dia e praticamente
à mesma hora, também
em Braga, o HC Braga de-
frontou o Sporting e em
Alvalade jogou com o Vila-
verdense, o que afastou
muitos adeptos deste duelo.

+ adeptos

ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes (GR) (1), Dario Andrade
(1), Hugo Rosário (5), Hugo Rocha (4), Nu-
no Silva (1), Tomás Albuquerque (6) e
Carlos Martins (3). Jogaram ainda Délcio
Pina, Roberto Ferreira, Carlos Bandeira,
João Peixoto (4), Ricardo Ferreira, Hugo
Manso, Belmiro Alves, Francisco Silva e
Cláudio Silva.
Treinador: Jorge Rito.

SPORTING 33
Aljosa Cudic (GR) (1), Pedro Portela (4),
Carlos Ruesga (5), Frankis Carol (5), Tiago
Rocha (5), Edmilson Araujo (5) e Felipe
Ribeiro (3). Jogaram ainda Pedro Valdes
(4), Bjelanovic, Cláudio Pedroso, Pedro
Solha, Carlos Carneiro (1), Francisco
Tavares e Ivan Nikcevic.
Treinador: Hugo Canela.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins (Leiria).

Ao intervalo: 12-15.

Jorge Rito
(tr. ABC/UMinho)
“Resultado injusto”
“Conseguimos manter-nos dentro
do jogo até aos últimos dez minu-
tos. Dentro daquilo que nos é pos-
sível fizemos um jogo bastante
competitivo, criámos muitas difi-
culdades ao Sporting, que tem ou-
tras soluções em termos de rotati-
vidade de jogadores, mas jogá-
mos com personalidade e aguen-
támos até aos últimos dez minu-
tos. Depois quisemos arriscar, para
a vitória, não conseguimos.”

Hugo Canela
(tr. Sporting)
“Vitória justa”
“É uma vitória dentro do que es-
perávamos. Sabemos que é um
campo muito difícil, porque o ABC
é uma equipa que nunca desiste.
Sabíamos que íamos ter que tra-
balhar e estar muito concentrados
durante os 60 minutos. Já em Lis-
boa tínhamos vantagem e o ABC
conseguiu empatar o jogo. Fomos
muito fortes na segunda parte, o
ABC quebrou um bocado e estive-
mos irrepreensíveis.”

§cabinasCAMPEONATO NACIONAL ANDEBOL 1
JORNADA 16

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Sporting 45 16 14 1 1 543 388 5 1 1 246 172 9 0 0 297 216
2. FC Porto 43 16 13 1 2 491 364 7 1 0 262 170 6 0 2 229 194
3. Benfica 43 16 13 1 2 479 380 6 1 1 227 182 7 0 1 252 198
4. ABC/UMinho 39 16 10 3 3 471 391 5 0 3 235 199 5 3 0 236 192
5. Avanca 39 16 11 1 4 454 441 7 1 1 268 237 4 0 3 186 204
6. Belenenses 33 15 9 0 6 400 407 3 0 5 214 229 6 0 1 186 178
7. Madeira SAD 31 16 7 1 8 453 449 3 1 4 231 226 4 0 4 222 223
8. Ág. Santas 30 16 7 0 9 431 418 3 0 5 201 194 4 0 4 230 224
9. Boa Hora 29 16 6 1 9 433 467 4 0 3 205 192 2 1 6 228 275

10. ISMAI 25 16 4 1 11 391 435 3 0 4 179 192 1 1 7 212 243
11. AC Fafe 23 16 3 1 12 403 464 3 1 5 253 254 0 0 7 150 210
12. Arsenal D. 22 15 3 1 11 352 462 2 1 5 199 232 1 0 6 153 230
13. Xico Andebol 22 16 2 2 12 398 514 1 0 8 221 292 1 2 4 177 222
14. S. Bernardo 20 16 1 2 13 364 483 0 1 6 155 196 1 1 7 209 287

RESULTADOS

PROXIMA JORNADA

Avanca, 28; Ág. Santas, 27
Belenenses-Arsenal D. (adiado)
AC Fafe, 25; ISMAI, 21
ABC/UMinho, 25; Sporting, 33
Madeira SAD, 26; S. Bernardo, 26
FC Porto, 30; Benfica, 23
Xico Andebol, 24; Boa Hora, 27

Benfica - Avanca
Ág. Santas - Belenenses
Arsenal D. - AC Fafe
Boa Hora - ABC/UMinho
Sporting - Madeira SAD
S. Bernardo - FC Porto
ISMAI - Xico Andebol
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