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ANDE DL 

Resende quer 
continuar a crescer 
--> Benfica-Avanca é o prato for-
te da 18. (3  jornada; clássico só a 6 
de março 

MIGUEL NUNES/ASF 

Treinador do Benfica anteviu jogo de hoje 

O destaque da 18.a jornada vai para o 
Avanca-Benfica, que vai ser disputado no 
pavilhão da Luz, após acordo entre os 
dois clubes. O Benfica ocupa a terceira 
posição, atrás de Sporting e FC Porto. 
Na antevisão desta partida, diante da 
formação aveirense, o técnico Carlos 
Resende destacou alguns «pontos 
fortes» do adversário. «Defende 6:0. É 
uma equipa também bastante alta, e 
normalmente são esses os problemas 
que nos colocam», assumiu. 
O treinador benfiquista manifestou , 
ainda, o desejo do clube da Luz 
«continuar a crescer enquanto equipa». 
O clássico Sporting-FC Porto está 
marcado para esta ronda mas apenas se 
disputa a 6 de março, em virtude dos 
leões terem o brasileiro Fábio Chiuffa 
ainda em atividade no Campeonato do 
Mundo — Frankis Carol também 
participou na prova, pelo Catar. 

MUNDIAL NA SEGUNDA FASE 
Tem início hoje a segunda fase do 
Mundial, com destaque para o duelo 
entre França e Espanha. Os atuais 
campeões do mundo defrontam a 
seleção de nuestros hermanos, no 
principal jogo do dia. No mesmo grupo, a 
Alemanha defronta a Islândia. 
Já no grupo 2, a Tunísia defronta a Suécia 
e a Dinamarca tem como oponente a 
Hungria. O Brasil, de Fábio Chiuffa, entra 
apenas em ação, amanhã, diante da 
Croácia. CID RAMOS 

CALENDÁRIO 
-, Hoje -> Andeboll->18.1ornada 

ABC-Belenenses 17.30 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Fermentões-Madeira SAD 18.00 h 
Pav. Mun. Arq. Fernando Távora, em Fermentões  
Boa Hora-Maia/ISMAI 18.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  
Avanca-Benfica 20.30 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 
Sp. Horta-Águas Santas 22.00 h 
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores  
Arsenal Devesa-AC Fafe 26 jan., 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Sporting-FC Porto 6 março, às 20.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
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ANDEBOL 

ARNAUD É LEÃO 
O francês Arnaud Bingo 
está a caminho da equi-
pa de andebol do Spor-
ting. O jogador de 31 
anos chega a Alvaiade, 
a custo zero e prove-
niente do Montpellier. 
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Académica 
quer regressar
aos triunfos

A Académica procura hoje o re-
gresso aos triunfos no Nacional
da 2.ª Divisão. A formação co-
nimbricense defronta, esta noi -
te, o Moimenta da Beira, num
encontro com início agendado
para as 20h00. Depois do de-
saire, em Coimbra, diante do lí-
der Estarreja (23-28), a Acadé-
mica (5.ª) visita o penúltimo
classificado, que venceu, na pri-
meira volta, por 32-19. |

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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lateral abordou duelo com os azuis 

José Rolo reconhece 
importância acrescida
José Rolo acredita que uma eventual vitória da 

tarde de hoje valerá «mais do que três pontos» 

e que um resultado positivo ante o Belenenses 

pode ser determinante para a ambição do ABC/

/UMinho na segunda fase do campeonato.  

«A derrota em Belém [na primeira volta] não 

estava nas nossas contas; poderíamos e deve-

ríamos ter feito muito melhor. Mas o jogo de 

amanhã [hoje] não vai ser fácil», avisa o lateral 

academista.

«Não é um jogo de vida ou de morte, mas é 

importante para as nossas aspirações, para en-

trar nos seis primeiros e para termos a possibi-

lidade de discutir alguma coisa depois, porque 

temos a ideia. Vamos respirar de outra forma, te-

mos outra margem», juntou José Rolo. 

«A forma de estar do ABC é essa: lutar sem-

pre para vencer e fazer das suas fraquezas for-

ças», rematou o andebolista de 30 anos.  

Jogos para hoje 
ABC-Belenenses ........................................... 17h30

Boa Hora-ISMAI .......................................... 18h00

Fermentões-Madeira SAD ........................ 18h00

Benfica-Avanca ............................................. 20h30

Sp. Horta-Águas Santas .............................. 22h00

 josé costa lima

O 
ABC/UMinho atra-

vessa um bom mo-

mento, Jorge Rito ad-

mitiu isso mesmo na 

tarde de ontem, mas é im-

portante, na visão do trei-

nador, continuar no trilho 

vitorioso para não fugir 

da rota dos seis primeiros 

classificados. Segue-se o 

duelo com o Belenenses, 

no Flávio Sá Leite (hoje, 

17h30), num duelo entre 

equipas «que têm os mes-

mos objetivos». 

«O principal foco é no 

que a nossa equipa pode 

fazer. Sabemos que am-

bas as equipas querem fi-

car nos seis primeiros [no 

final da fase regular] e te-

mos de nos focar nas nos-

sas tarefas. Recordo que na 

primeira volta o Belenen-

ses foi a única equipa, além 

dos três grandes, que con-

seguiu vencer-nos», tes-

temunhou Jorge Rito, ga-

nhando este jogo, conse-

guiremos respirar melhor 

relativamente aos nossos 

objetivos intermédios, 

embora nada fique resol-

vido, seja qual for o resul-

tado», acrescentou o téc-

nico do ABC, esperando 

um opositor «muito difí-

cil» de bater.

«É um jogo muito im-

portante para nós e espe-

ro que o público compa-

reça em massa para nos 

apoiar e ajudar a ultrapas-

sar o adversário», comple-

tou o treinador.  

O ABC, 4.º classifica-

do, parte para esta ronda 

com 40 pontos, mais um 

do que os azuis do Reste-

lo (6.º) e a quatro do Ben-

fica, que é 3.º na tabela, 

mas tem menos um jogo.

abc/UMinho recebe hoje o belenenses 

Uma grande oportunidade 
para «respirar melhor»

rantindo, à entrada para a 

18.ª jornada do campeona-

to nacional, que a equipa 

«está a jogar bem e com 

confiança». 

«Temos a noção que, ga-

Jorge Rito e José Rolo 

D
M
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FC PORTO VENCEU 
DIRIKEROUE EM FRANÇA 
O FC Porto, que está em França a disputar um 
torneio internacional, abriu ontem a 
participação no Chãtellerault Cup com uma 
vitória sobre o Dunkerque, nono classificado 
da I liga francesa, por 30-22. Victor Iturriza, 
com cinco golos, e Daymaro Salina, com 
quatro, foram os melhores marcadores dos 
dragões. O conjunto de Magnus Andersson 
joga hoje com o Chambéry. —R.G. 
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ABC com teste difícil 
Numa jornada em que o jogo 

grande (Sporting-PC Porto) só tem 
lugar a 6 de março, o encontro que 
se reveste de maior importância é o 
que opõe o ABC (49) ao Belenenses 
(69), equipas separadas na tabela 
por apenas =ponto. 
"Aqui, não é um jogo de 'vida ou 
morte', mas é um jogo importante 
para as nossas aspirações de entrar 
nos seis primeiros e não só, entrar 
nos seis primeiros em condições 
de discutir alguma coisa, não en- 

trar por entrar", frisou na antevi-
são da partida o lateral-direito da 
formação bracarense, José Rolo. 

"Sabemos que vai ser um jogo 
muito complicado, na casa de um 
histórico do andebol português", 
destacou, por sua vez, o central do 
Belenenses, Nuno Roque. 

Entretanto, por acordo entre os 
clubes, Avanca e Benfica trocaram 
de pavilhões, pelo que o jogo será 
na Luz. "É uma equipa jovem, que 
por um lado é uni pouco imatura, 

ANDEBOL 
18'j 

ABC 17h30 BELENENSES 

FERMENTÕES 18h00 MADEIRA SAD 

BOA HORA 18h00 MALA ISMAI 

AVANCA 20h30 BENFICA* 

SP, HORTA 21h00** A. SANTAS 

ARSENAL 26 jan. FAFE 

SPORTING 6 março FC PORTO 

'Jogo em Avanca por acordo dos clubes; 
"Mais uma hora em Portugal Continental 

mas essa imaturidade também 
provoca alguma irreverência e te-
mos de ter atenção a isso", disse à 
BTV Carlos Resende. o 
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