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A1 Melgaço aposta no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2019

Meio: Aurora do Lima Online (A)

URL: https://www.auroradolima.com/desporto/melgaco-aposta-no-andebol/

 
Inicio Desporto Melgaço aposta no andebol
 
Melgaço aposta no andebol
 
Por A Aurora do Lima - 21 Fev 2019 0
 
Ouvir
 
A Federação de Andebol de Portugal e a Melsport - Melgaço, Desporto e Lazer EM firmaram,
recentemente, um protocolo de cooperação. Manoel Batista, presidente da Câmara Municipal de
Melgaço, realçou a importância da assinatura deste protocolo com a Federação de Andebol de
Portugal, numa estratégia concertada para lançar o andebol em Melgaço. No distrito de [...]Para ler a
restante notícia, deverá ser assinante do Aurora do Lima.
 
2019-02-21 09:53:36+00:00
 
A Aurora do Lima -

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,13 x 9,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79189881 21-02-2019

ÁGUAS SANTAS • FC PORTO 

16 INTERVALO 18 
António Campos (GR) 
Henrique Carlota (GR) 
Mário Rego  

Alfredo Quintana (GR) 
Thomas Bauer (GR) 
Victor Iturriza (1) 

Líder não vacilou em Águas Santas 
ANDEBOL - ANDEBOL 1- 22.' JOR. 

Pavilhão do Águas Santas, 
na Maia 

Fábio Teixeira Yoan Balázquez 
Vasco Santos Miguel Martins (5) 
José Barbosa (3) Djibril M'bengue 
Pedro Cruz (8) Angel Hernández  
Gonçalo Vieira (5) Rui Silva 
Mário Lourenço (7) Daymaro Salina (1) 
Nuno Fernandes Leonel Fernandes 
Jorge Mendes Alexis Borges (6)  
Francisco Fontes (2) Diogo Branquinho (3) 
Mário Oliveira (3) António Areia (6) 
Belmiro Alves (1) André Gomes (1) 
António Aparício  Miguel Alves (3)   
Rúben Santos Fábio Magalhães (7) 

MAGNUS ANDERSSON 

ÁmurRos 
Rúben Maia e André Nunes 

3 Apesar da boa réplica dos 
maiatos, FC Porto esteve sempre 
na frente 

Em jogo em atraso da 22.9orna-
da, o FC Porto derrotou o Águas 
Santas, por 33-29. Os portistas 
mantém-se na liderança do ande-
boll, com três pontos de vantagem 
sobre o Sporting. Os comandados 
de Magnus Andersson estiveram 
sempre na frente do marcador, 
contudo, há a destacar a excelen-
te réplica do Águas Santas. O con-
junto maiato, apesar da derrota, 
mantém-se na quarta posição. 
Ainda na primeira parte, o FC Por-
to chegou a ter uma vantagem de 
quatro golos, mas na parte final o 
conjunto maiato reagiu e conseguiu 
reduzir para dois golos de diferen- 

Alexis Borges marcou seis golos 

ça ao intervalo. No segundo tem-
po, os lideres do campeonato man-
tiveram-se sempre na frente do 
marcador, apesar da exibição es-
forçada dos maiatos. CID RAMOS 

JOSÉ ANTÓNIO SILVÁ, 
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ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 24.a JOR. 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

SPORTING AVANCA 

 

27 

  

20 INTERVALO 11 

mais desporto 

ANDEBOL C  NACIONAL 

Leões como Gedeão 
Sporting ganha ao Avanca e mantém mira na liderança do FC Porto Júnior Rafael Paulo faz a 
estreia nos seniores e marca um golo Hugo Canela sonha com o jogo de sábado da Champions 

CARLA CARRICO/ASF 

HUGO CANELA 

ÁRBITROS 
Miguel Ventura e João Mendes 

A!jo'a tudiC (GR)  
Manuel Gaspar (GR)  
Pedro Valdés (4) 
Carlos Ruesga (5) 
Frankis Carol (4)  

Carlos Carneiro () 
Valentin Ghlonea (4) 
Ivan NikeviC (1) 
Pedro Solha (3) 

Tiago Rocha  
Rafael Paulo (1) 
Fábio Chiuffa (4) 

Arnaud Bingo (1) 
Salvador Salvador (1) 

Joel Ribeiro (2) 
Luís Frade (3)  

Luís Silva (GR)  
Emanuel Ribeiro (GR) 
Francisco Silva (1) 
Diogo Coelho (3)  

Lourenço Santos 

Diogo Silva (5)  
Jenilson Monteiro (2)  
Rúben Ribeiro (1)  
Rafael Azevedo (1)  

Nuno Carvalho (7)  
Ciprian Popovici (1)  
Maykol Adames  
Miguel Neves (1) 
Rafael Andrade (3) 
Rui Ferreira (2)  

João Ferreira 

MARCO SOUSA 

Por 

CÉLIA LOURENÇO Reforço de inverno Arnaud Bingo marcou um golo com direito a acrobacia 

campeão mundial e re-
forço do Sporting, Arnaud 
Bingo, jogou e até marcou 
um golo com uma cam-
balhota pelo meio. No en- 

tanto, a sorte grande saiu a Rafael 
Paulo, júnior da formação leonina, 
que se estreou entre os crescidos e 
contribuiu para a vitória da 24.1  jor-
nada sobre o Avanca, por 38-27, e 
para o regresso a continuidade do 
leão no controlo do FC Porto, que 
continua a três pontos. 

Uma oportunidade que deixou o 
técnico Hugo Canela «feliz», após 
um jogo em que o Sporting esteve 
bem na defesa e assertivo no ata-
que, cedo acabando com as aspira-
ções da equipa de Estarreja e dando 
início ao entra e sai de jogadores do 
banco. Entre eles o lateral direito 
que, ao minuto 56, fez o 36-26. «Fi-
quei particularmente feliz por ter 
dado a possibilidade de dar tempo de 
jogo ao Rafael. É um jovem com 
quem me identifico. Sei que sonha-
va e acreditou. Entrou neste grupo 
de trabalho de forma muito positi-
va e apraz-me ver a felicidade nos 
olhos dele. Temos que sonhar e acho 
que o Rafael fê-lo», elogiou o técni-
co leonino, filosofando: «Gosto de 
sonhar com as coisas impossíveis. 
Aí a concorrência é menor, como 
dizia o Walt Disney» , declarou, enal-
tecendo o «sacrifício e trabalho» 
destes jovens da formação. 

Impossível não é, todavia, algo 
adjetivo que Canela queira aplicar 

QUALIDADE 

Esta semana, tivemos jogadores 
com febre, gastroenterites... Sem 
poderem vir aos treinos, mas a 
quererem. Fizeram o sacrifício enorme 
e hoje [ontem] conseguimos fazer 
essa gestão de plantei para, no sábado, 
estarmos sem fadiga excessiva. Todos 
trouxeram qualidade ao jogo. 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

Têm  a palavra 

TRISTE 

1. Se calhar está é a diferença, neste 
momento, entre estas equipas. 
Vínhamos com o intuito estar dentro do 
jogo o máximo de tempo possivel. Na 1,a 
parte, sofremos um parcial 8 ou 9-0 e o 
jogo acabou. Podíamos ter feito um 
bocadinho mais e isso deixa-me triste, 
mas não morre ninguém por isso. 

MARCO SOUSA 
Treinador do avanca 

ao compromisso com o Dínamo de 
Bucareste do próximo sábado, dal.' 
mão do play offdos 1/ 8 de final da Liga 
dos Campeões. Inspirado, Canela 
preferiu filosofar como António Ge-
deão e a Pedra Filosofal: «Este é o 
momento pelo qual temos trabalha-
do imenso. Estamos na fase final da 
Champions, já fizemos história e vejo 
toda a gente com sede de fazer mais 
e a acreditar como António Gedeão, 
que 'o Mundo pula e avança' . » Afi-
nal o sonho comanda a vida e tam-
bém a dos leões. 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

“São três finais, que nós temos
até ao fim do campeonato, três
jogos decisivos que nós temos
que vencer e ainda esperar que
o Sporting e  Benfica também
façam o trabalho deles”. Eis o
ponto da situação desportiva,
numa abordagem do presidente
do ABC de Braga, Rui Silva, às
três jornadas que faltam para o
fim da primeira fase do campeo-
nato nacional Andebol 1.

Para disputar a segunda fase
entre os seis primeiros, onde se
decide o título e as posições de
acesso às provas europeias, o
clube de Braga precisa de vencer
as três jornadas que restam  e
que o Belenenses perca com
Sporting e Benfica.

Caso não se conjuguem estas
condições e o ABC termine esta
época a disputar o Grupo B, en-
tre os oito que se batem para per-
manecer no escalão maior, Rui
Silva considera que isso não irá
alterar o projecto desportivo. 

“Nós sabemos que na época
passada, na próxima e provavel-
mente mais algumas épocas pela
frente, temos de estabilizar o
clube em termos financeiros e a

aposta na equipa principal sénior
masculina é significativamente
menor do que há uns anos atrás,
em que nós conseguimos ser
campeões. Isso trouxe custos
que agora estão a reflectir-se”,
comenta.

Questionado se esperava outro
calor do público, responde que
os adeptos e os sócios do ABC,
“se calhar, compreendem que
nós vamos ter de passar alguns
anos em dificuldades”. 

“O que nós queremos e apre-
sentámos já ao senhor presidente
da câmara é um projecto que tor-

ne o ABC independente finan-
ceiramente nos próximos anos.
É nisso que estamos a trabalhar
e estamos focados”, revela,
acrescentando que em breve irá
comunicar ao público esse pro-
jecto com mais algum detalhe.

No plano da competição, o pre-
sidente do ABC reconhece como
“óbvio que os resultados despor-
tivos são importantes”. 

“Sempre serão, é para isso que
nós trabalhamos, para resultados
desportivos cada vez melhores,
mas temos de perceber que esta
é uma fase difícil, que iremos ul-

trapassar e com a vontade dos
nossos treinadores, dos nossos
atletas e do nosso público vamos
conseguir”, adianta,

Rui Silva admite que, ao olhar
a situação actual, “prevíamos
que estivesse melhor A equipa
não é muito diferente da do ano
passado, em que conquistámos a
Supertaça e fizemos um cam-
peonato tranquilo, inclusive
conseguimos ganhar pontos
diante dos nossos adversários.
Não estávamos nada à espera
que a época estivesse desta for-
ma neste momento”, acrescenta. 

O presidente do ABC sustenta
que “não há explicação natural
para estas coisas. É um momen-
to menos bom. Às vezes as equi-
pas passam por esses momentos
menos bons”. 

Questionado se jogadores e
equipa técnica estão sob pressão,
responde que  pressão, num clu-
be como  ABC deve existir sem-
pre. “Nós somos daqueles clu-
bes que estão sempre  obrigados
a vencer. Quem veste a camisola
do ABC deve, provavelmente,
sentir alguma pressão. Também
esta equipa da administração a
sentiu quando aqui chegou. Mas
é uma pressão saudável, natural,
de quem quer sempre mais”. 

ROSA SANTOS 

Rui Silva, presidente do ABC: “temos de perceber que esta é uma fase difícil, que iremos ultrapassar e com a vontade dos nossos treinadores, dos nossos atletas e do nosso público”

O ABC/UMinho é sétimo
com 47 pontos e 23 jogos
disputados. Se vencer os
três encontros que faltam
para a conclusão da fase
inicial, totaliza 56. 
Os três jogos do ABC são:
dia 23, Madeira SAD em
casa; dia 2 de Março,
Fermentões (fora) e, dia 9
de Março, Boa Hora (casa).

O Madeira SAD é sexto
com 52 pontos em 22
jogos. Tem a disputar mais
quatro jogos e pode
terminar com 64 pontos. 

O Águas Santas, que
ontem perdeu com o FC
Porto (29-33), ocupa o
quarto posto, com 54.

O Belenenses é quinto
com 53 pontos e 24 jogos.
Se perder os dois jogos
que lhe faltam, totaliza
55. Os jogos que faltam ao
Belenenses são dia 3 de
Março, Sporting (fora) e
dia 13 de Março Benfica
(casa).

+ contas

lll
“É um dos problemas que existem em Portugal é que as
pessoas gostam de apoiar quando se está a crescer. Ainda há
três nos, o ABC foi campeão e tinha a casa cheia.  De repente,
de um ano para o outro, ainda nem sequer estávamos em
funções, a maior parte das pessoas desapareceram. 
É algo que temos de mudar, a nossa cultura desportiva. Nós
temos adeptos que são fiéis, que estão cá em todos os jogos, a
apoiar sempre a equipa nas derrotas, é o que tem acontecido.
Estão descontentes com estes resultados, mas também é algo
que nós temos de mudar com o tempo. Nós precisamos  do
apoio dos nossos adeptos é nas alturas difíceis. Precisamos de
mais apoio no pavilhão, para podermos dar a volta”.  

Iniciados masculinos
Selecção regional
da AA Braga apurada
para  a fase final  
A selecção de iniciados masculinos
da Associação de Andebol de Braga
garantiu  domingo, em  Penalva do
Castelo,  a presença na fase final do
torneio de selecções regionais, que
se vai realizar de 24 a 26 de Maio.
Na segunda  concentração da Zona
1  também garantiram presença na
fase final as selecções da   Associa-
ção de Andebol do Porto, e da Asso-
ciação de Andebol de  Aveiro. A AA
Porto terminou a primeira fase em
primeiro lugar, com quatro vitórias
em tantos jogos; em segundo lugar
ficou a AA Aveiro, com três vitórias e
uma derrota e em terceiro lugar, a
AA Braga, com duas vitórias e duas
derrotas. 
Da Zona 2, já se tinham apurado as
equipas AA Lisboa, AA Algarve e AA
Madeira. 

§andebol

RUI SILVA RECONHECE SITUAÇÃO DIFÍCIL 
mas diz acreditar que “com a vontade dos nossos

treinadores, dos nossos atletas e do nosso público vamos
conseguir”.

“Com vontade
vamos conseguir” 

- acredita 
presidente do ABC
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O Académico de Viseu conti-
nua, sob a orientação e coor-
denação do responsável pelo
andebol, Rafael Ribeiro, a evo-
luir nos escalões de formação
da modalidade.

Graças ao trabalho levado a
efeito nos últimos anos, espe-
cialmente na presente época,
o emblema academista conse-
guiu alcançar o título de cam-
peão distrital de Iniciados Mas-
culinos, juntando-se assim à
equipa do mesmo escalão, na
vertente feminina, depois de
ter vencido o GC Tarouca por
34-31 na última jornada. 

Rafael Ribeiro, que é tam-
bém o treinador da equipa sé-
nior do clube viseense, destaca
que “a grande preocupação da
secção de andebol é a de for-
mar jovens para que a moda-
lidade possa evoluir no distrito
e entrar nos campeonatos na-
cionais”. O responsável as-
sume ainda que a aposta do
clube visa “proporcionar aos
jovens uma formação saudá-
vel e incutir-lhes o gosto pela
prática do andebol”. SC |

Andebol
Iniciados Masculinos

Académico de
Viseu conquista
título distrital
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Sem surpresa o Académico
perdeu por diferença expres-
siva na visita ao líder  Estarreja,
que conta por vitórias os onze
jogos já realizados. Os viseen-
ses comprometeram um
pouco o apuramento, ficando
dependentes de si próprios
para atingir a fase de subida.
Para tanto, têm de vencer nas
duas jornadas que faltam para
terminar a primeira fase do na-
cional de seniores, sem depen-
dência de resultados alleios.

A turma comandada por Ra-
fael Ribeiro ocupa neste mo-
mento a segunda posição, ou
seja está dentro dos três luga-
res que dão acesso à segunda
fase. Se o Académico não ven-
cer os dois últimos jogos, fica
à espera de resultados do ACD
Monte e Alavarium. 

Se o ACD Monte perder, em
casa, frente ao Alavarium em

jogo de atraso respeitante à 10.ª
jornada agendado para ama-
nha e, também, não vença na
próxima jornada em Estarreja,
à equipa da capital da Beira
Alta, bastará vencer na pró-
xima jornada (13.ª) para poder
discutir a subida à 2.ª Divisão
Nacional. O Académico ter-
mina a primeira fase em Aveiro
frente ao forte conjunto do Ala-
varium.

“O Académico continua a
acreditar na presença para dis-
putar a fase de subida, mas não
podemos estar à espera de re-

sultados de outros jogos. Te-
mos ainda um jogo muito
complicado, precisamente
contra o Alavarium, mas va-
mos dar o nosso melhor para
ganhar os dois jogos frente à
EA Moimenta da Beira e for-
mação aveirense”, afirmou-
nos Rafael Ribeiro. SC |

Andebol
Regional Seniores Masculinos

CLASSIFICAÇÃO

AA AVEIRO
1.ª fase - 12.ª jornada

ACD Monte-Académica             26-23
Estarreja AC-Académico           38-28
EA M.ªBeira-Besteiros FC        22-24
Alavarium-ADEF C. Sal               01/03

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC         11   11    0      0  397-25533
Académico            11       7    1      3  326-30426
ACD Monte          11       8    0      3  348-29824
Alavarium                   9       7    1      1  317-20021
Académica             11       4    0      7  282-29718
Besteiros FC        12       3    0      9  245-36018
Moim.ª Beira        12       2    0   10  260-38114
ADEF C. Sal           11       1    0   10  252-35812

Próxima jornada
Estarreja AC-ACD Monte, ADEF
Carregal Sal-Académica,
Académico-EA Moim.ª Beira
e Besteiros FC-Alavarium AC

“Vamos dar o nosso
melhor para vencer
os dois jogos finais”
Objectivo Apesar de estarem no segundo lugar, a duas 
jornadas do fim, os viseenses dependem de dois triunfos
para carimbarem a presença na fase de subida

Rafael Ribeiro

ARQUIVO
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Realizaram-se no passado fim-
de-semana no Pavilhão de Pe-
nalva do Castelo, os jogos res-
peitantes à segunda concen-
tração do Torneio de Selecções
Regionais de Iniciados Mascu-
linos - Zona 1.

Como se previa e tendo em
conta os resultados obtidos na
primeira parte do evento que
teve lugar no primeiro fim-de-
semana de Janeiro, também
no Pavilhão Municipal penal-
vense, as selecções das Asso-
ciações do Porto, Aveiro e
Braga confirmaram as presen-
ças na fase final, juntando-se
assim as formações de Lisboa,
Algarve e Madeira que já esta-
vam apuradas. Ficaram de fora

do apuramento as selecções
das Associações Viseu/Guarda
e Leiria.

Com o pavilhão pratica-
mente repleto, o equilíbrio to-
mou conta no primeiro dia de
prova, contrastando com o se-
gundo dia, em que os resulta-
dos foram bastante desnivela-
dos. A organização voltou a
merecer rasgados elogios de
todos os intervenientes. 

A AA Porto terminou a 1.ª
Fase em 1.º lugar, com quatro
vitórias em outros tantos jogos,
seguida pela AA Aveiro (três vi-
tórias e uma derrota), fe-
chando a última posição de
apuramento, a AA Braga , com
duas vitórias e duas derrotas.

Ainda não é conhecido o lo-
cal onde vai decorrer a fase fi-
nal do torneio, que se realizará
de 24 a 26 de Maio. SC |

Andebol
Torneio selecções regionais

Porto, Aveiro e Braga garantem
apuramento para a fase final

Selecção de Viseu/Guarda ficou pelo caminho

DR

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,23 x 6,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79191883 21-02-2019

Torneio XXI Aniversário da AAM 
com seleções confirmadas 

O torneio integrado no 312  Ani- 
versário da Associação de Andebol 
da Madeira já tem equipas confir- 
madas bem como as seleções que 
vão participar no setor feminino e 
masculino. Assim, as associações de 
andebol do Porto, Lisboa (ambas 
pelo quinto ano consecutivo) e Leiria 
(quarto consecutivo) vão estar pre- 
sentes com as equipas de iniciados 
nos dois escalões. A prova vai de- 
correr de 1 a 4 de março. 
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II Sessão da Formação Contínua 

E
ntre os dias 1 e 3 de março 
vai decorrer a 2.4  sessão 
da formação contínua or-

ganizada pela Associação de 
Andebol em estreita colabo- 
ração com a Universidade da 
Madeira e decorre nas insta- 
lações no Campus da Pentea- 
da, sob o tema 'A realidade 
do andebol regional' relativa- 
mente às sinergias existentes 
entre os intervenientes, cujo 
início está agendado para as  

19h30 dia 1 de março. Entre 
os temas destacam-se 'Orien- 
tação desportiva para poten- 
ciar a alta competição', de 
Paulo Fidalgo (22h00), as 'No- 
vas tendências da arbitragem', 
das antigas duplas Manuel 
Conceição e Hugo Virgílio, no 
sábado (9h00/10h30) e no do- 
mingo 'Planeamento de uma 
desportiva em distintos con- 
textos', do conceituado técnico 
prof. José António Silva. 
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Associação de Andebol da Madeira comemora 31 anos. 

F "REÃO 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

Sucesso com dimensão nacional 

A
Associação de Andebol da 
Madeira comemora 31 
anos. Fundada a 24 de fe-
vereiro de 1988, através de 
uma comissão instaladora 

liderada por Ricardo Pestana, onde 
resolveram libertar o andebol da 
antiga Associação de Desportos 
da Madeira (ADM) - incubadora 
da maioria das modalidades in- 
dividuais e coletivas que então se 
praticava na Região - em que o 1º 
presidente, Jorge Freitas, liderou 
os destinos no primeiro mandato 
(1988-1990). De então para cá, a 
modalidade cresceu de uma forma 
consistente e hoje, além de ser a 
mais representativa da Região ao 
nível nacional, é reconhecida no 
País como um modelo exemplar, 
quer no setor feminino quer no 
masculino. 

Para aí chegar, foi necessário 
fazer uma aposta muito forte nos 
clubes que aos poucos ascende- 
ram aos patamares mais elevados 
da competição nacional e por aí 
se mantiveram. Os projetos dos 
clubes permitiram os grandes ali- 
cerces que garantiram a consis- 
tência nas grandes competições, 
mas foi necessário criar as SAD's 
masculina e feminina, para sus- 

tentar a luta e aproximação aos 
títulos nacionais. 

Os títulos nacionais alcançados 
e o elevado número de interna- 
cionais que passaram pelas se- 
leções nacionais são outras gran- 
des demonstrações do investi- 
mento que a Região deu ao des- 
porto na formação de atletas de 
inegável qualidade e personali- 
dade competitiva do melhor que 
há no País. 

Além dos excelentes valores 
que despontam em quase todos 
os clubes nos diversos escalões, 
os jovens atletas têm sido alvo 
de enorme atenção pelos princi- 
pais clubes nacionais. Nesta épo- 

ca, são as formações de andebol 
que estão em melhor situação 
nos patamares mais altos das 
competições nacionais, refletindo 
claramente que a aposta assu- 
mida transversalmente por todos 
os clubes está a ser de grande 
sucesso. Há uma grande 'comu- 
nidade desportiva' que vive o an- 
debol com intensidade. 

O próximo domingo é por isso 
dia do andebol madeirense, da 
própria associação aniversariante 
e acima de tudo dos clubes, pois 
foram eles que construíram este 
grande legado que consiste no 
verdadeiro orgulho dos madei- 
renses. 
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Festand do São Roque 

O primeiro Festand organizado pelo 
São Roque correu da melhor forma, 
envolvendo cerca de 90 crianças. Tra- 
ta-se de uma estreia na qualidade de 
organizador, que juntou outros novos 
clubes, para além de proporcionar a 
prática da modalidade e experimentar 
outras atividades que o clube das zonas 
altas tem em atividade e de grande su- 
cesso. Ainda frequentaram uma aula 
de língua gestual portuguesa através 
do Clube Mar e Serra e que surpreendeu 
algumas crianças. 
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SPORTING 
TRANQUILO 
COM AVIM 
SPORTING 38 
AVANCA 27 
Pavilhão João Rocha 

Árbitros: Miguel Ventura eJoão Mendes 

SPORTING Aljosa Cudic e Manuel 
Gaspar (Gr); Pedro Valdés (4), Carlos 
Ruesga (5), Frankis Caro! (4), Tiago 
Rocha, Carlos Carneiro (5), Valentin 
Ghionea (4), Ivan Nikcevic (1), Luis Frade 
(3), Rafael Paulo (1), Pedro Solha (3), 
Fábio Chiuff'a (4), Arnard Bingo (1), 
Salvador Salvador (1) e Joel Ribeiro (2). 
Treinador: Hugo Canela 

AVANCA Luís Silva e Emanuel Ribeiro 
(Gr); Babo (1), Maykol Aclames, 
Lourenço Santos, Diogo Silva (5), 
Jenilson Monteiro (2), Rafael Andrade 
(3), Rafael Azevedo (1), Nuno Carvalho 
(7), Ciprian Popovic (1), Diogo Coelho 
(3), Miguel Neves (1), Rúben Ribeiro (1), 
Rii Ferreira (2) e João Ferreira. 
Treinador: MarcoSousa 

AOWERVAL020-11 

••• Em jogo antecipado da 
24.a jornada, uma vez que no 
sábado há encontro para a 
Liga dos Campeões (primeira 
mão do play-off de acesso aos 
oitavos de final, no Pavilhão 
João Rocha, com os romenos 
do Dínamo Bucareste), o 
Sporting recebeu e venceu o 
Avanca, por 33-22. Os leões 
mandaram desde o primeiro 
minuto, em várias ocasiões 
fizeram parciais que lhes per-
mitiram ficar cada vez mais 
sossegados, tendo chegado ao 
intervalo a vencer por nove 
bolas. No reatamento, oAvan-
ca marcou três golos sem res-
posta, colocou o marcador em 
20-14, mas os verdes e brancos 
deram o troco, parcial de 3-0 e 
de novo nove golos à maior. Se 
dúvidas, poucas, houvesse, o 
vencedor do jogo estava en-
contrado. —R.G. 

CAMPEONATONACIONAL 

Sporting-Avanca 

ÁguasSantas-FCPorto 

11/ED 

38-27 

29-33 

P 
1.°FC Porto 23 22 O 1 824-497 67 
2.°Sporting 22 21 O 1 708-522 64 
3.°8enfica 21 19 O 2 677 473 59 
4.°ÁguasSantas 23 15 1 7 676-581 54 
5.°Belenenses 24 14 1 9 699-630 53 
6.°Madeira SAD 22 15 O 7 589.538 52 
7.°ABC 23 11 2 10 612-589 47 
8.° ISMAI 23 9 1 13 576-591 42 
9.° Avanca 23 9 O 14 571 643 41 
10.°Boa Hora 23 7 2 14 575662 39 
11.°Sp. Horta 23 5 0 18 524.701 33 
12.°Fermentões 23 4 1 18 512684 32 
13.°ACFafe 22 4 O 18 511-626 30 
14.°Arsenal 23 O O 23 508.825 23 

Sábado, dia 23/022019 
Arsenal-BoaHora 21h00 
Sp.Horta-Fetme,d6es 21h00 
ÁguasSantas-ISMAI 18h00 
AC Fafe-Benfica 20h00' 
ABC-MadeiraSAD 17h30 
'Pavilhão da Luz 

27/02:Avanca-ACFafe(16.'jorn) 21h00 
04/03:Benfica-Nbdelra(16.-lorn) 18h00 
06/03:Sporting-FCPorto(18.'jorn) 20h00 
09/03:BenfIca-SportIng(19.1orn) 18h30 
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AFIGURA 

O miúdo está 
mesmo patrão 

Por veieZ:E;c1tieCemo-
nos de que Miguel 
Martins ainda é um jovem 
de apenas 21anoS, tX315iá 

!, anda na alta-roda há 
muitas épocas e está a 
passar a tneihor fase da 
temporada. Defendeu. 
atacou, deu a marcar 
jogou o tempo todo e 
encheu o campo. 

Fábio Magalhães, apertado por Vasco Santos e com José Barbosa na expectativa, tenta o passe para Alexis Borges 

,:1 9-):':D1 )St  Em pleno período de um jogo a cada quatro dias, os dragões 
tiveram de vestir o "fato-macaco" para garantir a vitória em Águas Santas 

FC PORTO A MEIO GÁS 
ÁGUAS SANTAS 

Pavilhão do Águas Santas 

Árbitros: Ruben Maia 
e André Nunes (Aveiro) 

AGUAS SANTAS FC PORTO 
AntónioCampos Gr Thomas Bauer Gr 

HenriqueCarlota Gr Al redoQuintana Gr 

José Barbosa 3 MiguelMartins 5 

PedroCruz 8 Angel Hemandez 

Mário Lourenço 7 Leonel Femandes 

FrandscoFontes 2 AlexisBorges 6 
MáriciOliveira 3 André Gomes 1 

Belmiro Alves 1 Tito 3 

VascoSantos • DaymaroSalina 1 

Gonçalo Vieira 5 Victor tturriza 1 

MárioRego nj FábioMagalhães 7 

Fábio Teixeira nj DiogoRianguinho 3 

NunoPimenta nj António Areia 6 

Jorge Mendes nj Djibrfi Mbengue 

António Aparido nj YoanBalazquez 

Rúben Santos nj RuiSilva nj 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson José António Silva 

Ao Intervalo 16-18 
Marcha.05 0-3,10' 3-5 ,15 6-8,20:1042. 
2512-14, 3016-18 35.17-21, 40'19-24, 45• 
22-26, 50'23-27,55 25-31, 60'29-33 

2 EXCLUSÕES 4 

o VERMELHOS o 
3-4 7 METROS 4-5 

RUI GUIMARÃES 

***Não foi de forma tão ale-
gre, não imprimiu a velocida-
de e a intensidade do jogo de 
sábado, na Roménia, para a 
Taça EHF, mas mesmo assim 
o FC Porto derrotou ontem o 
Águas Santas, na Maia, por 33- 

29. Os dragões somaram o 22.° 
triunfo em 23 jogos do cam-
peonato e, com mais um a par-
tida do que o Sporting e duas 
do que o Benfica, seguem na 
liderança. 

O Águas Santas deu muita 
luta, tentou de todas as formas 
parar os azuis e brancos, colo-
cou em prática vários sistemas 
defensivos, empurrando as 
primeiras linhas visitantes 
para zonas bem distantes da 
baliza de António Campos, 
mas, na verdade, nunca pôs 
em risco o triunfo dos forastei-
ros. 

O FC Porto, com Thomas 
Bauer de início na baliza, en-
trou bem, fez 3-0, e parecia 
querer embalar para uma vitó-
ria sem sobressaltos. Mas os 
donos da casa reagiram e ojogo 
tomou-se mais equilibrado do 
que esses primeiros minutos 
fizeram imaginar... Já sem An-
dré Gomes, que muito cedo se 
lesionou, os portistas tiveram 
de fazer apelo à garra para se 
manterem com uma distância 
segura.Mesmoassim,osmaia-
tos ainda estiveram algumas 
vezes a um golo e foram para 
intervalo com apenas dois de 
atraso. 

Magnus Andersson teve  

mesmo de recorrer ao seu já ha-
bitual sete contra seis, ganha-
do superioridade no ataque, 
ainda que isso vá permitindo 
golos "fáceis" aos adversários. 
Mas foi assim e com naturali- 

"Estou muito 
contente com o 
que fizemos 
perante uma 

('Co ?irn" 
José Anténdo »rã 
Treinador do Águas Santas 

"Estou feliz porque 
ganhámos, mas 
temos perdido 
algum foco, 
precisamos 
de falar" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

dade que os dragões garanti-
ram uma vitória justa, numa 
partida em que, por uma vez, 
chegaram a um máximo de 
sete golos: 32-25. Sábado têm 
jogo na Dinamarca. 
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Fortuna do financiador da Deceuninck, que lidera no Algarve, é de 4,5 mil milhões 

HIMINE«1•11•1•«1111•= 
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MILHÕES 
de euros anuais é o 
salário do corredor 
mais bem pago da 
atualidade, o 
eslovaco Peter 
Sagan, que divulga 
as cores-das 
cozinhas Bora e dos 
chuveiros 
Hansgrche. Entre 
as 18 equipas do 
World Tour a mais 
cara é a Sky, com 
um orçamento de 
40 milhões, mas a 
maioria gastará 
cerca de metade. 
uma ninharia 
quando se sabe que 
as minas de Zdenek 
Zabala estiveram 
cotadas am 4,5 mil 
milhões de eurosi 

VEJA EM  VAWLOJOGO.PT 

Ronaldo provoca At. Madrid 
Depois de ter aberto a mão durante o 
jogo, em resposta a provocações dos 
adeptos madrilenos, à saída do 
estádio, na zona mista, Cristiano 
Ronaldo repetiu o gesto e atirou umas 
frases: "Cinco Champions, tenho eu. 
OAtlético... zero." 

Andeboh a defesa da ronda 19 
Gustavo Capdeville, guarda-redes do 
Madeira SAD, protagonizou a melhor 
defesa da jornada 19 do campeonato 
nacional de andebol. Assista ao top 5 
das melhores paradas e verá ações 
verdadeiramente impressionantes. 

Mulher africana dá show 
Este vídeo, partilhado nas redes 
sociais por Akin Sawyerr, tomou-se 
viral. Chama-se Hadhara Charles 
Mjeje, é daTanzânia e mostra ser uma 
verdadeira artista com a bola. Até 
DonaldTrump, presidente dos 
Estados Unidos, partilhou as imagens. 

O estilo Abramovich está 
a fazer escola no ciclismo 
Sete das i8 equipas World 
Tour são financiadas por 
bilionários e alguns até 
dispensam a divulgação 
das próprias empresas. A 
"moda" começou com a 
Tinkoff, mas os atuais 
patrões são mais discretos 

C.ARLOSFLÕRIDO 
••• Dariusz Milek, Igor 
Makarov e Zdenek Bakala 
pouco dizem a quem acom-
panha o desporto e, caso es-
tejam hoje pelo Algarve, pra-
ticamente ninguém os co-
nhecerá, mas têm duas im-
portantes características em 
comum: são bilionários e pa-
gam três das principais equi-
pas da competição portugue-
sa mais importante do calen-
dário internacional. Milek é 
polaco e tem uma cadeia de 
sapatarias chamada CCC, pa-
trocinando a equipa liderada 
no Algarve por Amaro Antu-
nes (e tendo no campeão 
olímpico Greg Van Avermaet 
a maior estrela), Makarov é 
um bilionário russo com 
múltiplos interesses e cria-
dor da equipa a que chamou 
Katusha - tendo José Azeve-
do como manager e Rúben 
Guerreiro e José Gonçalves 
como corredores - e Bakala é 
um checo que já esteve na lis-
ta da Forbes como um dos 
homens mais ricos do mun-
do e tem como passatempo 
gerir a Deceuninck-Quick 
Step, a equipa mais vitoriosa 
da atualidade. 

A atração dos bílionários 
pelo ciclismo, sendo muito 
semelhante à de RomanAbra-
movich e outros pelo futebol 
- embora mais barata... -, não 
é de agora e ainda recente- 

mente teve um nome muito 
famoso, Oleg Tinkov. O ban-
queiro russo que até 2016 pa-
gou a Tinkoff, equipa onde se 
destacava Alberto Contador, 
fez-se notado pelas polémicas 
e exuberância-levou corredo-
res às provas no seu jato priva-
do e pediu para as equipas 
parte do "bolo" das transmis-
sões televisivas, mas acabou 
por sair entre insultos à sua 
estrela espanhola. 

A atual geração de financia-
dores está no polo oposto. São 
geralmente discretos e, esta a 
real novidade, em número 
nunca antes visto. Além de 
CCC, Katusha e Deceuninck, 
também a Mitchelton-Scott é 
paga pelo australiano Gerry 
Ryan, que começou por ven-
derautocaravanas e agora tem 
uma empresa de vinhos que 
lhe permite manter uma equi- 

pa no World Tour; a Bahrain-
Merida é sobretudo o "Prínci-
pe Nasser", ou mais propria-
mente Nasser bin Hamad Al 
Khalifa, o xeque de 31 anos 
com formação britânica que 

INVESTIMENTO 

Dariusz Milek, polaco dono 
da CCC, diz que apenas 
gasta no ciclismo 0,5% dos 
lucros da sua rede de 
sapatarias e que graças a 
isso tem visibilidade a nível 
mundial 

procura dar uma melhor ima-
gem do seu país através do ci-
clismo; a UAE Emirates, equi-
pa de Rui Costa, nasceu graças 
a Matar Suhail ai Yabhouni al 
Dhaheri, homem de negócios 
e espécie de ministro do des-
porto que salvou a antiga 
Lampre; e até a EF Education 
First, primeira escola de lín-
guas a dar o nome a uma equi-
pa profissional de topo, é na 
realidade Edward Hult, filho 
do bilionário Bertil Hult. 

A moda dos milionários no 
ciclismo - e já são sete em 18 
equipas WorldTour - tem um 
ponto comum a todos, a pai-
xão pela modalidade, sabendo 
a maioria tratar-sedo desporto 
que mais rapidamentepromo-
ve um produto.Também pou-
pam nos impostos? Ninguém 
faz perguntas dessas no fute-
bol... 
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Portistas 
mantêm leões 
a três pontos 
F. C. Porto ganhou na deslocação a Águas Santas 
e Sporting derrotou, em Alvaiade, o Avanca 

r.,N) rk.}r.r- 1. O F. C. Porto con-
tinua firme na liderança da 
1.a Divisão Nacional, com 
mais três pontos que o Spor-
ting, que tem menos um 
jogo disputado. Ontem, em 
jogo de acerto da 22.a  jorna-

da, os dragões impuseram-
-se no recinto do Águas San-
tas, por 33-29, enquanto os 
leões receberam e vence-
ram o Avanca, por 38-27, 
em jogo antecipado da 24.a  

ronda. 
Na Maia assistiu-se a um 

encontro equilibrado no 
primeiro tempo, com os 
azuis e brancos a consegui-
rem uma vantagem inicial, 
mas com o Águas Santas a 
responder e a aproximar-se 
no marcador. Apesar da boa 

RESULTADOS 

Jornada 22 (em atraso) 
Águas Santas 29 - 33 F. C. Porta 

Jornada 24 
F. C. Porto 34 - 22 Belenenses 
Sporting 38 - 27 Avanca 
ABC (23102) Madeira SAD 
Arsenal Devesa (23/02) Boa Hora 
Faie 23/02) Benfica 
SLHorta (23102) Fermentões 
Aguas Santas (23/02) Maia-I5MÁi 

CLASSIFICAÇÃO 
P J VE O F-C 

I F. C. Porto 67 23 22 O 1 824-497 
2 Sporting 64 22 21 O 1 708-522 
3 ~fica 
-;iitguas Santas 

59 21 19 O 2 677-473-  
54 23 15 1 7 676-580 

5 Belenenses 53 24 14 1 9 699-630 
6 Madeira SAD 52 22 15 O 7 589-528 
7 ABC 47 23 11 2 10612-589.  
8 Mala-ISMAt 42 23 9 I 13576.591 
9 Avanca 41 23 9 O 14571-643 

10 Boa Hora 39 23 7 2 14564-662 
11 Sp. Horta 33 23 5 O 18524-701 
12 Fermentões 32 23 4 1 18512684 
13 Fale 30 22 4 0 18511-626 
14 Arsenal Devesa 23 23 O O 23508-825 

PRÓXIMA JORNADA 02-03-2019 
Benlica (27/02) F C. Porta 
Avanca • Arsenal Devesa 
Boa Hora Sp. Horta 
Fermentões - ABC 
Madeira SAD Águas Santas 
Maia•ISMAI

-
Fato 

Sporting (03/03) Belenenses 

reação maiata, os dragões 
nunca se deixaram ultrapas-
sar, tendo, no segundo tem-
po, aumentado a distãncia 
para o adversário. 

Em Lisboa, a formação 
leonina entrou muito forte 
e não deu grandes hipóteses 
ao adversário. Ao intervalo 
ganhava por nove golos, 
vantagem que manteve e 
até alargou no segundo 
tempo.* SUSANA SILVA 

Águas Santas 29 

F. C. Porto 33 
ÁGUAS SANTAS Antonio Campos (GR) e 
Henrique Carlota (GR); Mário Rego, Fábio 
Teixeira, Vasco Santos, José Barbosa (3), Pedro 
Cruz (8). Gonçalo Vieira (51, Mário Lourenço (7). 
Nuno Fernandes, Jorge Mendes, Francisco 
Fontes (2), Mário Oliveira (3), Belmiro Alves (1), 
António Aparicio e Rúben Santos. 
Treinador José António Silva. 

F. C. PORTO Alfredo Quintana (GR) e 'Mamas 
Bauer (GR); Victor Iturriza (1). Yoan Balazquez, 
Miguel Martins (5), Djibril Mbengue, Angel 
Hemandez, Rui Silva. Daymaro Salina (1), 
Leonel Fernandes. Alvas Borges (6). Diogo 
Branquinho (3), António Areia (6). André Gomes 
(1), Miguel Alves (3) e Fábio Magalhães (7). 
Treinador Magnos Andersson. 

LOCAL Pavilhão do Águas Santas, na Maia. 
ÁRBITROS Rúbeo Maia e André Nunes. 
AO INTERVALO 16-18. 

Sporting 

Avanca 27 
SPORTING Mossa Cudic (GR) e Manuel Gaspar 
(GR); Pedro Valdés (4), Rafael Paulo (1), Carlos 
Ruesga (5), Frankis Carol (4), Pedro Solha (3), 
Tiago Rocha, Carros Carneiro (5), Fábio Chiuffa 
(4), Fred Bingo (1), Valentin Ghionea (4), 
Salvador (1), Ivan Nikcevic (1), Joel Ribeiro (2) 
e Luis Frade (3). 
Treinador Hugo Canela. 

AVANCA Emanuel Ribeiro (GR) e Luis Silva 
(GR); Rafael Azevedo (1), Nuno Carvalho (71, 
Francisco Silva (1), Ciprian Popovici (1), Diogo 
Coelho (3), Maykol Adames. Miguel Neves (1), 
Lourenço Santos, Diogo Silva (5). Jenilson 
Monteiro (2), Rafael Andrade (3), Rúbeo Ribeiro 
(1), Rui Ferreira (2) e João Ferreira. 
Treinador Marco Sousa. 

LOCAL Pavilhão João Rocha, em Lisboa. 
ÁRBITROS Miguel Ventura e João Mendes. 
AO INTERVALO 20-11. 

38 

Miguel Martins marcou cinco dos golos portistas 
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Andebol: FC Porto e Sporting vencem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2019

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90487db4

 
2019-02-21T12:00:07.435
 
Dragões continuam na liderança
 
FC Porto e Sporting venceram nesta quarta-feira e continuam no topo do campeonato de andebol.
 
Os dragões venceram o Águas Santas fora por 33-29 e são líderes, com mais um jogo do que os
leões. A equipa leonina recebeu e bateu o Avanca por 38-27 e fica a três pontos do primeiro lugar.
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LETAL. Leão Frankis Carol contribuiu com quatro golos 

38 
SPORTING 

Hugo Canela O 

27 
AVANCA 

°Marco Sousa 
cts EXC 

AO INTERVALO: 20-11 

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

ÁRBITROS:Miguel Ventura e João Mendes 

DIOGO JESUS 

MI No último ensaio para o im-
portantíssimo jogo frente ao Dí-
namo Bucareste (sábado) a con-
tar para o playoff de acesso aos 
oitavos- de- final da Liga dos 
Campeões, o Sporting venceu 
categoricamente na receção ao 
Avanca (38-27), mantendo-se 
na perseguição ao líder FC Porto, 
que também venceu ontem na 
visita ao Águas Santas (33-29) e 
segue no topo com mais um jogo 
que os leões. 

Com unia entrada sólida na par -
tida, o bicampeão nacional cedo 

"O DUELO DE SÁBADO FRENTE 
AO DÍNAMO BUCARESTE SERÁ 
UMA PARTIDA HISTÓRIA", 
DISSE TÉCNICO HUGO CANELA 

fugiu no marcador e, ao intervalo, 
já liderava por nove golos (20-11). 
Num duelo em que voltou a apos-
tar em vários jogadores da forma-
ção, Hug() Canela promoveu a es-
treia do júnior Rafael Paulo e, 
quando o jovem lateral-direito fez 
o seu primeiro golo no campeona - 
tonacionalperto do fim (561, pro-
vocou enorme alegria na bancada 
do Pavilhão João Rocha, que regis-
tou pouca assistência. "Temos de 
estar todos muitos contentes por 
termos jovens com qualidade. 

M GASPAR O 
PEDRO VALDÉS 4 

RAFAE I PAULO 1 O 

PEDRO SOIHA 3 O 
FABIO CHIUFFA 4 O 

ARNAUD BINGO 1 O 
S. SALVADOR 1 O 

JOEL RIBEIRO 2 O 

I UIS ERADE 3 o 

E. RIBEIRO O O o 
12 AZEVEDO 1 O 
I SANTOS O O 
DIOGO SILVA 5 O 

3. MONTEIRO 2 O 

R. ANDRADE 3 o 
R RIBEIRO 

RUI FERREIRA 2 O 
JOÃO FERREIRA O O 

ÁGUASSANTAS29 
JoséSilva0 

01, EXC 

A. CAmPOS O o O 
MARIO REGO 0 O 
FABIO TEIXEIRA O O 
VASCO SANTOS 0 o 
JOSÉ BARBOSA 3 1 
PEDRO CRUZ 8 O 
GONÇALEJ VIEIRA 5 0 

H. CARLOTA O o O 
MARIO LOURENCO 7 O 
N FERNANDFS • O O 
JORCE MENDES O O 
F. FONTES 2 O 
MÁRIO 001/FIRA 3 O 
BELMiR0 AD/F5 1 1 
A. APARICIO O O 
R SANTOS O O 

33 EC PORTO 

OM.Andersson 
(IS é-7« 

A QUINTANA O o o 
viCTOR AIVAREZ 1 0 
YOAN BLANCO O O 
MIGUEL MARTINS 5 O 
DARIL MBENGUF O O 
ARGEL ZULUETA O O 
RIR SILVA O O 

1110MAS BADFR OD 0 
DAYMARO SAUNA 1 
L. FERNANOLS O 
ALEXIS BORGES 6 O 

BRANQUINHO 3 2 
ANTOMO AREIA 6 o 
ANDRÉ GOMES 1 o 
MICUEL AIVF5 3 o 
F. MAGALI-1AL.; 7 O 

AO INTERVALO: 16-18 , LOCAL: Pavilhão do 
Aguas Santas; ÁRBITROS: Rúben maia 

e André Martins 

LEÃO PRONTO PARA 
"JOGO DE UMA VIDA" 
Sporting vence para 
o campeonato no último 
teste antes do importante 
duelo da Champions 

A. CUIM. O O O LUIS SILVA O o O 
FRANKIS CAROL 4 O N. CARVALHO 7 0 

C CARNEIRO 5 O F. SILVA 1 O 

C RUESGA 5 O C POPOVICI 1 O 

TIAGO ROCHA O O DIOGO COELHO 3 O 

V. GHIONEA 4 O M ADAMES O O 

I. NIKCEVIC 1 O MIGUEI NEVES 1 1 

Quanto ao Rafael, identifico-me 
muito com ele e tem trabalhado de 
forma fantástica", destacou° trei-
nador dos leões que, agora, já só 
pensa no encontro de sábado, que 
será um dos mais importantes da 
história recente do Sporting: "As 
coisas correram bem e temos ga-
nho ritmo nestes últimos jogos. 
Espero que os adeptos venham to - 
dos no sábado, porque será uma 
partida histórica. Não há descul-
pas paranão encherem o pavilhão. 
Será um jogo e uma oportunidade 
única de uma vida, que é disputar 
uma fase final da Champions, a 
melhor competição do Mundo." 

Do lado do Avanca, Marco Sou-
sa foi claro: "O vencedor não está 
em causa. Foi um jogo muito difí - 
cil, mas poderíamos ter feito mais  

e melhor. Devíamos ter di ficulta-
do mais a vida ao Sporting." 

Mais tarde, foi a vez do FC Porto 
conquistar mais um triunfo, com 
Fábio Magalhães a ser o melhor 
marcador port ista frente ao Águas 
Santas, com sete golos. 

ANDEBOL Jl 
22. jornada  

ÁGUAS SANTAS 29-33 FC PORTO 

24.,jornada 
SPORTING 38-27 AVANCA 

ABC sábado MADEIRA SAD 

AC FAFE sábado BÍNFICA 

ÁGUAS SANTAS sábado MAIA ISMAI 

ARSENAL sábado BOA HORA 

51). HORTA sábado FERMENFÕES 

FC PORTO 34-22 BELENENSES 

CLASSIFICAÇÃO 
F I V E D (»CS 

OgFCPORTO 67 2322 O 1 824-497 
0ºSPORTING 64 22 21 O 1 708-522 
• BENFICA 59 21 19 O 2 677-473 
02 A. SANTAS 54 23 15 1 7 676-581 
• BELENENSES 53 24 14 1 9 699-630 
02 MAD.SAD 52 22 15 O 7 589-538 

02  ABC 47 23 11 2 10 612-589 
09 MAIAISMAI 42 23 9 1 13 569-591 

02 AVANCA 41 23 9 O 1,1 571-643 

ICI2  BOA HORA 39 23 7 2 14 575.662 
°SP.HORTA 33 23 5 O 18 524-701 

(D2  FERMENTõES32 23 4 1 18 512-684 
egACFAFE 30 22 4 O 18 511.626 
aWARSENAL 23 23 O O 23 508-825 

Pró2dma jornada: 27 fev.. 2 e 3de março 
DIA 27: BENFICA-FC PORTO; DIA 2 DE MARÇO: 
AVANCA-ARSENAL, BOA HORA SP. HORTA, MADEIRA 

SAD-A. SANTAS, MAIA ISMAI.AC FAFE, FERMENIÕES-

ABC; DIA 3 MARÇO: SPORTING-BELENENSES 
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20 fev, 2019 - 23:45
 
A equipa de Alvalade continua com um jogo em atraso.
 
O FC Porto e o Sporting jogaram e venceram as respetivas partidas do campeonato nacional de
andebol e continuam colados na frente da Liga.
 
Jogo antecipado da 24ª Jornada
 
Sporting 38-27 Avanca
 
Jogo em atraso da 22ª Jornada
 
Águas Santas 29-33 FC Porto
 
Classificação
 
1- FC Porto 23 jogos/67 pontos
 
2- Sporting 22/64
 
3- Benfica 21/59
 
4- Águas Santas 23/54
 
5- Belenenses 24/53
 
6- Madeira SAD 22/52
 
7- ABC 23/47
 
8- Maia/Ismai 23/42
 
9- Avanca 23/41
 
10- Boa Hora 23/39
 
11- Sporting da Horta 23/33
 
12- Fermentões 23/32
 
13- Fafe 22/30
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14- Arsenal 23/23
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