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CARLA CARRIÇO/ASF

Liderança e
vaga em jogo
-, Sporting tem de vencer
para passar em 1.9; ABC e
Belenenses querem Grupo A
A 1.° fase do Andebol 1 encerra
esta noite, com os três encontros
em falta da 26.° jornada. Em jogo,
está a liderança e ainda o 6.°
lugar, o último que dá acesso ao
Grupo A da Fase final do
campeonato, disputado por
Belenenses e ABC, que
defrontam, respetivamente,
Benfica e Boa Hora. Separadas
por um ponto, tanto a equipa do
Restelo (6.°/54) como a de Braga
(7,a/53) precisam vencer para
conquistar a vaga, com vantagem
para o Belenenses em caso de
sucesso. «Este é o jogo em que o
Belenenses joga a última
tentativa de acesso ao Grupo A e
precisa vencer. Esperamos um
jogo complicado frente a uma
equipa muito competitiva»,
analisou Miguel Espinha, um dos
guarda-redes dos encarnados. Já
o Sporting, derrotado pelos
encarnados no último sábado
(em jogo em atraso da 19.° ronda),
é favorito na casa do Arsenal
Devesa e tem mesmo de ganhar
se quiser passar à Fase Final — na
qual todas as equipas entram
com metade dos pontos
somados até aqui — na liderança,
em igualdade pontual com o FC
Porto, mas com vantagem no
confronto direto. «Temos tudo
para ganhar. É um adversário
teoricamente inferior e o
Sporting tem de estar preparado
para tudo. Toda a gente está
disponível para ajudar», anteviu o
técnico leonino Hugo Canela, aos
meios do clube, depois de já ter
assumido, após o duelo com o
clube da Luz, que «há três
candidatos ao título»: Sporting,

Técnico dos leões está confiante

FC Porto e Benfica. «Será uma 2.°
fase fantástica e teremos de
estar muito fortes para
conquistar o tricampeonato.»
O sorteio da Fase Final, que
começa dia 23 para o Grupo A e B
(7.° ao 14.°), realiza-se amanhã à
tarde, no Auditório do Comité
Olímpico de Portugal, em Lisboa.

AN DEBOL 1
-, 26. Jornada
FC Porto-Maia/ISMAI
AC Fafe-Madeira, SAD
Aguas Santas-Fermentões
SC Horta- Avanca

31-19
22-23
36-23
26-24

4 Hoje
Arsenal Devesa—Sporting 20.00 h
Pav. Municipal Maximinos, em Braga
ABC—Boa Hora
20.00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Belenenses—Benfica
20.00 h
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo
JVED G P
26 24 O 2 905-567 74
2 Sporting
25 23 O 2 792-598 71
3 Benfica
25 22 O 3 787-57169
4 Madeira, SAD
26 17 O 9 685-64460
5 Aguas Santas 26 16 1 9 773-66759
6 Belenenses
25 14 1 10 726-66354
ABC
25 13 2 10 667-62053
8 Maia/ISMAI
26 11 1 14 655-68049
9 Avanca
26 11 O 15 663-71248
10 Boa Hora
25 9 2 14 636-70745
11SC Horta
26 7 O 19 596-77740
12Fermentões
26 4 1 21 565-77535
13 AC Fafe
26 4 O 22603-73334
14Arsenal Devesa 25 O O 25 549-88825

1 FC PORTO
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“Estejamos à altura”

TREINADOR DO ABC/UMINHO Jorge Rito antevê jogo com Boa Hora, hoje
às 20 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite, confessando esperar que “estejamos
todos à altura de poder vencer o adversário”.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

“Espero que a resposta seja igual
à das últimas jornadas. Todos
queremos ficar no Grupo A.
Neste momento estamos a uma
vitória, no que diz respeito ao
nosso trabalho”, comentou em
antevisão ao jogo de hoje com o
Boa Hora, o treinador do
ABC/UMinho, Jorge Rito.
Questionado se o Boa Hora
dispõe de argumentos para opor
aos acadenistas, o técnico da
equipa bracarense responde que
“teoricamente não, nós somos
favoritos”.
“Mas a nossa equipa este ano
tem revelado alguma inconsistência”, prossegue, adiantando
que isso “acaba por nos colocar

DR

Jorge Rito, treinador do ABC/UMinho

na posição em que nós estamos,
porque provocou alguns maus
resultados que não estávamos à
espera. Mas em situação normal,

e com a ambição que a equipa
tem neste momento, espero que
estejamos todos à altura de poder vencer o adversário que tem
alguns argumentos. É uma equipa que sistematicamente se consegue manter na I Divisão. Tem
normalmente jogadores emprestados pelo Sporting”, realça.
Ainda segundo Jorge Rito, este
“é mais um jogo decisivo para
nós. Atletas e treinadores estão
conscientes de que o mais importante é o nosso jogo. Nos outros jogos, pouco ou nada podemos influenciar”.
Aludindo ao outro encontro (o
Belenenses-Benfica), garante
que “não nos preocupa e não nos
tira a concentração para o jogo
com o Boa Hora, onde temos de
estar focados”.
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§andebol
26.ª jornada
Primeira fase encerra
com sexto lugar
entre Braga e Restelo
Três jogos com início às 20 horas
fecham hoje a fase inicial do
campeonato nacional Andebol 1:
A. Devesa - Sporting (no Pavilhão
de Maximinos); ABC/UMinho Boa Hora (no Flávio Sá Leite) e
Belenenses-Benfica. Por definir
está o 6.º classificado, que vai
disputar a fase final no Grupo A,
onde se decide o título, e do 7.º,
que vai para o Grupo B, onde se
joga a permanência.
O Arsenal da Devesa, com 25 derrotas em 25 jogos, termina esta
fase em último, com qualquer
resultado. O Sporting, com 71
pontos, precisa de vencer para
igualar o FC Porto na liderança.
O ABC/UMinho, sétimo com 53
pontos, precisa de ganhar para
totalizar 56 e superar o Belenenses, sexto com 54, caso a equipa
do Restelo perca com o Benfica.
Com 69 pontos, o clube da Luz
precisa de reduzir o atraso para
com o primeiro lugar.
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Em Maximinos às 20 horas

Arsenal da Devesa
recebe Sporting
já a preparar
segunda fase

“Pouca diferença fará na classificação final. Esperamos fazer um bom jogo” - comentou
Gabriel Oliveira, o treinador
do Arsenal da Devesa sobre o
jogo de hoje, às 20 horas, no
Pavilhão Municipal de Maximinos, com o Sporting, para a
26.ª jornada do Andebol 1.
“Obviamente, o favoritismo
está todo do lado do Sporting.
Não há grandes dúvidas nesse
ponto”, acrescentou, em vídeo
publicado no Facebook do
clube.
Gabriel Oliveira salienta que
a equipa “encontra-se neste
momento já a preparar a segunda fase” e explica que,
mais do que no jogo com o
Sporting, “estamos focados na
preparação para os jogos da
segunda fase, cruciais para os
nossos objectivos”.
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Jorge Rito, técnico do ABC/UMinho, e a “final” de hoje frente ao Boa Hora

«O mais importante é o que
se vai passar no nosso jogo»
DM

mos alguns maus resultados dos quais não estávamos à espera.
Espero que na quarta- -feira todos estejamos
à altura do desafio perante um adversário que
tem alguns argumentos,
é uma equipa que sistematicamente se consegue manter na I
Divisão e tem jogaABC precisa
dores emprestados
de vencer
pelo Sporting. Tepara continuar
mos de ter cuidado
a pensar
e teremos de fazer
na 2.ª fase
muito bem o nosso
trabalho», finalizou.

Ventura
é a única baixa
Para este jogo, António
Ventura, já há muito tempo lesionado, é a única
baixa.

Jorge Rito

Luís Filipe silva

ABC/UMinho disputa hoje o derradeiro
desafio que lhe poderá conferir o apuramento para o Grupo A
da 2.ª fase do campeonato de andebol 1. Os academistas estão obrigados
a vencer o Boa Hora, hoje, a partir das 20h00, no
Flávio Sá Leite, mas tal
poderá não ser suficiente, já que a equipa de Jorge Rito depende do triunfo do Benfica no pavilhão
do Belenenses ( jogam à
mesma hora) para que
as contas se conjuguem a
seu favor.
No entanto, o treinador dos academistas pede à sua equipa concentração total unicamente
no que se vai passar no jogo diante do Boa Hora de
modo a cumprir com eficiência o seu papel.

O

«Estamos na mesma situação há três jornadas,
ou seja, não dependemos
só de nós para ficarmos
nos seis primeiros, mas
temos tido sistematicamente jogos que para nós
têm sido decisivos. A partir do jogo com o Madeira SAD, tudo passou a ser
decisivo e fomos fazendo o nosso trabalho e é
isso que teremos de fazer na próxima quarta-feira, frente ao Boa-Hora. Toda a gente sabe que
é mais um jogo decisivo
para nós e também estamos todos conscientes de
que para nós o mais importante é o que se vai
passar no nosso jogo. Nada podemos influenciar o
que se vai passar no outro jogo e não queremos
que isso nos tire a concentração necessária para o jogo com o Boa Hora que é onde teremos de

ÚLTIMA JORNADA da 1.ª fase

Jogos para hoje
Arsenal-Sporting (Maximinos) .............................. 20h00
ABC-Boa Hora ............................................................ 20h00
Belenenses-Benfica ................................................... 20h00

estar concentrados e focados», começou por referir o técnico.
Jorge Rito elogiou a capacidade de resposta dos
seus jogadores a um momento bastante adverso
que atrasou os academistas no apuramento para o
grupo A.
«Já tivemos dois jogos
decisivos e a resposta da
equipa foi boa. Espero que
a resposta seja igual à das
duas últimas jornadas.
Todos queremos ficar no
Grupo A e estamos a uma
vitória, no que diz respeito ao nosso trabalho, de o
conseguir», disse.
O técnico considera o
ABC «favorito» para este
jogo mas a oscilação já demonstrada nesta temporada, faz Jorge Rito pedir
atenção a este adversário, cujo plantel é composto por jovens oriundos das escolas do Benfica
e Sporting.
«Somos favoritos, mas
a nossa equipa, este ano,
tem revelado em alguns
momentos alguma inconsistência na qualidade do
nosso jogo e isso acaba por
nos colocar na posição em
que estamos porque tive-
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ANDEBOL:
ABC E ARSENAL DA
DEVESA JOGAM HOJE
EM BRAGA
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No pavilhão de maximinos

Arsenal da Devesa
recebe Sporting
O Arsenal da Devesa recebe hoje o Sporting, no
Pavilhão de Maximinos
(20h00), e a tarefa dos
bracarenses é naturalmente complicada, até
porque, nesta época, a
equipa treinada por Gabriel Oliveira não ven- Gabriel Oliveira
ceu um único duelo da
I Divisão (25 derrotas em outras tantas jornadas). Talvez por isso o técnico olhe já para a 2.ª
fase da competição e para a luta que aí vem pela permanência.
«Esperamos, acima de tudo, fazer um bom jogo. O favoritismo está todo do lado do Sporting
e neste momento já estamos a preparar a 2.ª fase.
Aí, sim, os jogos serão cruciais para os nossos objetivos», disse Gabriel Oliveira, treinador do Arsenal da Devesa, lembrando que os leões querem
rectificar o resultado negativo da última jornada.
«O Sporting é candidato ao título, no último
jogo perdeu com o Benfica e com certeza virá
a nossa casa sem facilitar. Vai ser extremamente
complicado, mas espero que venha muita gente assistir a um bom jogo de andebol», acrescentou o técnico do último classificado.

DM
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UL
- TRU
VAGA DO GRUPO A
DECIDE-SE HOJE
Termina esta noite a
primeira fase do Campeonato Nacional de andebol,
sendo que ABC e Belenenses
correm pela última vaga no
grupo A, que valerá jogar as
jornadas do título com
Sporting, FC Porto, Benfica,
Madeira SAD e Águas Santas.
Com 54 pontos, o Belenenses recebe o Benfica, às 20
horas. O ABC, com 53, é
visitado pelo Boa Hora, com
o jogo a começar no mesmo
horário.
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ANDEBOL

MEMIlleffi'V
ioíffilde~Sill NO TOPO. SportingeFC Porto lutaram palmo-a-palmo na fase regular

ULTIMAS DECISOES
Sporting pode ganhar
hoje a fase regular,
quando falta apurar uma
das vagas do Grupo A
ALEXANDRE REIS

Tudo leva a crer que o bi
campeão Sporting vai confirmar
hoje o seu favoritismo frente ao
lanterna - vermelha Arsenal e,
assim, ganhar a fase regular do
campeonato, quando faltam clis
pular três jogos adiados da últi
ma jornada, que se realizam às
20h00. Para lá da visita dos leões
a Braga, há mais dois jogos que
definirão a vaga em aberto para o
Grupo A, que englobará na fase
final as seis primeiras equipas, a
transitarem com metade dos
pontos cia fase regular.
Nesta luta para a série que apurará o campeão e as equipas que
representarão Portugal na Euro
pai, está o Belenenses, que precisa
de pelo menos um empate na re ceção ao Benfica para manter o 6"
lugar, e quanto ao ABC só o triunfo
interessa frente ao Boa Hora, podendo aproveitar Os louros se o

emblema cia cruz de Cristo perder
com os encarnados.
Já apurados para o Grupo A estão o Sport ing, que partirá para o
Grupo A com 37 pontos se vencer
ou empatar com o Arsenal, 36 se
perder -, FC Porto (37), Benfica
(36 se vencer ou empatar com o
Belenenses, 35 se perder), Madei ra SAI) (30) e Águas Santas (30).
Quer isto dizer que a lutapelo títulos estará, teoricamente, confinada aos três grandes, com leões,

BELENENSES E ABC ASPIRAM
ESTAR ENTRE OS SEIS MELHORES,
RECEBENDO BENFICA E BOA
HORA, RESPETIVAMENTE

dragões e águias separados, no
máximo, por apenas um ou dois
pontos no início da fase final.
Dérbi no Restei()
Para o derbi, o treinador cio Belenenses, João Florêncio, está confiante: '`Temos que lutar e ser audazes para vencer o Benfica. Vamos fazer tudo para dar uma grau de alegria aos adeptos e colocar o

ANDEBOL 1
26." e última jornada (fase regular)
BELENENSES 2ohoo BENFICA
ARSFNAl 20h00 SPORTING
ABC 2ohoo BOA f 'ORA
FC PORTO 31-19 MA1A1SN1Ai
ÁGUAS SANTAS 36-23 FERMENTÕES
FAFE

22-23 MADEIRASAD

SP. HORTA 26-24 AVANCA

CLASSIFICAÇÃO
PJVLD

GM-G5

FC PORTO 74 26 24 O 2 905-567
©º SPORTING 71 25 23 O 2 792-598
02 8ENFICA
69 2522 O 1 787-571
Og MAD. SAD 60 26 17 O 9 685.644
02 4. SANTAS 59 26 16 1 9 773-667
02 BELENENSES 54 25 14 1 10 726-663
02 ABC
53 25 13 2 10 667-620
CYMAIAISMAI 49 26 11 1 14 655-680
02 AVANCA
48 26 11 O 15 663-712

e2BOA HORA 45 25 9 2 14 636-707
*SP. HORTA 40 26 7 O 19 596.777
e)2FERMENTOES35 26 4 1 21 565-775
02 AC FAFE

34 26 4 O 22 603-733
02 ARSENA1 25 25 0 O 25 549-888

Belenenses entre os melhores."
Miguel Espinha, guardião cio Benfica, está de sobreaviso: ''0 Belenenses necessita vencer. Espera mos jogo complicado frente a
equipa muito competitiva."
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ANDEBOL. O Veszprém, rival

do Sporting nos oitavos-definal da Liga dos Campeões,
venceu (30-21) ontem o
Tatabanya e apurou-se para as
`meias' da Taça da Hungria.
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OPINIÃO

ÀM IN HAMANEIRA
Os dois últimos jogos correram francamente mal a uma
das figuras do momento: João
Félix. A ele, mas especialmente
ao Benfica, pois tratando-se de
um indiscutível talento seria
demais exigir-se-lhe a resolução de tudo. Até porque não é
defesa... nem guarda-redes. Melhores dias virão, seguramente,
Félix voltará a fazer manchetes,
os 'tubarões' não deixarão de
estar atentos, pois dias maus
todos têm, pelo meio, garantidamente, Luís Filipe Vieira dará
ordem para que caiam na sua
conta mais euros do que o habitual, e quando chegar o verão...
tudo tranquilo: Sérgio Conceição, magnânimo, sem que ninguém lhe tivesse perguntado, já
disse que a porta de sua casa estará de novo aberta. Só paga a
viagem, pois pequeno-almoço e
almoço são de borla. E ojantar

José Manuel Freitas
Jornalista

João Félix
pode estar
tranquilo...
UMA DAS FIGURAS DO PRESENTE JÁ SABE QUE PODE
VOLTAR A GOZAR FÉRIAS EM CASA DE SÉRGIO
CONCEIÇÃO. SÓ PAGA A VIAGEM. PEQUENO-ALMOÇO E
ALMOÇO ESTÃO GARANTIDOS. E SÃO DE BORLA...

Jonas - Golo fantástico. De predestinado. Mas que só valeu um
ponto com os novos azuis...
Joel - 'Remontada' ma ritimista frente à sensação Moreirense. Com bís artístico do camaronês.
Gonçalo Guedes- Finalmente
um golo na época. Seca vencida,
que durava desde outubro (15)
de 2017.
Podence- Primeiro bis na Liga.
Pelo Olympiacos, frente ao Aris.
E 5.0 golo em 22 jogos.
Ristovski- Macedónio,ex-Barça. Decisivo no triunfo do Benfica frente ao bicampeão Sporting. No andebol.
Miguel Oliveira - Na Argentina
será melhor. importante é que o
sonho está cumprido: faz parte
da elite do Moto GP!

LEÕES DEVIAM QUERER
SABER DE CINTRA AS
CONTAS DE BATTAGLIA
E RAPHINHA...

Dulce Félix- Pela 7.a vez campeã de corta-mato. Aos 36 anos.
A uma vitória de Rosa Mota.

se verá. Sem hipocrisias. Que o
abraço a Samaris é outra conversa...
Para a nação leonina a toda a
horasurgem situações que fazem passar o clube por... não
verdadeiro. A juntar à rocambolesca 'peça que teve o Bessa
por palco - era conveniente saber quem foi o agressor...-, não
seria de todo importante saber
de Sousa Cintra a quem é que
pagou as transferências de
Battaglia e Raphinha? Só para

EM ALTA

Belo/Irina- Ouro no peso
(20,97), bronze no disco (58,05) na
Europa dos lançamentos. Desempenhos para recordar.
evitar, digo eu, que os leões fiquem com um par de 'inimigos'
no Minho... Ou então, o Sporting ter de vez uma comunicação em que a bota dê com a perdigota...
Os últimos dias têm sido

marcados por surpresas
muito, mas mesmo muito desagradáveis. Agora foi o desaparecimento de Vítor Campos, que me conhecia desde
garoto. Nem sei o que dizer ao
Mário, à sua família e à Académica...

Hóquei em patins - Sporting,
FC Porto, Benfica e Oliveirense
nos 'quartos' da Liga Europeia.
Brilhante!
Fórmula 1- Hamilton,Vettel e
outro? Seria ótimo no regresso
do 'circo'. Sem o grande Pedro
Nascimento!
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