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ANDEBOL

Dérbi abre,
clássico fecha
-, Sporting recebe Benfica
a abrir 1.g volta; águias visitam FC Porto a fechar
O sorteio da fase final dos grupos
A e B do Andebol 1, realizado
ontem no Comité Olímpico de
Portugal, em Lisboa, ditou, como
se esperava, embates que se
anteveem emotivos. Na primeira
jornada, agendada para o dia 23
deste mês, o dérbi entre os
bicampeões do Sporting e o
Benfica perfila-se como o jogo
mais quente, o qual terá repetição,
na segunda volta, quando as
águias da Segunda Circular
receberem os comandados de
Hugo Canela na 6.a jornada. O FC
Porto, que abre hostilidades diante
do Belenenses, que na fase regular
deu sempre o que fazer aos gran,
des, é, pois, um dos protagonistas
dos duelos mais empolgantes das
derradeiras jornadas desta fase. A
25 de maio, na 9.à, o Dragão Caixa é
visitado pelo Sporting que, por seu
turno, encerra a fase final a receber
o Madeira SAD, a 29, dia em que o
clássico Benfica-FC Porto fecha a
porta da décima jornada.

AN DEBOL 1
-, Fase Final -, Grupo A
1: Jor. 6.a*
Á. Santas-Madeira SAD 23 mar/4 mai
Sporting-Benfica
23 mar/4 mai
FC Porto-Belenenses
23mar/4 mai
2.a Jor. 7.a
Madeira SAD-Benfica
30 mar/11 mai
Á. Santas-FC Porto
30 mar/11 mai
Belenenses-Sporting
30 mar/11 mai
3: Jor. 8.'
FC Porto-Madeira SAD 20 abr/18 mai
Benfica-Belenenses
20 abr/18 mai
Sporting-Á. Santas
20 abr/18 mai
4.' Jor.9.a
Madeira SAD-Belenenses 27 abr/25 mai
FC Porto-Sporting
27 abr/25 de mai
Á.Santas-Benfica
27 abr/25 mai
5. Jor. 10.a
Sporting-Madeira SAD
1 mai/29 mai
Belenenses-Á.Santas
1 mai/29 mai
Benfica-FC Porto
1 mai/29 mai
*2.' Volta
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§andebol
Grupo A
Sporting-Benfica
e FC Porto-Belenenses
no arranque
da discussão do título
de campeão nacional
Dia 23 de Março, no arranque do
Grupo A da fase final do campeonato nacional Andebol 1,
onde se decide o título de campeão nacional e acesso a provas
europeias, o Sporting recebe o
Benfica, o Belenenses visita o
FC Porto e o Madeira SAD desloca-se ao reduto do Águas Santas.
Com metade dos pontos acumulados na fase inicial, Sporting e
FC Porto entram nesta fase a repartir a liderança com 37 pontos,
seguidos do Benfica com 36.
Madeira SAD e Águas Santas têm
20 pontos e Belenenses 28.
A última jornada está prevista
para dia 29 de Maio, com os jogos seguintes:
Madeira SAD - Sporting
Águas Santas - Belenenses
FC Porto - Benfica
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Quatro clubes minhotos
na fase final do Grupo B

DIA 23 DE MARÇO arranca a fase final do campeonato nacional Andebol 1, pela primeira vez
com quatro clubes minhotos no Grupo B, onde os dois últimos baixam à II Divisão Nacional.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho inicia com 28
pontos a fase final no Grupo B
do Andebol 1, dia 23 de Março,
a receber o Boa Hora, quarto
com 23 pontos - a quem venceu
quarta-feira por 33-22 , na ronda
26 que fechou a fase inicial no
sétimo lugar.
Neste grupo, em que os clubes
iniciam a luta pela manutenção
com metade dos pontos averbados na fase inicial - os dois últimos classificados vão baixar ao
escalão secundário - o Arsenal
da Devesa é, com 8 pontos, o
lanterna vermelha e nesta jorna-

DR

ABC volta, dia 23 de Março, a receber o Boa Hora

da inaugural da fase final recebe
o Avanca, terceiro com 24 pontos. O AC Fafe, que é penúltimo

(uma posição de descida) com
17 visita a ADA Maia/ISMAI,
segundo com 25. O Fermentões,

antepenúltimo com 18 pontos,
recebe o SC Horta, que é quinto
com 20. A última jornada está
prevista para 8 de Junho. Eis as
três primeiras:
1.ª jornada, 23 de Março:
Arsenal da Devesa - Avanca; Fermentões - SC Horta;
ADA Maia/ISMAI - AC Fafe;
ABC/UMinho - Boa Hora.
2.ª jornada, 30 de Março:
Avanca - SC Horta; Arsenal da
Devesa - ADA Maia/ISMAI;
AC Fafe - ABC/UMinho.
3.ª jornada, 17 de Abril: ADA
Maia/ISMAI - Avanca; SC Horta - Boa Hora; ABC/UMinho Arsenal da Devesa; Fermentões
- AC Fafe.
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Madeira SAD no
da regularidade no Grupo A
A

E3 L

Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

Madeira SAD confirmou a
tendência ao qualificar-se
novamente para o Grupo A
do campeonato nacional de
andebol 1, afirmando-se
como uma equipa regular nesse
aspeto. Os madeirenses estão pelo
5Y ano consecutivo entre os seis
melhores da modalidade ao nível
nacional, depois do 4.9 lugar alcançado esta época. um feito partilhado
com Benfica, FC Porto e Sporting.
No quesito da regularidade, o ABC
de Braga vinha também a mostrar
consistência, figurando nos últimos
anos entre os seis primeiros, mas
foi afastado do Grupo A na passada
quarta-feira, ficando no 7.9 lugar
da tabela classificativa, numa época
atípica para o conjunto nortenho.
Este ano, com o quesito de que o
Madeira SAD melhorou a classificação do ano passado, pelo que o
balanço da temporada só pode ser
positivo. Muitas vezes com limitações na equipa, os madeirenses
conseguiram uma época de grande

Insulares não falham Grupo A há 5 anos, tal como Benfica, FC Porto e Sporting.
nível, terminando a 1.4 fase com
um excelente 4.Q lugar, superando
o 6.-9 lugar obtido o ano passado no
término da 1.4 fase.
Em relação aos adversários, o sorteio do Grupo A, realizado ontem,
ditou que o Madeira SAD enfrentará

o Águas Santas na 1.4 jornada, enquanto Sporting e Benfica irão medir
forças 'a abrir' o Grupo A. A primeira
jornada da fase de campeão está,
de acordo com a Federação de Andebol de Portugal (FPA), agendada
para 23 de março.
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Grupo que decidirá o título nacional foi ontem sorteado
e terá clássicos nas duas últimas jornadas

Campeonato com
final alucinante
Um Sporting-FC Porto e
um FC Porto-Benfica vão
fechar a época e, atendendo a que os três grandes
partem muito igualados,
essas partidas poderão
decidir o título.Até lá,
haverá Europa pelo meio
AU(il1STOit•IDtRO

MO sorteio do Grupo A do
Nacional de andebol ditou que
a luta pelo título, a começardia
23, terá logo um dérbi lisboeta,
para terminar, dois meses depois, como FC Porto a receber
oBenfica. Quatro dias antes, na
penúltima ronda, os dragões
vão ao "João Rocha". Em suma,
três das seis partidas entre candidatos realizam-se a abrir e a
fechar, embora se esperem alterações ao calendário: o Sporting recebe °Veszprém dia 24 O FC Porto vai receber o Benfica na última jornada, a 29 de maio
e vai à Hungria dia 30, para a
Liga dos Campeões, enquanto Benfica aum de distancia -a luo FC Porto vai a Cuenca dia 24 tarem pelo título e com jogos GRUPO A
e recebe o Dobrogea a 30, para históricos na Europa pelo
23 março
SCRN ADP,
4 maio
aTaça EHF. Serão doismesesde meio. As outras equipas do Aguas Santas-Madeira SAD Madeira SAD-Águas Santas
emoções fortes, com três equi- Grupo A, Madeira SAD, Águas Sporting-Benfica
Benfica-Sporting
pas que começam quase com Santas e Belenenses, prome- FC Porto-Befenenses
Belenenses-FC Porto
30 março
11 maio
os mesmos pontos - Sporting tem também equilíbrio na luta
Madeira SAD-Benfica
Benfica-Madeira SAD
e FC Porto igualados a 37 e o pelo quarto posto.

Sporting no Dragão para a Taça
Na tarde de domingo, com início às i6hoo, o FC Porto
recebe o Sporting, em jogo dos oitavos de final da Taça
de Portugal. As duas únicas derrotas que os portistas
sofreram esta época a nível interno foram infligidas
pelos leões para o campeonato, mas as duas equipas têm
os mesmos pontos. Ainda para esta ronda da Taça, já
amanhã, o ABC recebe o Benfica.

Águas Santas-FC Porto
Belenenses-Sporting
20 abril
FC Porto-Madeira SAD
Benfica-Belenenses
Sporting-Aguas Santas
27 abril
Madeira SAD-Belenenses
FC Porto-Sporting
Águas Santas-Benf ica
1maio
Sporting-Madeira SAD
Belenenses-Águas Santas
Benfica-FC Porto

FC Porto-Águas Santas
Sporting-Belenenses
18 maio
Madeira SAD-FC Porto
Belenenses-Benfica
Águas Santas-Sporting
25 maio
Belenenses-Madeira SAD
Sporting-FC Porto
Benfica-Águas Santas
29 maio
Madeira SAD-Sporting
Águas Santas-Belenenses
FC Porto-Benfica
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FASE FINAL PROMETE
LUTA SEM TRÉGUAS
Leões, dragões e águias
com muitas ambições
após sorteio do Grupo A
do Campeonato Nacional
ALEXANDRE REIS

A sede do Comité Olímpico de
Portugal acolheu ontem o sorteio
da fase final do Campeonato, com
Sporting, FC Porto e Benfica perfilados como rivais implacáveis no
Grupo A - seis primeiros da fase
regular -, ainda com Madeira
SAD, Águas Santas e Belenenses.
Carlos Galambas, diretor dos
leões, está confiante, mas agora
tudo volta à estaca zero, dada a
igualdade pontual com FC Porto e
a vantagem de apenas mais um
ponto em relação às águias: "Acabámos no ln lUgar, mas podíamos
ter feito mais. Não esperávamos a
derrota como Maia ISMAI nem
11.."
MOTE. Dérbi abre segunda fase do campeonato
DÉRBI ENTRE SPORTING
E BENFICA VAI ABRIR
HOSTILIDADES DE UMA PROVA
ALTAMENTE COMPETITIVA

com o Be n fica. Temos equipa para
ganhar iodos os jogos. Mas isso já
acabou, o outro objetivo é sermos
tricampeões• Será uma semana
em cheio para os adeptos, pois começamos em casa com um Sporting-Benfica depois do clássico no
Dragão para a Taça e antes do jogo
da Champions com o VesZprém.
Mais oportunidades para os adeptos apoiarem e nós demonstrarmos que somos a melhor equipa."
Já Filipe Gomes, presidente da
secção do Benfica, diz que tudo é
possível: "Esta fase começa com

Belenenses quer
voltar ao que era
Pedro Dias, diretor do Belenenses, explicou o significado do
clube voltar ao Grupo A: "É importantíssimo estar entre os melhores para voltarmos a ser uma
referência, atraindo sócios para
termos o pavilhão cheio e vermos as antigas glórias regressarem. O andebol estava numa
fase estagnada, mas está a voltar ao que era. Não temos nada a
perder. Já dificultámos a vida ao
Benfica e eliminámos °ABC,
algo que não acontecia há lo
anos. Vamos para cima deles."

Europa antecipa jogos
O início da fase final do Cam peonat o estava agendado para dia
23, mas as competições europeias
obrigaram à antecipação dos jogos
do Grupo A parodia 20, já que a24
o Sporting joga frente ao
Veszprém (HUN) na Liga dos
Campeões, o FC Porto defronta o
Cuenca (ESP) na Taça EM; e o Madeira SÃO desafia o Dicken (F1N)
na Taça Challenge.
No sorteio de ontem, que contou
com a presença dos dirigentes f e
derativos Miguel Laranjeiro (pre-

sidente) e Miguel Fernandes ((tire
tor executivo), a I" jornada contemplou o dérbi Sporting I3enfi
ca, para além do FC Porto- Belenenses e Águas Santas - Madeira
SAD. Depois, seguem se dois
clássicos, na 4" e 5" rondas, respe tivamen te, um FC Porto-Sporting e um Benfica-FC Porto. As
equipas do Grupo A transitaram
para a fase final com metade dos
pontos, assim como no Grupo B
(da permanência). A 10" e última
jornada será a 29 dc maio. O

um dérbi, um excelente espetáculo, e estamos confiantes quepoderemos ganhar o campeonato,
dando alegria aos nossos adeptos.
Tiverrios adversidades por causa
das lesões, mas agora está tudo
operacional. Há muito tempo que
não haviam três equipas tão perto
umas (las out ras numa fase final."
O dirigente dos dragões, José
Magalhães, também tem motivos
para sorrir: "O FC Porto está a fa-zer urna excelente época, mais es tabilizado ecom maiores possibilidades de ganhar. Julgo que será
um campeonato muito disputado,
o melhor dos últimos anos, pois a
disputa tem sido a dois eagora será
a três. Estamos também muito
bem colocados na Taça EH F." o

GRUPO A - FASE FINAL
La jornada

SPORTING dia 20 BENFICA
FC PORTO dia 20 BELENENSES
AGUAS SAN (AS dia 20 MIAS SAD

CLASSIFICAÇÃO
P

02 SPORTING
FC PORTO
BENFICA

37 37

36

02 MAD.SAD 30
02 á. SANTAS 30
O BELENENSES 28

Outros jogos entre os três grandes
FC PORTO-SPORTING (4' JORNADA A 27 ABRAM, A
25 MAIO), BENFICA-FC PORTO (5' A "I MAIO/10, A29
MAIO) E BENFICA SPORTING (6,A 4 MAIO)
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