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ANDEBOL 

FC Porto confiante 
e Belenenses 
limitado 
-, Dois históricos do andebol na-
cional lutam por uma vaga na fi-
nal four' da Taça de Portugal 

Após o términos da fase de grupos da 
Taça EHF, o FC Porto regressa hoje às 
competições domésticas num 
confronto com o Belenenses a contar 
para a Taça de Portugal. Na antevisão 
desta partida, o portista Yoan 
Balázquez apontou a mais um triunfo. 
«Entramos sempre em campo para 
garantir a vitória e esta competição 
não foge à regra. Contudo, sabemos 
que não será fácil, pois já empatou 
diante do Benfica», recorda . 
Já João Florêncio, treinador do 
Belenenses, lamenta as seis baixas no 
plantei. «Continuamos muito limitados, 
mas será uma boa oportunidade para 
os nossos juniores jogarem frente uma 
equipa de grande nível», realça. 

CID RAMOS 
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mais andebol 

O CHAMPIONS. O pivot do 
Sporting Tiago Rocha integra o 
sete ideal da la mão dos oitavos 
de final da Liga dos Campeões, que 
os leões perderam por 29-35 
frente ao Veszprém, na Hungria, 
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SÃO BERNARDO                        30

Treinador: João Alves.
João Gonçalves; Artur Duarte (6),
Hélder Carlos, Jonas Alves (2), Jorge
Justino (1), David Gomes (6) e Leandro
Rodrigues (6) - sete inicial - Márcio Fer-
nandes, Nuno Neto, Rafael Silva, Fábio
Basto (1), João Saraiva (1), Gonçalo
Leite (1), Diogo Liberato (4), Diogo Feijó
(2) e Tiago Couto.

FC GAIA                                             35

Treinador: Ricardo Costa.
David Sousa; Mário Silva (1), Pedro Car-
valho (5), Luís Carvalho (8), Miguel Sal-
gado (3), Miguel Vieira (2) e Martim
Costa (4) - sete inicial - João Alves,
Alexandre Relvas (1), Ricardo Santos,
Gonçalo Ferreira (2), Diogo Alves, José
Xavier (5), Sérgio Martins, Hugo
Figueiredo (4) e Tanguy Cherel.

Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro
Assistência: cerca de 200 especta-
dores.
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teix-
eira (A.A. Braga).
Oficiais de mesa: Carlos Rebelo e José
Barros (Aveiro).
Ao intervalo: 12-12.

Avelino Conceição

Jogando perante o seu magni-
fico público, que mais uma vez
mostrou estar “comprometido”
com a equipa, o São Bernardo,
depois de uma gran de primeira
parte em que comandou sem-
pre o marcador, acabaria por
claudicar no segundo período
e sair derrotado perante um dos
candidatos a subir à 1.ª Divisão.

Entrando forte e abrindo com
um parcial de 3-0, a equi pa da
casa tinha tudo para “carregar”
a esperança de poder somar
novo triunfo nesta fase de su-

bida, só que do outro lado es-
tava uma formação muito ex-
periente e bem comandada por
um técnico conhecedor da mo-
dalidade.

Mas depois de um inicio algo
turbulento, os gaienses foram
equilibrando a partida, mas
muito por culpa de dois facto-
res: primeiro a condição física
do pivot Jonas Alves do São
Bernardo, que ficou extrema-
mente limitado nas suas acções
defensivas e ofensivas; em se-
gundo, o critério muito penali-
zador da arbitragem para os lo-
cais no que às exclusões diz res-
peito. Nuances que limitaram a
estratégia do conjunto de João
Alves, que, contudo, só por duas
vezes deixou que o seu adver-
sário empatasse a partida, aos
20 minutos (8-8) e já a um se-
gundo para o intervalo (12-12),
transpondo a incerteza quanto
ao vencedor para o segundo
período.

Só que, na segunda metade,
foi por demais penalizadora
para o São Bernardo, primeiro
pela entrada fortíssima da
equipa gaiense, que, com dois
golos logo abrir, como que deu
o “clic” na confiança, ao passo
que a formação da casa demo-
rou a reagir. A turma de Ricardo
Costa foi “galgando” vantagem
marcador e aos 15 minutos já
vencia por cinco golos (17-22),
diferença que acabou por ser

que foram preponderantes no
desfecho da partida. Os visitan-
tes, com maior ou menor difi-
culdades, foram gerindo o jogo
e garantiram um triunfo impor-
tante para a caminhada na luta
da subida de divisão.

Para o São Bernardo, esta der-
rota em casa compromete um
pouco as suas aspirações, mas
havendo ainda muito campeo-
nato pela frente, estando-se por
isso ainda longe de uma deci-
são final, a equipa de “rosa ao
peito” tem, já no próximo fim-
de-semana, a possibilidade de
rectificar este percalço quando
receber o Vitoria de Setúbal,
mas em que o triunfo toma
agora um cariz de maior im-
portância .

Numa partida com grandes
momentos de andebol, notas
positivas para João Gonçalves
entre os postes e para o sempre
muito activo Artur Duarte, e
para o esforço deixado em
campo por Jonas Alves. Já nos
gaienses, referência para o
grande jogo de David Sousa na
baliza, a par de Luís Carvalho,
que, com oito golos, foi o rei dos
marcadores. Nota negativa para
a dupla bracarense, pois num
jogo de andebol em que há
muito contacto, não usou do
mesmo critério no segundo
tempo, saindo bem mais pre-
judicado o sete da casa com as
decisão da arbitragem. |

Atitudes distintas
dos locais ditam
derrota caseira
Contrariedade Aveirenses dominaram o jogo na primeira
metade frente a um candidato à subida, mas factores adversos
fizeram “cair por terra” a estratégia no segundo tempo

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Aveirenses foram mais penalizados nos contactos com os gaienses

RUIVA RODRIGUES FOTOGRAFIA
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SYL FC PORTO 
VOLTA A JOGAR HOJE 
O FC Porto faz esta noite o 
segundo de três jogos em sete 
dias. Após a receção, no 
sábado, ao Constanta (30-27, 
para aTaça EHF), os dragões 
recebem hoje, às 20h30, o 
Belenenses (quartos-de-final 
da Taça de Portugal, no Porto 
Canal). Na sexta-feira, às 17 
horas, é a vez de fazerem as 
honras ao Madeira SAD, em 
partida da quarta jornada da 
fase final doAndebol 1, 
também no Porto Canal. -R.03. 
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FC Porto e Belém 
lutam na Taça 
i2 O FC Porto apresenta -se hoje 
(20h30) como favorito na receção 
ao Belenenses, nos quartos - de- fi 
nal da Taça, que se conclui ama-
nhã com um Madeira SAI) ABC. 
Para a Final Four já estão apurados 
o Póvoa Andebol eo Aguas Santas. 

Também hoje, os dragões co-
nhecerão o adversário dos 'quar-
tos' da ENF. Vão a.sorteio Saint - 
Raphael, Fuchse Berlin e Haimo-
ver, Tatabánya e Holstebro. ÇE A.R. 
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Taça de Portugal: Apurado 
para os oitavos-de-final 
Supertaça: Derrota diante 
do FC Porto 
Liga Europeia: Está a disputar 
os quartos-de-final 

Supertaça: Derrota diante do 
Benfica 
Challenge Cup: Chegou 
às meias-finais 

Campeonato:1.° (com os mesmos 
pontos do FC Porto) 
Taça de Portugal: Eliminado nos 
oitavos-de-final pelo FC Porto 
Supertaça: Derrota diante do 
Benfica 
Liga dos Campeões: Chegou aos 
oitavos-de-final 

Campeonato: Apurado para a final 
Taça de Portugal: Eliminado 
nas meias-finais pela Fonte 
do Bastardo 

Campeonato: 2.° (a 3 pts. do FC Porto) 
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VOLEIBOL 

SPORTING 

VARANDAS 
QU ER TU DO 

Presidente dos leões 
lança 'aviso' para dentro 
do clube quanto 
à conquista de títulos 

ANA PAULA MARQUES 

E VÍTOR VENTURA 

A fasquia ficou alta no Spor-
ting depois de na época passada o 
clube ter feito história, ao sagrar-
se campeão nacional em todas as 
modalidades coletivas de pavi-
lhão: futsal, voleibol, hóquei em 
patins e andebol. Liderava o clube 
Bruno de Carvalho. 

Sob a alçada de Frederico Va-
randas, o propósito mantém-se, 
ou seja, o atual presidente do 
Sporting quer de novo ver as mo-
dalidades vencedoras e deixou 
uma espécie de 'aviso' à navega 
ção, com a conquista da Taça de 
Portugal pela equipa de futsal. 

"E um exemplo para todos os 
outros atletas, para todos os ou-
tros jogadores, de todas as moda 

DIRETORES DO VOLEIBOL 
E DO HÓQUEI REFERIRAM 
NÃO SENTIR PRESSÃO EXTRA 
PEIAS PALAVRAS DO LÍDER 

1 idades do Sporting, porque foi 
unia grande vitória do crer, da 
competência, que enche de orgu -
lho todos os adeptos." 

Sem pressão 
Ora, alguns dos diretores dassec- 

ções não sentiram nas palavras de 
Frederico Varandas qualquer tipo 
de pressão. "A pressão já é ine-
rente quando se está no Sporting. 
Não vejo que o disctuso dele te-
nha colocado mais pressão, por 
que, como já referi, já a temos 
desde o inicio", frisou Ernesto da 
Silva Pereira, diretor do voleibol. 

Já o homólogo do hóquei em 
patins, Gilberto Borges, frisou 
que a secção não sesentiu visada. 

"Não senti sermos o alvo das 
declarações do presidente, até 
porque ele tem nos felicitado 
sempre pelas nossas vitórias e la - 
mentou e esteve ao nosso lado 
aquando dos acontecimentos no 
Dragão Caixa, no jogo entre o FC 
Porto e o Sporting. Ele tem estado 
connosco durante toda a época. 
Não sentimos essas declarações." 

Do lado cio andebol, o seu dire - 
tor, Carlos Galambas, optou por  

não se pronunciar. 
O Sporting ainda está envolvi-

do na luta pelo titulo nacional no 
andebol, hóquei em patins e vo-
leibol, sendo que só no hóquei 
mantém também aspirações na 
Taça e nas competições euro-
peias. Já o andebol e voleibol não 
chegaram à final das respetivas 
Taças de Portugal, e as três moda - 
lidades perderam as Supertaças 
para os rivais. 
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01:18
 
Dragões favoritos em duelo dos 'quartos'
 
O FC Porto apresenta-se hoje (20h30) como favorito na receção ao Belenenses, nos quartos-de-final
da Taça, que se conclui amanhã com um Madeira SAD-ABC. Para a Final Four já estão apurados o
Póvoa Andebol e o Águas Santas.
 
Também hoje, os dragões conhecerão o adversário dos 'quartos' da EHF. Vão a sorteio Saint-Raphael,
Fuchse Berlin e Hannover, Tatabánya e Holstebro.
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