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ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

“O sonho comanda a vida”. A
frase de António Gedeão citada,
ontem, pelo técnico do ABC/
/UMinho pode ser encarada co-
mo mote para a ambição acade-
mista no arranque da fase final
da Andebol 1. Pavilhão Flávio
Sá Leite acolhe, amanhã (18 ho-
ras) o jogo grande da primeira
jornada. Benfica está a dois pon-
tos, a liderança a três. “Vamos
ter 10 jogos em que cada um de-
les assume muita importância.
Precisamos de somar pontos pa-
ra fazer face aos nossos objecti-
vos que é a Europa”, afirmou
Carlos Resende, lembrando que,
em caso de vitória, a sua equipa
apanha um dos candidatos ao tí-
tulo. “O passado é história, mas
é muito importante sabermos de
onde vimos para percebermos
onde queremos estar. Contra as
grandes equipas, com a excep-
ção do Benfica que levou uma
ligeira vantagem, disputamos o
resultado em todos os jogos, ba-
tendo-nos de igual para igual”,
referiu o técnico.

Admitindo que os orçamentos
de FC Porto, Sporting e Benfica
possam fazer a diferença, assu-
me a ambição academista de lu-
tar, jogo a jogo, por algo que até
pode ser o título nacional. “En-
tramos para este jogo com o ob-
jectivo de ganhar. Em casa,
apresentamo-nos com algum fa-
voritismo”, garantiu Resende.

“Podemos ser campeões. Os
únicos que não podem são os
que não ficaram apurados. Mate-
maticamente é possível. Pode-
mos, desde que o Sporting,
FC Porto e Benfica não estejam
ao seu nível, andem um pouco
distraídos. Cá estaremos para
aproveitar as nossas oportunida-
des. Mas convém perceber que
temos um quinto classificado
que está a um ponto de nós. Isto
está tão equilibrado que uma vi-
tória aproxima-nos do topo da
tabela, mas uma derrota remete-
-nos para um lugar mais baixo”,

analisou. 
Puxando dos galões de terceiro

melhor ataque, segunda melhor
defesa e quarta equipa com o
melhor ‘goal average’, o treina-
dor explica que estes são núme-
ros que aproximam o ABC/
/UMinho das melhores equipas.

Por isso, pediu a comparência
em massa da família academista
neste jogo. “Com a presença do
nosso público tenho a certeza
que vamos ganhar. E podemos
garantir também uma surpresa
para eles”, desafiou o experiente
treinador.

No Flávio Sá Leite 
manda o ABC/UMinho
JOGO DE AMANHÃ COM O BENFICA “é para ganhar”. Carlos Resende pede
que os adeptos encham o pavilhão, garantindo uma surpresa para o público.

FLÁVIO FREITAS

Pedro Seabra e Carlos Resende garantiram que vai haver uma surpresa para o público

ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

Pedro Seabra, um dos jogadores
mais influentes do plantel, foi o
porta-voz do espírito que se vive
no balneário academista na pro-
cura da vitória. “Precisamos de
ter um ABC ao melhor nível, co-
mo nos jogos em casa. Por isso,
dependemos muito de nós e da
nossa prestação. Vamos defron-

tar uma excelente equipa, mas
nós temos a nossa qualidade e
muita vontade de ganhar. Temos
consciência de que, qualquer jo-
go, é importantíssimo. Temos o
objectivo de chegar às competi-
ções europeias”, disse.

Sobre os pontos fortes da equi-
pa de Jorge Rito, garante que,
“tal como o ABC, vale pelo seu
todo”, embora admita que os en-
carnados tenham individualida-

des que possam fazer a diferença
em algumas fases do jogo.

A utilização dos jogadores
mais jovens, muitos deles ainda
juniores, na primeira fase da
competição foi uma das notas de
destaque. Para para o central, es-
te fenómeno é positivo. Aconte-
cendo dentro da “evolução natu-
ral de uma equipa como o ABC.
Vão ser uma excelente ajuda na
fase final”, concluiu.

Pedro Seabra, central do ABC/UMinho

“Dependemos muito de nós”
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LUÍS FILIPE SILVA

O ABC defronta amanhã, 
a partir das 18h00, o Ben-
fica, em jogo da primeira 
jornada da segunda fase 
do campeonato nacional 
de andebol e o técnico 
dos minhotos, Carlos Re-

sende, apelou ontem, em 
conferência de imprensa, 
aos adeptos para que en-
cham a catedral do ande-
bol nacional.

«Na nossa carreira nesta 
temporada, o público tem 
desempenhado um papel 
importante, por isso eu 

peço que os nossos apoian-
tes compareçam em mas-
sa e encham pela primeira 
vez nesta temporada o Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. 

Apareçam porque va-
mos ter uma surpresa e 
todos juntos poderemos 
levar de vencida o Benfi-

«Encham o Sá Leite»

Pedro Seabra e Carlos Resende otimistas para o jogo de amanhã

DM

Na 1.ª fase 
ABC e Benfica 

empataram 
num jogo 

disputado até 
ao milésimo

 final

ABC RECEBE AMANHÃ O BENFICA E RESENDE APELA

ca», disse.

«Jogamos em casa 
e temos algum 
favoritismo»

Em relação ao jogo, Car-
los Resende assumiu al-
gum favoritismo do ABC 
por jogar em casa, bem 
como a importância que 
esta partida assume.

«Assumir algum favo-
ritismo não deixa de re-
presentar responsabilida-
de para este jogo. Esta-
mos necessitados de pon-

tos para atingir o nosso 
objetivo, que é voltar à 
Europa.

Este jogo assume outra 
importância, porque em 

caso de vitória frente ao 
Benfica, apanhamo-lo.

Carlos Resende quer ain-
da corrigir os resultados 
obtidos frente ao Benfica, 
o único grande a quem os 
academistas não venceram 
na primeira fase», disse.

Carlos Resende lem-
bra a Europa como ob-

jetivo inicial. «Se pode-
mos ser campeões? Po-
demos em termos ma-
temáticos, mas Porto, 
Sporting e Benfica te-
riam de estar muito dis-
traídos. Isto está muito 
equilibrado. Um triunfo 
coloca-nos lá em cima 
e uma derrota atira-nos 
para fora dos lugares eu-
ropeus», disse.

Pedro Seabra: 
«Temos muita vontade 
de vencer este jogo»

Para o jovem Pedro Sea-
bra, este jogo tem mui-
ta importância para o fu-
turo da equipa na com-
petição.

«Vai ser preciso termos 
um ABC ao melhor nível, 
dentro daquilo que temos 
feito em casa. Chegámos a 
um ponto em que depende-
mos de nós. Vamos defron-
tar uma equipa de grande 
qualidade, mas nós temos 
muita vontade de vencer 
este jogo».
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Fase final do Andebol 1 arranca este sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fe41aab9

/

 
07 de março de 2014 07:37h
 
 Em Lisboa, o Sporting CP recebe o Águas Santas enquanto para o grupo B, o Delta Belenenses mede
forças com o Passos Manuel.
 
 ABC/UMinho e Sport Lisboa e Benfica voltam a encontrar-se no pavilhão Flávio Sá Leite, menos de um
mês e meio após o empate (26-26) com que finalizou a partida da primeira fase do Andebol 1,
disputada em finais de Janeiro em Braga. Nessa ocasião, o muito público que preencheu as bancadas
do mítico recinto deu por bem empregue o seu tempo, assistindo a um jogo equilibrado e emotivo,
decidido apenas nos instantes finais, pese o facto da turma de Jorge Rito ter chegado ao intervalo a
vencer por confortável 9-13. Elledy Semedo, com 14 golos, e Nuno Grilo, com 10, foram os grandes
protagonistas de um belo espetáculo que se espera venha a repetir-se este sábado no arranque da
primeira jornada da fase final do Andebol 1.
 
 Em teoria, o S L Benfica - que entra nesta fase com 30 pts., mais dois que os bracarenses - continua
a merecer o favoritismo que já lhe era atribuído então e ao ABC/UMinho continua a reconhecer-se a
possibilidade de, em sua casa, bater-se de igual para igual com qualquer contendor. Um excelente
espetáculo em perspetiva, que será levado a todo o país pelas imagens em direto de A Bola TV.
 
 Em Lisboa, o Sporting CP, que terminou a primeira fase na liderança, atacando a fase final com 31
pontos, recebe o Águas Santas Milaneza (27 pontos), formação que também rubricou uma excelente
primeira fase do campeonato. Jogo equilibrado, é o que se prevê para o Casal Vistoso, com ligeiro
favoritismo da equipa que joga em casa.
 
 BELENENSES RECEBE PASSOS MANUEL
 
 No grupo B, encontram-se duas equipas separadas por um pontos, com vantagem para a formação
que joga em casa, o Maia ISMAI (17 pts.). Um encontro importantíssimo para as duas equipas já que
esta fase, mais curta que a anterior, será também mais disputada. Também no sábado, a Artística de
Avanca, que terminou a primeira fase no último lugar, com 13 pontos, recebe o Madeira SAD (19
pts.). Jogo dividido, é o que se espera, mas com natural favoritismo dos insulares.
 
 A primeira jornada do grupo B termina domingo com a receção do Delta Belenenses ao Passos
Manuel. Dois pontos apenas a separar as duas equipas, com vantagem para a turma de Belém, que
joga em casa e pode ampliar essa diferença.
 
 Jogos e árbitros para a 1.ª jornada da fase final do Andebol 1:
 
 - Sábado, dia 8 de Março:
 
 15.00 h. - Pav. Casal Vistoso - Sporting CP-Águas Santas Milaneza - Alberto Alves/Jorge Fernandes
(Braga)
 
 18.00 h. - Pav. Flávio Sá Leite - ABC/UMinho-SL Benfica - Daniel Martins/Roberto Martins (Leiria) - A
Bola TV
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 NOTA - O jogo FC Porto Vitalis-Sp. Horta foi adiado para o dia 19 de Março p.f. (21 h.).
 
 -Sábado, dia 8 de Março:
 
 15.00 h. - Municipal Maia - Maia ISMAI- AC Fafe - Bruno Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro)
 
 17.00 h. - Com. Adelino Costa - AA Avanca- Madeira SAD - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
 
 - Domingo, dia 9 de Março:
 
 15.00 h. - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-Passos Manuel - Marta Sá/Vânia Sá (Aveiro)
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FC Porto participa em torneio em Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a39c27a

/

 
O FC Porto foi convidado a participar num torneio de andebol em Leon, Espanha, nos dias 4 e 5 de
abril.
No torneio, além do FC Porto, vão participar os anfitriões Reale Ademar, o Gijón e a seleção brasileira.
O Ademar, particularmente, é uma equipa bastante conhecida dos dragões. As duas equipas já se
defrontaram várias vezes em jogos europeus. Esta época, o clube de Leon também já defrontou o
Benfica, no seu jogo de apresentação.
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Seleção do Brasil disputa torneio com FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cb49ceb1

/

 
Andebol
 
 por Pedro Guarda, com Lusa
 
 A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, nos dias 4 e 5 de abril, um torneio
internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao Gijón, anunciou nesta
quinta-feira o clube de Leon.
 
 A direção do Ademar quer aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais para
disputar o torneio que também vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova
particular.
 
 O FC Porto já enfrentou por várias vezes, em jogos europeus, o Ademar, sendo que o clube de Leon
convidou o Benfica para o jogo de apresentação da equipa deste ano.
 
 O FC Porto foi o primeiro clube português a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo
ficado em quinto lugar do grupo B, com duas vitórias e um empate.
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Seleção de andebol do Brasil disputa torneio internacional com FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1923654c

/

 
HOJE Ã s 17:58
 
 A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, a 04 e 05 de abril, um torneio
internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao Gijón, anunciou hoje o
clube de Leon.
 
 A direção do Ademar quer aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais para
disputar o torneio que também vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova
particular.
 
 O FC Porto já enfrentou por várias vezes, em jogos europeus o Ademar, sendo que o clube de Leon
convidou o Benfica para a apresentação da equipa, deste ano.
 
 O FC Porto foi o primeiro clube português a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo
ficado em quinto lugar do grupo B, com duas vitórias e um empate.
 
 Diário Digital/Lusa
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ANDEBOL: APURAMENTO DE CAMPEÃO

ABC-Benfica
sábado, às 18h00

O ABC-Benfica, da primeira jornada da fase final do 
campeonato de andebol da primeira divisão, disputa-se 
sábado, a partir das 18h00, no Flávio Sá Leite, com 
tranamissão na BOLA TV.
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Seleção de andebol do Brasil disputa torneio internacional com FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1a7c46af

/

 
Quinta feira, 6 de março de 2014
 
 Leon, Espanha, 06 mar (Lusa) - A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, a 04 e
05 de abril, um torneio internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao
Gijón, anunciou hoje o clube de Leon.
 
 A direção do Ademar quer aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais para
disputar o torneio que também vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova
particular.
 
 O FC Porto já enfrentou por várias vezes, em jogos europeus o Ademar, sendo que o clube de Leon
convidou o Benfica para a apresentação da equipa, deste ano.
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Treinadores das modalidades esperam um "fim de semana à Benfica"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=192767b6

/

 
Quinta feira, 6 de março de 2014
 
 Lisboa, 06 mar (Lusa) - Os treinadores de basquetebol, andebol, futsal, voleibol e hóquei em patins
do Benfica juntaram-se hoje em conferência de imprensa e manifestaram o desejo de um "fim de
semana à Benfica", com triunfos em todas as modalidades.
 
 Em conferência de imprensa conjunta, realizada no Estádio da Luz, os cinco responsáveis técnicos
daquelas modalidades fizeram a antevisão dos respetivos encontros, nos quais esperam ter uma
grande presença de adeptos benfiquistas.
 
 "O campeonato vai entrar numa fase crítica e estamos a três pontos do primeiro lugar. Este fim de
semana, no jogo com o Sporting de Braga, vamos colocar em campo a garra, o querer e a mística do
Benfica. Esperamos começar o fim de semana com uma vitória e que seja um fim de semana à Benfica
para todas modalidades", afirmou João Freitas Pinto, treinador da equipa de futsal, que ocupa o
segundo posto do nacional.
 
 

Página 26



A27

FC Porto joga com Brasil em Leon - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f85a7d1

/

 
Seleção brasileira foi anunciada como uma das equipas participantes do torneio de Leon, que se
disputa a 4 e 5 de abril
 
 A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, a 4 e 5 de abril, um torneio
internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao Gijón, anunciou esta sexta-
feira o clube de Leon.
 
 A Direção do Reale Ademar quer aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais
para disputar o torneio que também vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova
particular.
 
 O FC Porto já enfrentou por várias vezes, em jogos europeus o Ademar, sendo que o clube de Leon
convidou o Benfica para a apresentação da equipa, deste ano.
 
 O FC Porto, orientado pelo sérvio Ljubomir Obradovic, foi o primeiro clube português a disputar a fase
de grupos da Liga dos Campeões, tendo ficado em quinto lugar do grupo B, com duas vitórias e um
empate.
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A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, nos dias 4 e 5 de abril, um torneio
internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao Gijón, anunciou nesta
quinta-feira o clube de Leon. DR 18:04 - 06 de Março de 2014 | Por DN A direção do Ademar quer
aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais para disputar o torneio que também
vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova particular. PUB O FC Porto já enfrentou
por várias vezes, em jogos europeus, o Ademar, sendo que o clube de Leon convidou o Benfica para o
jogo de apresentação da equipa deste ano. O FC Porto foi o primeiro clube português a disputar a fase
de grupos da Liga dos Campeões, tendo ficado em quinto lugar do grupo B, com duas vitórias e um
empate.
 
 18:04 - 06 de Março de 2014 | Por
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Os treinadores de basquetebol, andebol, futsal, voleibol e hóquei em patins do Benfica juntaram-se
em conferência de imprensa e manifestaram o desejo de um "fim de semana à Benfica", com triunfos
em todas as modalidades. Em conferência de imprensa conjunta, realizada no Estádio da Luz, os cinco
responsáveis técnicos daquelas modalidades fizeram a antevisão dos respetivos encontros, nos quais
esperam ter uma grande presença de adeptos benfiquistas. "O campeonato vai entrar numa fase
crítica e estamos a três pontos do primeiro lugar. Este fim de semana, no jogo com o Sporting de
Braga, vamos colocar em campo a garra, o querer e a mística do Benfica. Esperamos começar o fim
de semana com uma vitória e que seja um fim de semana à Benfica para todas modalidades", afirmou
João Freitas Pinto, treinador da equipa de futsal, que ocupa o segundo posto do nacional. Por seu lado,
a equipa de basquetebol, que lidera a fase regular, recebe o sétimo colocado, Barcelos, no sábado, às
19 horas, e o técnico Carlos Lisboa frisou a importância da partida, na qual as "águias" poderão
"garantir, matematicamente, o primeiro lugar da fase regular". "Já jogámos com o Barcelos algumas
vezes esta temporada e vencemos todos os encontros. Mas todos os jogos são diferentes. O Barcelos
tem uma boa equipa e vai ser um jogo importante", afirmou o responsável pelo basquetebol
"encarnado". Já no que diz respeito à equipa de voleibol, o treinador José Jardim anteviu a dupla
jornada, frente às formações do Fonte Bastardo e Madalena, considerando que os primeiros são "um
dos sérios candidatos ao título". "Temos que nos manter humildes e respeitar o adversário, como
temos respeitado. Sabemos que são duas equipas com características diferentes mas se tivermos esta
atitude acredito que no final deste fim de semana damos mais dois passos rumo ao 'playoff'", referiu.
Quanto a Pedro Nunes, treinador da equipa de hóquei em patins, solicitou "apoio total à família
benfiquista" para a partida com o último classificado, Tomar, depois da derrota frente ao Juventude de
Viana, na quarta-feira. "O nosso objetivo continua a ser a conquista do campeonato nacional.
Queremos voltar às vitórias, no domingo, diante dos nossos adeptos, porque é para eles que
trabalhamos", sublinhou. Das cinco modalidades, somente o andebol não irá disputar o seu jogo em
casa, estreando-se na fase final da prova no Minho, frente ao ABC, no sábado, depois de ter
terminado a fase regular no terceiro lugar, a dois pontos do líder Sporting. "Este grupo A tem as seis
melhores equipas da fase regular e espera-se que o equilíbrio continue. Todas estão em condições de
lutar pelo título. Sabemos que vamos ter pela frente um rival de respeito e teremos de ser humildes
para cumprirmos com os objetivos traçados", disse o técnico Jorge Rito. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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06 Mar, 2014, 18:30 / atualizado em 06 Mar, 2014, 18:31
 
 Os treinadores de basquetebol, andebol, futsal, voleibol e hóquei em patins do Benfica juntaram-se
hoje em conferência de imprensa e manifestaram o desejo de um "fim de semana à Benfica", com
triunfos em todas as modalidades.
 
 Em conferência de imprensa conjunta, realizada no Estádio da Luz, os cinco responsáveis técnicos
daquelas modalidades fizeram a antevisão dos respetivos encontros, nos quais esperam ter uma
grande presença de adeptos benfiquistas.
 
 "O campeonato vai entrar numa fase crítica e estamos a três pontos do primeiro lugar. Este fim de
semana, no jogo com o Sporting de Braga, vamos colocar em campo a garra, o querer e a mística do
Benfica. Esperamos começar o fim de semana com uma vitória e que seja um fim de semana à Benfica
para todas modalidades", afirmou João Freitas Pinto, treinador da equipa de futsal, que ocupa o
segundo posto do nacional.
 
 Por seu lado, a equipa de basquetebol, que lidera a fase regular, recebe o sétimo colocado, Barcelos,
no sábado, às 19:00, e o técnico Carlos Lisboa frisou a importância da partida, na qual as "águias"
poderão "garantir, matematicamente, o primeiro lugar da fase regular".
 
 "Já jogámos com o Barcelos algumas vezes esta temporada e vencemos todos os encontros. Mas
todos os jogos são diferentes. O Barcelos tem uma boa equipa e vai ser um jogo importante", afirmou
o responsável pelo basquetebol "encarnado".
 
 Já no que diz respeito à equipa de voleibol, o treinador José Jardim
 
 anteviu a dupla jornada, frente às formações do Fonte Bastardo e Madalena, considerando que os
primeiros são "um dos sérios candidatos ao título".
 
 "Temos que nos manter humildes e respeitar o adversário, como temos respeitado. Sabemos que são
duas equipas com características diferentes mas se tivermos esta atitude acredito que no final deste
fim de semana damos mais dois passos rumo ao 'play-off'", referiu.
 
 Quanto a Pedro Nunes, treinador da equipa de hóquei em patins, solicitou "apoio total à família
benfiquista" para a partida com o último classificado, Tomar, depois da derrota frente ao Juventude de
Viana, na quarta-feira.
 
 "O nosso objetivo continua a ser a conquista do campeonato nacional. Queremos voltar às vitórias, no
domingo, diante dos nossos adeptos, porque é para eles que trabalhamos", sublinhou.
 
 Das cinco modalidades, somente o andebol não irá disputar o seu jogo em casa, estreando-se na fase
final da prova no Minho, frente ao ABC, no sábado, depois de ter terminado a fase regular no terceiro
lugar, a dois pontos do líder Sporting.
 
 "Este grupo A tem as seis melhores equipas da fase regular e espera-se que o equilíbrio continue.
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Todas estão em condições de lutar pelo título. Sabemos que vamos ter pela frente um rival de respeito
e teremos de ser humildes para cumprirmos com os objetivos traçados", disse o técnico Jorge Rito.
 
Carlos Barros
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[ler mais] Os treinadores de basquetebol, andebol, futsal, voleibol e hóquei em patins do Benfica
juntaram-se em conferência de imprensa e manifestaram o desejo de um "fim de semana à Benfica",
com triunfos em todas as modalidades. Em conferência de imprensa conjunta, realizada no Estádio da
Luz, os cinco responsáveis técnicos daquelas modalidades fizeram a antevisão dos respetivos
encontros, nos quais esperam ter uma grande presença de adeptos benfiquistas. "O campeonato vai
entrar numa fase crítica e estamos a três pontos do primeiro lugar. Este fim de semana, no jogo com
o Sporting de Braga, vamos colocar em campo a garra, o querer e a mística do Benfica. Esperamos
começar o fim de semana com uma vitória e que seja um fim de semana à Benfica para todas
modalidades", afirmou João Freitas Pinto, treinador da equipa de futsal, que ocupa o segundo posto do
nacional. Por seu lado, a equipa de basquetebol, que lidera a fase regular, recebe o sétimo colocado,
Barcelos, no sábado, às 19 horas, e o técnico Carlos Lisboa frisou a importância da partida, na qual as
"águias" poderão "garantir, matematicamente, o primeiro lugar da fase regular". "Já jogámos com o
Barcelos algumas vezes esta temporada e vencemos todos os encontros. Mas todos os jogos são
diferentes. O Barcelos tem uma boa equipa e vai ser um jogo importante", afirmou o responsável pelo
basquetebol "encarnado". Já no que diz respeito à equipa de voleibol, o treinador José Jardim anteviu
a dupla jornada, frente às formações do Fonte Bastardo e Madalena, considerando que os primeiros
são "um dos sérios candidatos ao título". "Temos que nos manter humildes e respeitar o adversário,
como temos respeitado. Sabemos que são duas equipas com características diferentes mas se
tivermos esta atitude acredito que no final deste fim de semana damos mais dois passos rumo ao
'playoff'", referiu. Quanto a Pedro Nunes, treinador da equipa de hóquei em patins, solicitou "apoio
total à família benfiquista" para a partida com o último classificado, Tomar, depois da derrota frente
ao Juventude de Viana, na quarta-feira. "O nosso objetivo continua a ser a conquista do campeonato
nacional. Queremos voltar às vitórias, no domingo, diante dos nossos adeptos, porque é para eles que
trabalhamos", sublinhou. Das cinco modalidades, somente o andebol não irá disputar o seu jogo em
casa, estreando-se na fase final da prova no Minho, frente ao ABC, no sábado, depois de ter
terminado a fase regular no terceiro lugar, a dois pontos do líder Sporting. "Este grupo A tem as seis
melhores equipas da fase regular e espera-se que o equilíbrio continue. Todas estão em condições de
lutar pelo título. Sabemos que vamos ter pela frente um rival de respeito e teremos de ser humildes
para cumprirmos com os objetivos traçados", disse o técnico Jorge Rito.
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 O treinador da equipa de hóquei em patins do Benfica assumiu que os seus jogadores não estiveram
bem diante do Juventude de Viana.
 
 Pedro Nunes reiterou esta tarde a importância de conduzir o Benfica a mais uma vitória no
campeonato nacional, depois de os encarnados terem sido derrotados na última jornada pelo
Juventude de Viana.
 
 Na antevisão ao jogo com o SC Tomar, o treinador da equipa de hóquei em patins do clube da Luz
expressou a sua vontade de corrigir o acidente de percurso desta quarta-feira. "Depois de uma noite
negra queremos voltar às vitórias, porque é essa a nossa obrigação. O resultado de ontem veio
dificultar muito a nossa missão, mas como comprova o campeonato algo atípico deste ano, há ainda
muitos pontos em disputa", declarou o técnico, numa conferência de imprensa partilhada com os seus
homólogos do basquetebol, andebol, futsal e voleibol.
 
 Sobre o jogo de ontem com o Juventude de Viana, Pedro Nunes assumiu que os seus jogadores não
estiveram bem e que mereceram perder: "Foi uma derrota justa para o Benfica, porque fomos
manifestamente apáticos nos primeiros quinze minutos. Não obstante o caráter e atitude que teve
perante a adversidade, não fomos uma equipa lúcida. Fomos justamente penalizados e a derrota ainda
não foi digerida".
 
 O Benfica-SC Tomar está agendado para este domingo, às 19h00, no pavilhão da Luz.
 
Por João Paulo Godinho
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 O experiente jogador do Benfica quer iniciar a fase final do campeonato com uma vitória em Braga.
 
 Inácio Carmo fez esta quinta-feira a antevisão da deslocação do Benfica ao reduto do ABC/UMinho,
num jogo que marca o arranque da fase final do campeonato nacional de andebol.
 
 Para o jogador dos encarnados, a fase de decisões não admite erros na equipa de Jorge Rito. "Vamos
iniciar uma fase onde não existe margem de manobra. Vamos ter 10 finais. Fomos a única equipa que
conseguiu trazer pontos de Braga na fase regular. Queremos começar da melhor forma e ganhar em
Braga", considerou o experiente andebolista.
 
 A luta pelo título foi igualmente analisada por Inácio Carmo, que vaticinou equilíbrio até ao fim:
"Existe maior equilíbrio este ano, porque o Sporting se intrometeu na luta pelo título. A equipa que
cometer menos erros é a que vai ganhar."
 
 O Benfica desloca-se ao reduto do ABC este sábado, às 17h00, num jogo agendado para o pavilhão
Flávio Sá Leite.
 
Por João Paulo Godinho
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 FC Porto não joga este fim de semana com os açorianos do Sporting da Horta.
 
 O Benfica vai ao reduto do ABC de Braga e o Sporting recebe o Águas Santas em jogos da primeira
jornada da fase final do campeonato de andebol.
 
 Os minhotos recebem os encarnados no sábado, às 18h00, e os leões jogam no Casal Vistoso, em
Lisboa, com o Águas Santas às 15h00.
 
 O FC Porto-Sporting da Horta, também do Grupo A da fase final do Andebol 1, só se vai realizar dia
19 de março.
 
 No Grupo B, no sábado o Maia/ISMAI recebe o AC Fafe, enquanto o Madeira SAD vai ao reduto do
Avanca. No domingo, há 'dérbi' lisboeta com o Belenenses-Passos Manuel.
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 O torneio está marcado para o próximo mês de abril.
 
 A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, a 04 e 05 de abril, um torneio
internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao Gijón, anunciou esta
quinta-feira o clube de Leon.
 
 A direção do Ademar quer aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais para
disputar o torneio que também vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova
particular.
 
 O FC Porto já enfrentou por várias vezes, em jogos europeus o Ademar, sendo que o clube de Leon
convidou o Benfica para a apresentação da equipa, deste ano.
 
 O FC Porto foi o primeiro clube português a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo
ficado em quinto lugar do grupo B, com duas vitórias e um empate.
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Quinta feira, 6 de Março de 2014 |
 
 Leon, Espanha, 06 mar (Lusa) - A seleção de andebol do Brasil vai disputar em Leon, Espanha, a 04 e
05 de abril, um torneio internacional particular, frente ao FC Porto, ao anfitrião Reale Ademar e ao
Gijón, anunciou hoje o clube de Leon.
 
 A direção do Ademar quer aproveitar a pausa competitiva por causa das seleções nacionais para
disputar o torneio que também vai servir para tentar encontrar um patrocinador para a prova
particular.
 
 O FC Porto já enfrentou por várias vezes, em jogos europeus o Ademar, sendo que o clube de Leon
convidou o Benfica para a apresentação da equipa, deste ano.
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Quinta feira, 6 de Março de 2014 |
 
 Lisboa, 06 mar (Lusa) - Os treinadores de basquetebol, andebol, futsal, voleibol e hóquei em patins
do Benfica juntaram-se hoje em conferência de imprensa e manifestaram o desejo de um "fim de
semana à Benfica", com triunfos em todas as modalidades.
 
 Em conferência de imprensa conjunta, realizada no Estádio da Luz, os cinco responsáveis técnicos
daquelas modalidades fizeram a antevisão dos respetivos encontros, nos quais esperam ter uma
grande presença de adeptos benfiquistas.
 
 "O campeonato vai entrar numa fase crítica e estamos a três pontos do primeiro lugar. Este fim de
semana, no jogo com o Sporting de Braga, vamos colocar em campo a garra, o querer e a mística do
Benfica. Esperamos começar o fim de semana com uma vitória e que seja um fim de semana à Benfica
para todas modalidades", afirmou João Freitas Pinto, treinador da equipa de futsal, que ocupa o
segundo posto do nacional.
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ANDeboL
regional Infantis 
cA SALVATerrA mAgoS,18 – cDTN/oAA,15
CDTN: Tomás Tito, Rui Pereira (2), Tomás Taxa Tiago Amado (4), Ricardo Domin-
gues (1), Bernardo Ribeiro (6), Henrique Vilão, Bruno Marques e João Costa (2). 

A primeira jor-
nada do campeo-
nato regional de 
infantis mascu-
linos da Associa-
ção de Andebol 
de Santarém não 
correu muito bem 
à equipa torrejana. 
Num jogo bastante 
equilibrado, venceu a equipa que cometeu menos erros. A 
próxima jornada disputa-se no domingo, dia 23, às 16 horas, 
no palácio dos desportos. O adversário é o ADC Benavente.
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