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Sporting vence Passos Manuel (31-23)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=459702

/

 
O Sporting venceu o Passos Manuel, por 31-23, e segue na liderança da Liga de andebol com 58
pontos, mais dois que o FC Porto que tem menos um jogo disputados.
O Águas Santas também venceu (28-22) fora o ISMAI e segue no terceiro lugar com 54 pontos com
mais dois jogos realizados que o Benfica.
Na Taça de Portugal, o ABC venceu esta quarta-feira o Sporting da Horta por 40-26 e juntou-se a
ISMAI, Águas Santas, Benfica, Xico Andebol, FC Porto, Sporting e Fermentões nos quartos de final da
prova.
 Resultados da 21.ª jornada:
Quarta-feira, 29 janeiro:
Fafe - FC Porto, 21-29
Quarta-feira, 12 fevereiro:
Passos Manuel - Sporting, 23-31
Maia-ISMAI - Águas Santas, 22-28
Sábado, 15 fevereiro:
ABC - Sp. da Horta, 17 horas
Madeira SAD- Benfica, 17 horas
Domingo, 16 fevereiro:
Belenenses - Avanca, 18 horas
 Classificação:
 1. Sporting 58 pontos/ 21 jogos
 2. FC Porto 56/ 21
 3. Águas Santas 54/ 22
 4. Benfica 53/ 20
 5. ABC/UMinho 49/ 20
 6. Sp. Horta 38/ 20
 7. Madeira SAD 36/ 21
 8. Belenenses 34/ 20
 9. P.Manuel 33/ 21
10. Fafe 31/ 21
11. Maia-ISMAI 30/ 21
12. Avanca 24/ 20
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Ontem, entre minhotos e insula-
res, as equipas foram variando,
ao longo do jogo, ora exibindo
períodos pautados por sucessi-
vos passes errados, ora oferecen-
do ao público momentos, raros,
de execução técnica a roçar a
perfeição. 

Os bracarenses controlaram a
vantagem no marcador desde o
segundo minuto, chegando no
primeiro tempo a avanços de
seis golos, por 13-7 aos 17 mi-
nutos e por 14-8 aos 21. 

Carlos Resende aproveitou o
desnível para dar rodagem aos
jogadores menos utilizados. O
treinador do ABC/UMinho fez a
gestão das suas soluções, tendo
em conta que no sábado volta a
defrontar, em casa, esta equipa
para o campeonato. Os açoria-
nos reduziram para uma diferen-
ça de 16-13 ao intervalo.

Na segunda parte, prossegui-
ram os desempenhos irregulares,

com invulgar frequência de pas-
ses errados. 

Os insulares reduziram a dois
golos (21-19, 22-20 e 23-21).

A meio da etapa complemen-
tar, o ABC voltou a distanciar-se
(26-21, com 15 minutos para jo-
gar) e foi gerindo o avanço, por

vezes com jogadas de belo efei-
to, como o lance aéreo em que
Nunio Grilo fez o 27-22. 

Com o guardião bracarense

Bruno Dias em bom plano a de-
fender situações de um contra
um, a defensiva minhota acer-
tou. A seis minutos do fim, o
vencedor parecia encontrado
com o marcador a indicar uma
diferença de 10 golos (34-24).

Nos últimos minutos, os insu-
lares acusaram o nervosismo da
derrota iminente. Por exclusões,
por vezes precipitadas, o Sp.
Horta chegou a jogar só com
cinco. A arbitragem rigorosa, da
dupla bracarense, mostrou aos
açorianos Rui Barreto e Diogo
Simão dois cartões vermelhos,
em ambos os casos por empur-
rões a jogadores do ABC em
contra-ataque.

Carlos Resende 
(treinador do ABC)
“Temos de rectificar a forma
como entrámos no jogo”

“Houve momentos da segunda parte que
foram mais fáceis. Mas também entrámos a
falhar muito. Marcámos 40 golos... com os
remates que falhámos e com as defesas
que eles fizeram  nem me atrevo a pensar o
que seria se jogássemos bem o jogo todo. Ganhámos. Continuamos na Taça. 
No campeonato, temos outra vez o Sporting da Horta e temos de rectificar a
forma como entrámos no jogo.”

Filipe Duque
(treinador do Sp. Horta)
“ABC foi muito rápido 
nas transições”

“Estivemos em diferenças de três, de dois,
de três, de dois. Na segunda parte tivemos
diferenças de duas para uma. Mas a
recuperação defensiva fez muita diferença. O ABC foi muito rápido nas
transições. Mas, se as coisas já não são fáceis, e temos situações de um contra
um à margem das leis, uma e outra vez, e nada acontece, ainda fica mais
difícil. A arbitragem foi fraca. Não devíamos ter deixado golos tão fáceis.”

ABC marca encontro na Maia
para quartos-de-final da Taça
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho goleou, ontem, o Sp. Horta, em jogo dos oitavos-de-
-final da Taça de Portugal de andebol e marcou encontro na Maia com o ISMAI na próxima eliminatória.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, que marcou onze golos ao Sp. Horta,  lança uma transição atacante do ABC/UMinho

§cabinas

ABC/UMINHO, 40
Humberto Gomes e Bruno Dias (G.R.);
Fábio Vidrago (6), Hugo Rocha (2),
Pedro Seabra (4), Carlos Siqueira,
Diogo Branquinho (2), Ricardo
Pesqueira (1), Carlos Martins (4), Nuno
Grilo (11), Nuno Rebelo (8), Vasco
Areias (1), Tomás Albuquerque e João
Pinto (1) e Emanuel Ribeiro.
Treinador: Carlos Resende.

SP. HORTA 26
Nuno Silva e Paulo Contente (GR); Rui
Barreto (5), Tiago Rodrigues (3), Filipe
Pinho (2), Jorge Silva, Bruno Castro (1),
Tiago Silva (1), Yuriy Kostetskyy (8),
Afonso Almeida (5), Diogo Simão (1) e
Bernardo Rosa.
Treinador: Filipe Duque.
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Árbitros: Alberto Alves e Jorge.
Fernandes (Braga).
Ao intervalo: 16-13

O ABC de Braga/UMinho
vai agora defrontar nos
quartos-de-final da Taça
de Portugal, o Maia ISMAI,
na Maia, dia 1 de Março. 
Na mesma data, as
restantes partidas dos
quartos-de-final são:
Águas Santas-Benfica;
Sporting-FC Porto;
Fermentões-Xico Andebol.

O Sporting da Horta volta
a jogar no Flávio Sá Leite,
sábado, às 17 horas, com 
o ABC, desta vez em jogo a
contar para a 21.ª jornada
do campeonato nacional
Andebol 1. Para a mesma
ronda já se disputou por
antecipação o jogo 
AC Fafe, 21 - FC Porto, 29.

+ mais
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ABC seca Horta e marca 
encontro com ISMAI 

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho não 
teve quaisquer dificulda-
des em derrotar o Spor-
ting da Horta, ontem, em 
jogo dos oitavos de final 
da Taça de Portugal em 
andebol masculino. Numa 
partida realizada num pa-
vilhão Flávio Sá Leite qua-
se deserto, pode dizer-se 

que o ABC de Braga se-
cou a Horta e marcou en-
contro com o ISMAI nos 
quartos de final da com-
petição. 

Num jogo globalmente 
morno, os de Braga es-
tiveram sempre à fren-
te do marcador. No en-
tanto, é de justiça referir 
que, sobretudo na primei-
ra parte, os açorianos de-

ram boa réplica, indo para 
o intervalo a perder por 
apenas três golos, 16-13. 
A primeira parte do ABC 
foi fraca, sobretudo per-
dendo demasiadas bolas, 
irritando sobremaneira o 
técnico.

ABC marca 24
na segunda parte 

Porém, na segunda par-

FRANCISCO DE ASSIS

BRACARENSES NOS QUARTOS DE FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC/UMinho, além de ter estado bem a defender

Apesar do resultado expressivo, o 
técnico do ABC/UMinho não gostou da 
primeira parte. «Houve momentos na 
segunda parte em que foi mais fácil. 
Chegámos a 40 golos com os remates 
que falhámos e com as defesas permissi-
vas que tivemos. Imagine  marcássemos 
os golos que falhámos. Mas ganhámos 
ponto final parágrafo. Continuamos na 
Taça, onde já nos espera o ISMAI. Para o 
campeonato, temos que retificar a forma 
como entramos, porque o jogo poderia 
estar resolvido na primeira parte. Não 

podemos falhar tanto», avisou.

«Assim fica difícil»
Filipe Duque, treinador do Sp. da Horta, 

reconheceu a superioridade do ABC, mas 
não gostou da arbitragem. «Durante a 
primeira parte estivemos perto de cinco 
bolas, estivemos sempre de 3-2,mas não 
foi o nosso melhor jogo. O ABC foi muito 
rápido nas saídas para o ataque. As coisas 
já são difíceis e com uma arbitragem 
destas fica muito mais difícil. O ABC ainda 
não perdeu em casa», lembrou.

Carlos Resende: «não 
podemos falhar tanto»

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Alberto e
Jorge Fernandes

ABC/UMinho 40
Humberto Gomes, Fábio Vidrago 
(5), Hugo Rocha (2), Pedro Marques 
Seabra (3), Carlos Siqueira, Diogo 
Branquinho (2), Emanuel Oliveira, 
Ricardo Pesqueira, Carlos Martins 
(4), Nuno Pereira Grilo (11), Nuno 
Rebelo (9), Vasco Areias (1), Bruno 
Dias, Tomás Albuquerque e João 
Pinto (1)

Treinador: Carlos Resende

Sp. Horta 26
Rui Barreto (4), Tiago Rodrigues 
(3), Filipe Pinto, Jorge Silva, Bruno 
Castro (1), Nuno Silva (2), Paulo 
Contente, Yuriy Kostetsky (5), 
Afonso Almeida (7), Diogo Simão 
(1) e Bernardo Rosa

Treinador: Filipe Duque 

te, o ABC/UMinho intensi-
ficou o seu jogo e disparou 
no marcador, aproveitan-
do os contra-ataques, de-
monstrando clara superio-
ridade em relação à equi-
pa dos Açores.

O Sporting da Horta, com 
menos soluções no banco, 
não aguentou a pedalada 
e quebrou de rendimento. 
Uma das consequências 
evidentes foram as várias 
exclusões, incluindo um 
vermelho, enfraquecendo 
ainda mais a equipa. 

De referir que o árbi-
tro exagerou nas exclu-
sões, prejudicando o es-
petáculo, uma vez que os 
açorianos, já fragilizados, 
ficaram praticamente ino-
fensivos.

Por isso, no final da 
partida, o placard assina-
lava uns expressivos 40-
26 a favor do ABC/UMi-
nho. Assim, os bracaren-
ses marcaram encontro 
nos quartos de final da 
competição. 

O primeiro “round” foi 
ganho pelo ABC, sem 
qualquer contestação. O 
segundo encontro, agora 
para o campeonato, é já 
este sábado.

DIA 1 DE MARÇO

ABC visita Maia
nos quartos de final

Garantido o apuramento para os quartos de final da 
Taça de Portugal o ABC visita agora o ISMAI; em partida 
a disputar na Maia, no dia 1 de março. Os restantes 
encontros desta ronda são: Águas Santas-Benfica, 
Sporting-FC Porto e Fermentões-Xico Andebol.
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• ABC nos quartos de final da Taça de Portugal
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DESPORTO PÁGINA 23

ABC 
nos quartos de final
da Taça 
de Portugal
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CAMPEONATO

Sporting e Águas Santas
venceram fora de portas

No campeonato de andebol, e em jogos da 21.ª ron-
da, o Sporting venceu, ontem, no pavilhão do Passos 
Manuel por 31-23, e o Águas Santas fez o mesmo 
frente ao Maia (28-22). A ronda prossegue sábado 
com os encontros: ABC-Horta e Madeira SAD-Benfica 
(17h00) e completa-se domingo, com o Belenenses-
-Avanca (18h00).
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:.: ABC endiabrado qualifica-se para os "quartos" - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=867869

/

 
bate sp. horta na taça (40-26) O ABC qualificou-se ontem para os quartos-de-final da Taça de
Portugal, ao vencer, de forma clara, o Sp. Horta, por 40-26, no jogo que fechou os "oitavos". A jogar
em casa, a equipa de Braga esteve imparável, principalmente na segunda parte, depois de ter
chegado ao intervalo com uma vantagem de três golos (16-13). Nuno Pereira, com 11 remates
certeiros, e Nuno Rebelo, com 8, foram os principais finalizadores da formação orientada por Carlos
Resende. No Sp. Horta, destaque para Yuri Kostetsky, autor de 8 tentos. Nos quartos-de-final, o ABC
vai medir forças com o Maia ISMAI. A eliminatória, que terá no clássico Sporting-FC Porto o jogo
grande, está agendada para 1 de março. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Leões recuperam liderança do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2014/02/13/sporting_cp_e_guas_santas_milan.html

/

 
13 de fevereiro de 2014 08:44h
 
 O Sporting é novamente líder do Andebol 1, com mais dois pontos que o FC Porto.
 
 Devido à participação do Sporting CP e do Águas Santas-Milaneza em provas europeias, no fim-de-
semana que se aproxima, realizaram-se, na noite desta quarta-feira, dois jogos antecipados da 21.ª
jornada do Andebol 1.
 
 Em Lisboa, no no pavilhão da Escola de Marrocos, o Sporting CP confirmou o favoritismo e venceu o
NAAL Passos Manuel. Os leões começaram a ganhar vantagem no decorrer da primeira parte (11-2) e
chegaram ao intervalo já a ganhar por 11-14; a segunda parte não correu melhor ao Passos Manuel,
que não conseguiu contrariar a defesa leonina e o Sporting CP distanciou-se no marcador, fixando o
resultado em 23-31.
 
 Na Maia, também a equipa visitante confirmou a posição de favorita e arrecadou os três pontos da
jornada. O jogo começou equilibrado, mas o Maia-Ismai enfrentava dificuldades perante o Águas
Santas-Milaneza que, ao intervalo, já ganhava por 11-15. O Maia-Ismai continuou a lutar pelo melhor
resultado, mas sem sucesso; o Águas Santas-Milaneza conseguiu gerir e segurar a vantagem até ao
apito final e venceu por 22-28.
 
 A 21ª jornada completa-se no próximo fim-de-semana, com a realização dos três jogos em falta: ABC
Braga/UMinho - Sp. Horta e AM Madeira Sad - SL Benfica, no sábado e o Delta Belenenses - AA
Avanca, agendado para as 18h00 de domingo.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A equipa do ABC/UMinho cum-
pre, esta noite, o primeiro de
dois jogos “importantes”, num
espaço de três dias, para o futuro
do clube esta época e... ambos
contra os açorianos do SC Horta.
As duas partidas vão ser disputa-
das no pavilhão Flávio Sá Leite
e o técnico Carlos Resende con-
ta com o apoio dos adeptos para
somar “duas vitórias”.

Esta noite é a contar para a Ta-
ça de Portugal e o objectivo do
ABC é claramente seguir em
frente para os quartos-de-final.

“São dois jogos seguidos com
o mesmo adversário, que respei-
tamos, mas que queremos ven-
cer. Jogamos em casa e assumi-
mos que somos favoritos nos
dois.  Mas neste momento só es-
tamos concentrados neste pri-
meiro jogo que é especial e mui-
to simples, só a vitória interes-
sa. Só passa quem ganha”, afir-

mou Carlos Resende, ontem, na
antevisão da partida, onde assu-
miu o desejo de ir longe na pro-

va rainha do andebol.
“Chegar à final da Taça de Por-

tugal seria fabuloso. E até por-

que já sabemos que na próxima
eliminatória quem passar este
jogo vai defrontar o ISMAI fora,
o que foi um sorteio interessan-
te. Mas não será possível ir à fi-
nal se não vencermos este jogo”,
vincou o técnico do ABC, pro-
metendo uma equipa no “empe-
nho máximo” mais logo, a partir
das 21 horas.

Carlos Resende tem o grupo na
máxima força e já recuperado da
derrota na Maia, no passado sá-

bado, com o Águas Santas.
O técnico do ABC está con-

fiante, mas notou também que  o
conjunto do SC Horta “merece
respeito”, recordando o dissabor
tido na primeira volta do cam-
peonato nos Açores, e que neste
momento ocupa a 6.ª posição na
tabela, com 38 pontos, logo atrás
do ABC, 5.º classificado embora
a 11 pontos de distância.

Também focado no duplo
triunfo frente ao SC Horta, está
o guarda-redes do ABC/UMinho
Humberto Gomes.

“Espero ter um trabalho nor-
mal e ajudar a minha equipa a
vencer, que é o mais importante.
Somos favoritos, vamos assumir
isso desde o início, mas temos
noção que vamos defrontar um
adversário complicado e temos
de entrar no jogo a cem por cen-
to, respeitando o SC Horta”,
afirmou o guardião apontando o
regresso aos triunfos da equipa
bracarense, depois da derrota
“frustrante” no jogo passado.

“Chegar à final da Taça seria fabuloso”
O ABC/UMINHO recebe, esta noite, o SC Horta no primeiro de dois jogos seguidos frente aos açorianos. Hoje é a contar para os
oitavos-de-final da Taça de Portugal e Carlos Resende assume o favoritismo à vitória. Jogo começa às 21 horas, no Flávio Sá Leite.

FKÁVIO FREITAS

Humberto Gomes e Carlos Resende assumem favoritismo do ABC frente ao SC Horta

Esta noite, o ABC/UMinho
defronta  o SC Horta para
a Taça de Portugal, e no
próximo sábado (17 horas)
mede forças com os açoria-
nos para a 21.ª jornada do
campeonato nacional.
Para os dois jogos, o clube
bracarense definiu um
bilhete único de 2 euros.
Sócios têm entrada livre.
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INVICTODepois da vitória (24-
22) no jogo de estreia do Grupo
A Zona 2 da segunda fase do
Nacional de Juvenis, diante da
Juventude do Lis, a equipa do
Estarreja Andebol Clube deslo-
cou-se a Samora Correia, que
havia perdido (26-29) em casa
com o Sporting na jornada
inaugural.

Em Samora Correia, frente à
equipa local, a formação orien-
tada por Carlos Tavares Estar-
reja venceu por números claros
(32-24), confirmando assim o
seu favoritismo para este se-
gundo jogo. Ao intervalo, o con-
junto estarrejense já tinha uma
vantagem de quatro golos (12-
16), marcando o mesmo núme -
ro de golos na segunda parte.

Destaque nesta partida para
as prestações de Tomás Al-

meida e Francisco Feiteira, com
nove e seis golos respectiva-
mente. Com este triunfo, a equi -
pa do Estarreja tem seis pontos
na classificação, a par do Ben-
fica e do Sporting, ganhando
assim ainda mais interesse o
próximo jogo, diante da forma-
ção leonina, marcado para o
próximo sábado, às 16 horas.AC

Estarreja vence
em Samora Correia
Andebol
Nacional de Juvenis

RESULTADOS

Nacional de Juvenis
Grupo A – Zona 2

Sporting-Lagoa                                    28-21
Samora Correia-Estarreja         24-32
Juve Lis-Benfica                                  14-32
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          2       2    0      0     61-30       6
Sporting                        2       2    0      0     57-47       6
Estarreja                      2       2    0      0     56-46       6
Samora Correia     2       0    0      2     50-61       2
Lagoa                              2       0    0      2     37-57       2
Juve Lis                          2       0    0      2     36-56       2
Próxima jornada
Estarreja-Sporting; Lagoa-Juve
Lis; Benfica-Samora Correia.
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Sporting vence e lidera - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3683574

/

 
Leões venceram o Passos Manuel em jogo antecipado da 21ª jornada do campeonato nacional de
andebol
 
 O Sporting venceu o Passos Manuel, fora, esta quarta-feira, por 23-31, reavendo a liderança do
campeonato. A equipa de Frederico Santos, que partiu como favorita neste encontro antecipado da
21ª jornada, correspondeu às expectativas e está agora no topo da tabela com mais dois pontos em
relação ao FC Porto, somando oito vitórias consecutivas na prova.
 
 Ainda esta quarta-feira, o Águas Santas venceu, fora, o ISMAI, por 22-28, também em jogo
antecipado da 21ª ronda.
 
 Nesta jornada o FC Porto já havia ganho Fafe por 29-21. Para fechar a ronda faltam disputar o ABC -
Sporting da Horta, o Madeira SAD-Benfica (ambos no sábado) e o Belenenses-Avanca, no domingo.
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:.: Sporting sobe  liderança - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=867829

/

 
O Sporting saltou esta quarta-feira para a liderança do campeonato nacional de andebol, ao vencer
por 31-23 na visita ao reduto do Passos Manuel, em partida da jornada 21, passando a somar 58
pontos, mais 2 do que o FC Porto. Os leões entraram bem na partida, abriram uma vantagem inicial
de 11-2, mas chegaram ao intervalo com escassos três golos de avanço (14-11). Depois, na segunda
metade, houve finalmente a fuga final dos leões, com um 17-12 no parcial final. Pedro Portela, com
nove golos, foi o melhor elemento na vitória dos sportinguistas, tendo o estatuto de melhor marcador
da partida ficado para o visitado Pedro Sequeira, com 12 tentos. O Sporting fecha a fase inicial do
campeonato na próxima semana, ao receber o Fafe. Em caso de vitória seguirá para a segunda fase
como primeiro classificado. Consulte os resultados e a classificação. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Sporting na liderança do andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=138885

/

 
12-02-2014 22:31
 
 Leões bateram o Passos Manuel, em jogo da 21ª jornada do campeonato.
 
 O Sporting assumiu a liderança do Nacional de andebol, esta quarta-feira, ao bater o Passos Manuel
(23-31), em jogo da 21ª jornada.
 
 Ao intervalo, os leões já venciam por 11-14, completando o resultado dilatado no decorrer da
segunda metade. Pedro Portela, com nove golos, foi o melhor jogador da equipa sportinguista.
 
 Com este triunfo, os verdes e brancos somam 58 pontos, mais dois que o FC Porto, segundo
classificado.
 
 Na outra partida da noite, num "derby" da Maia, o Águas Santas bateu o ISMAI (22-28).
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 Ò andeBol

ivan caçador e eurico nicolau 
arbitram no qatar

A dupla de árbitros marinhense constituída 
por Ivan Caçador e Eurico Nicolau foi no-
meada pela Federação Internacional de 
Andebol (IFH) para mais uma competição 
internacional. Os dois juízes da Marinha 

Grande vão dirigir jogos do campeonato nacional de 
seniores masculinos do Qatar, o “Qatar League, no 
Médio-Oriente. 

Acabados de chegar da Argélia, onde marcaram 
presença na 21ª edição da Taça das Nações Africanas 
em andebol, que terminou a 26 de Janeiro, a dupla 
internacional Ivan Caçador e Eurico Nicolau viaja para 
o Qatar dentro de alguns dias, uma vez que a competi-
ção decorre entre 18 de fevereiro e 14 de março. 

Esta não é a primeira vez que a dupla de juízes da 
Marinha Grande representa a arbitragem portuguesa 
em provas nacionais de países do médio-oriente. 

Nos últimos anos, Eurico Nicolau e Ivan Caçador 
arbitraram jogos da Taça EHF (o equivalente à Liga Eu-
ropa no futebol), Liga dos Campeões, qualificação olím-
pica, campeonatos do mundo de juniores e seniores, 
campeonatos da europea nos escalões júnior e sénior 
e o Golf Games, no Bahrein, entre outras provas, para 
além das competições nacionais que constam no seu 
percurso desportivo.
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 Ò andeBol

sir 1º maio despede-se da primeira fase com derrota

A e q u i p a 
s é n i o r 
masculina 
da SIR 1º 
Maio per-

deu (12-24) com a Juve 
Lis, no último jogo da fase 
regional da III divisão na-
cional de andebol. A equi-
pa da Marinha Grande, 
que já tinha assegurado a 
passagem à próxima fase 
do campeonato, terminou 
na segunda posição, com 
21pontos.

No escalão de juvenis, 
o conjunto masculino de 
Picassinos bateu o NDA 
Pombal, por 52-17, termi-
nado a primeira fase da 
prova no primeiro lugar da 
classificação. A formação 

feminina A, por seu turno, 
venceu (26-22) a Juve Lis, 
tendo terminado a prova 
na primeira posição. Já a 
equipa B da SIR 1ºMaio 

perdeu (14-20) com o Cis-
ter SA. 

Em iniciados masculinos, 
o clube de Picassinos per-
deu (20-44) na derradeira 

jornada da fase regional, 
enquanto a equipa de ini-
ciados femininos derrotou 
(27-20) a Casa do Benfica 
de Castelo Branco. ß
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