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> redacção

O ABC assegurou o terceiro lu-
gar do campeonato nacional de
juniores de andebol, destronan-
do desse objectivo o Benfica. O
título nacional voltou a sorrir ao
Sporting, pela terceira época
consecutiva, que bateu na final o
Sporting.

Frente aos ‘encarnados’, o
conjunto minhoto  jogou sem o
castigado  Gonçalo Gonçalves e
o Benfica sem o lesionado Vla-
dimiro Bonaparte. Foi um jogo
marcado pelo equilíbrio nos
minutos iniciais, com os bra-
carenses a chegarem à primeira
vantagem de dois golos aos seis
minutos (5-3). 

O SL Benfica empatou aos oito
golos, a reacção do ABC não
se fez esperar e os bracarenses
foram mesmo para o intervalo a
vencer por 13-11.

A segunda parte foi mais emo-
tiva, com empates sucessivos até
aos 21. Entretanto, o SL Benfica
tinha estado duas vezes no co-
mando do marcador (18-19 e 20-
21), mas nos momentos finais o

ABC acabou por ser mais eficaz,
pese o SL Benfica ter-se aproxi-
mado até aos 23-22.

‘Leões’ renovam título
pelo terceiro ano seguido

O Sporting Clube de Portugal
renovou, ontem, o título nacio-
nal de juniores masculinos, que
já tinha conquistado nas duas úl-
timas temporadas, ao vencer na
terceira e última jornada da fase

final, disputada integralmente
em Mangualde, o FC Porto,
por 21-31.

Numa partida em que os dois
plantéis em confronto revestiam
uma qualidade muito elevada, os
primeiros minutos foram dis-
putados sob grande equilíbrio. 

A primeira vantagem de dois
golos aconteceu um pouco de-
pois dos oito minutos (3-5) e fa-
voreceu os ‘leões’. 

Mostraria a história da partida
que, a partir daí, nunca mais o
Sporting esteve em desvanta-
gem. Deitando mão de uma de-
fesa agressiva e profunda, o
Sporting foi colocando muitas
dificuldades ao ataque o FC Por-
to e aos 20 minutos tinha am-
pliado a diferença para oito go-
los (5-13). Apoiados por uma
forte claque que sobressaiu no
pavilhão municipal de Man-

gualde, o Sporting chegou aos
10 golos de vantagem (5-15)
graças a Frederico Malhão, que
usou uma das armas mais temí-
veis dos campeões nacionais - o
contra-ataque. Nuno Gonçalves,
com os seus fortes e colocados
remates, também ajudou a que,
ao intervalo, a vantagem se man-
tivesse nos 10 golos (8-18).

O início do segundo tempo
mostrou o FC Porto a reagir, mas
nos primeiros 10 minutos não
conseguiu diminuir a diferença
(12-23). Pressionada pelo cro-
nómetro, a equipa de Carlos
Martingo viu-se na necessidade
de fazer tudo muito mais depres-
sa. Nem sempre o conseguiu e, a
jogar com o cronómetro, o Spor-
ting sentiu-se muito mais con-
fortável para controlar o jogo e o
marcador, averbando uma vitó-
ria por 10 golos.

No final do jogo, seguiram-se
as naturais manifestações de re-
gozijo por parte dos 'leões', que
receberam medalhas e taças das
mãos do presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e do vice-presidente
da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), Augusto Silva.

Resultados
Dia 25 de Maio:
Benfica-Sporting, 24-30; 
FC Porto – ABC , 32-28.
Dia 26 de Maio:
Sporting-ABC, 36-24; 
Benfica-FC Porto, 19-25
Dia 27 de Maio:
ABC -Benfica, 27-25; 
FC Porto-Sporting CP, 21-31.

MODALIDADES

> Vitória à tangente depois de vantagem mais folgada; na final, Sporting sagrou-se campeão.

ANDEBOL

ABC bate Benfica e segura
terceiro lugar em juniores
Um golo de diferença (23-22) sobre o Benfica bastou ao ABC para garantir o terceiro lugar
no campeonato nacional de juniores em andebol.

DR

Bruno Moura e Gonçalo Gonçalves recebem taça de terceiro classificado
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FPA

FASE FINAL NACIONAL DE JUNIORES EM ANDEBOL

ABC bate Benfica
e fica no pódio

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC de Braga asse-
gurou, ontem, a terceira 
posição no Nacional de 
juniores masculinos da
I Divisão em andebol.

A equipa bracarense ba-
teu, na terceira e última 
ronda da prova, que teve 
lugar em Mangualde, o 
Benfica, por 23-22, asse-
gurando, assim, um lugar 
no pódio.

Este foi o primeiro jogo 
da manhã e, diga-se, a 
partida foi bastante ani-
mada.

O Benfica, sem o lesio-
nado Vladimiro Bonaparte, 
e o ABC de Braga, sem o 
castigado Gonçalo Gonçal-
ves, fizeram um belo jogo, 
com a incerteza do vence-
dor a durar até ao fim.

Foi um jogo marcado 
pelo equilíbrio nos minutos 
iniciais, com os bracaren-
ses a chegarem à primeira 
vantagem de dois golos aos 
seis minutos (5-3).

O Benfica empatou aos 
oito golos mas a reação 
do ABC não se fez espe-
rar e os bracarenses foram 
mesmo para o intervalo a 
vencer por 13-11.

A segunda parte foi mais 
emotiva, com empates su-
cessivos até aos 21.

Entretanto, o Benfica ti-
nha estado duas vezes no 
comando do marcador (18-
-19 e 20-21) mas, nos mo-
mentos finais, o ABC aca-
bou por ser mais eficaz, 
pese o Benfica ter-se apro-
ximado até aos 23-22.

Os academistas segura-
ram, assim, o terceiro lu-

gar, o último do pódio, 
atrás do campeão Spor-
ting e do FC Porto.

Sporting revalida
título de campeão

O Sporting Clube de Por-
tugal renovou, ontem, o tí-
tulo nacional de juniores 
masculinos da I Divisão  
que já tinha conquistado 
nas duas últimas tempora-
das, ao bater, na terceira e 
última jornada da prova, o 
FC Porto, por 31-21.

Os primeiros minutos fo-
ram disputados sob grande 
equilíbrio. A primeira van-
tagem de dois golos acon-
teceu um pouco depois dos 
oito minutos (3-5) e favo-
receu os leões. Mostraria 
a história da partida que, 
a partir daí, nunca mais o 
Sporting esteve em desvan-

tagem, alcançando, no fi-
nal, uma confortável van-
tagem de dez golos.

No final do jogo segui-
ram-se, como seria de es-
perar, as naturais manifes-
tações de regozijo por par-
te dos leões, que contaram 
com um grande apoio nas 
bancadas do Pavilhão de 
Mangualde.

No final, os elementos 
do Sporting receberam me-
dalhas e taças das mãos do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João 
Azevedo, e ainda do vice-
-presidente da Federação 
de Andebol de Portugal 
(FAP), Augusto Silva.

O Sporting somou nove 
pontos, o FC Porto sete, 
o ABC seis e o Benfica, 
que não venceu qualquer 
jogo, três.

Turma academista bateu encarnados na terceira e última ronda da prova, assegurando o terceiro lugar
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ANDEBOL

Kiel conquistou 
Liga dos Campeões

 Os alemães do Kiel conquistaram o seu terceiro 
título na Liga dos Campeões de andebol, depois de 
vencerem ontem, por 26-21, o Atlético de Madrid, 
na final disputada no Lanxess Arena, da cidade 
alemã de Colónia.

A equipa germânica, que só perdeu um jogo oficial 
durante toda a época, recuperou o título europeu, 
que já tinha conquistado em 2007, ao vencer os 
seus compatriotas do Flensburgo, e em 2010 ao 
bater o FC Barcelona.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

ANDEBOL • João Ferraz, João Antunes e
Gonçalo Vieira (Madeira SAD) em estágio na
Selecção Nacional Sénior masculina, em
Rio Maior, até quarta-feira. FUTEBOL • Se-
lecção Nacional rumo ao Euro2012: 12h30,
Concentração, no Hotel Marriott Praia d’El
Rey, em Óbidos. 16h15, Conferência de im-
prensa com um jogador, no Centro de im-
prensa, em Óbidos. 17h, Treino (aberto ao
público), no Estádio Municipal de Óbidos. •
Selecção Nacional de Sub-21 com o ma-
deirense Rúben Ferreira (Marítimo) prepara
os jogos do Grupo 6 de Qualificação ao
Euro2013, até dia 6 de Junho. • Treinos de
captação no CS Marítimo para futebolistas

nacidos até 1988 e anos seguintes, até
quinta-feira. • 15.º Treino de Observação
da Selecção da Madeira de Sub-14, 19h15,
Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu).AR-
BITRAGEM • Testes escritos (Árbitros e
Assistentes), Sala Piscinas da Penteada.
DIVERSOS • "1.ªs Olimpíadas Desporti-
vas", 19h/ 23h, Escola Básica do 2.º e 3.º
Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, até
sexta-feira.BADMINTON • O atleta brasi-
leiro Daniel Paiola treina na Madeira e es-
pera pela lista final dos jogadores que vão
aos Jogos Olímpicos de Londres2012.
ATLETISMO • Inscrições para a Corrida da
Mulher, até dia 14 de Junho.PARAPENTE

• 1.º Ícaro da Madeira 2012, até hoje,
9h/16h, voos dos Canhas, Rochão, Rabaçal,
Centromar..., até hoje.CANOAGEM • He-
lena Rodrigues, David Fernandes e Joan
Sousa (Naval do Funchal) em estágio na
Selecção Nacional Sénior de Velocidade,
com vista à presença no Campeonato da
Europa e Jogos Olímpicos de Londres2012,
em Montemor-o-Velho, até dia 16 de Ju-
nho. TÉNIS • Inscrições para o Torneio Ter-
nura - edição de 2012 - nos escalões de
Seniores, Veteranos +35, Veteranos +45 e
Veteranos +55, até quarta-feira. • Torneio
de Roland Garros - Open de França, até dia
10 de Junho.
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7 Andebol • A equipa de

Andebol sénior do CS Marí-
timo recebeu e venceu a for-
mação da Académica de São
Mamede, 30-22. Ao intervalo,
os pupilos de Frederico Ma-
chado já venciam por 19-11
e este resultado permite aos
“verde-rubros” cimentar o
3.º lugar na fase final da 2.ª
Divisão masculina.

Vasco Sousa
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