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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 27,16 x 26,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52777596 09-03-2014
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A2

  Tiragem: 33308

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 27,19 x 30,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52777828 09-03-2014
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A3

  Tiragem: 33308

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 14,00 x 17,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52777901 09-03-2014
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A4

  Tiragem: 33308

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 6,31 x 13,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52777830 09-03-2014
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A5

  Tiragem: 84994

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 8,79 x 21,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52776995 09-03-2014
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A6

Andebol - Modalidades - Andebol: Benfica perde, Sporting vence e lidera |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/03/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1594177

/

 
O Sporting venceu o Águas Santas por 32-23 na primeira jornada da segunda fase do campeonato de
Andebol. Os leões lideram a tabela e aproveitaram a derrota do Benfica com o ABC/UMinho por 30-25.
Resultados Sporting - Águas Santas, 32-23 ABC/UMinho - Benfica, 30-25 Quarta-feira, 19 mar: FC
Porto - Sporting da Horta, 21:00 Classificação: 1. Sporting, 34 2. ABC/UMinho, 31 3. Benfica, 31 4. FC
Porto, 30 5. Águas Santas, 28 6. Sp. Horta, 20
 
 há 6 horas
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A7

  Tiragem: 79928

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 21,07 x 25,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52777605 09-03-2014
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A8

  Tiragem: 79928

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,31 x 25,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52777609 09-03-2014
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A9

Leões entram na fase final com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2db2bdd

/

 
09 de março de 2014 09:32h
 
 Sporting vence Águas Santas e alcança liderança do Grupo A.
 
 A equipa de andebol do Sporting venceu sem grandes dificuldades o Águas Santas por 32-23 no
primeiro jogo da fase final do campeonato nacional.
 
 Numa primeira parte muito disputada e com as duas equipas a chegarem ao descanso com apenas
três golos de diferença (14-11), nada fazia prever que o resultado resvalasse para números tão
generosos.
 
 Mas um parcial de 4-0, entre os minutos 35 e 38, levando o resultado de 16-12 para 20-12, obrigou o
Águas Santas a correr sempre atrás do prejuízo.
 
 Já na parte final da partida, novo parcial, desta feita de 5-0, matou definitivamente a partida, com o
Sporting a passar de 27-22 para 32-22.
 
 Na próxima quarta-feira (21h00) o Sporting recebe o FC Porto, em Mafra, em jogo da segunda
jornada da fase final.
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A10

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 21,26 x 10,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52768174 08-03-2014
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A11

ABC vence Benfica (30-25) e sobe ao segundo lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77c9c27f

/

 
O ABC recebeu e venceu o Benfica por 30-25, em partida da primeira jornada do grupo A do
campeonato nacional de andebol.
Na primeira parte, a equipa de Braga conseguiu disparar no marcador e ao intervalo já vencia por 16-
11. No segundo tempo, os encarnados tentaram dar a volta, mas em vão.
Com a vitória, o ABC subiu ao segundo lugar, ainda com os mesmos pontos do Benfica, que é terceiro.
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A12

Sporting vence Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77d0c27b

/

 
Com uma vitória tranquila sobre o Águas Santas (32-23), o Sporting iniciou hoje da melhor forma a
fase final do Campeonato Nacional de Andebol, em encontro disputado no Pavilhão do Casal Vistoso.
Destaque nos leões, que assim mantêm a liderança da prova, para Pedro Portela, melhor marcador da
partida, ao anotar 6 golos.
A jornada continua daqui a pouco com o ABC-Benfica (18h) e completa-se somente no próximo dia 19,
quando o FC Porto receber o Sporting da Horta.
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A13

  Tiragem: 33308

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,62 x 28,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52768652 08-03-2014
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A14

A reação de Hugo Lima ao comer canela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=11b5a7ce

/

 
Jogador de andebol do Benfica aceitou o desafio, no intuito de "ganhar um prémio de toda a equipa".
Veja o resultado!
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A15

Sporting mantém liderança - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=104c0848

/

 
Os leões abriram a fase final do nacional de andebol com uma vitória sobre o Águas Santas por 32-23
 
 O Sporting entrou na fase final do nacional de andebol com uma vitória sobre o Águas Santas, este
sábado, por 32-23, com Pedro Portela (seis golos), Rui Silva, Pedro Solha e Fábio Magalhães (cinco
cada um) em destaque.
 
 Com este resultado, independentemente do que vier a acontecer em Braga, no ABC-Benfica, marcado
para as 18 horas, o Sporting será sempre líder. O FC Porto-Sporting da Horta será jogado dia 19 de
março.
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A16

  Tiragem: 84994

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 26,97 x 34,46 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 52767837 08-03-2014
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  Tiragem: 84994

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 27,94 x 35,48 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 52767837 08-03-2014
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A18

Incrível - Benfica - VÍDEO: jogador do Benfica comeu colher de canela, veja o
resultado | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1aa2cea4

/

 
Este vídeo foi partilhado por Dario Andrade, jogador da equipa de andebol do Benfica, nas redes
sociais: nele pode ver-se o companheiro Hugo Lima a comer uma colher de canela, com o
consequente resultado da brincadeira a arrancar muitas gargalhadas. A moda de comer uma colher de
canela não é nova: por isso mesmo agora é uma moda. Vários jovens, sobretudo dos Estados Unidos,
fazem esta brincadeira para colocar os respetivos vídeos nas redes sociais e partilhar o efeito da
mesma. Agora chegou ao Benfica. Publicação de Dario Andrade.
 
 há 6 horas
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A19

Notícias ao Minuto - Sporting mantém liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5e7f5fd3

/

 
Os leões abriram a fase final do nacional de andebol com uma vitória sobre o Águas Santas por 32-23.
O Sporting entrou na fase final do nacional de andebol com uma vitória sobre o Águas Santas, este
sábado, por 32-23, com Pedro Portela (seis golos), Rui Silva, Pedro Solha e Fábio Magalhães (cinco
cada um) em destaque. PUB Com este resultado, independentemente do que vier a acontecer em
Braga, no ABC-Benfica, marcado para as 18 horas, o Sporting será sempre líder. O FC Porto-Sporting
da Horta será jogado dia 19 de março.
 
 18:16 - 08 de Março de 2014 | Por
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A20

  Tiragem: 79928

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 20,78 x 10,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52768511 08-03-2014
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A21

:.: ABC testa águias em Braga - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=827e7419

/

 
A fase final do campeonato nacional arranca hoje e logo com um palpitante confronto em Braga, entre
o ABC e o Benfica. Separados por dois pontos (as equipas começam com metade da pontuação
conquistada na 1.ª fase da prova), minhotos (quartos classificados) e lisboetas (terceiros) voltam a
encontrar-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, menos de um mês e meio depois do empate (26-26)
verificado na partida da fase inicial da competição. "Partem para este Grupo A [n.d.r.: que vai decidir
o título de campeão] as seis melhores equipas da fase regular e espera-se que o equilíbrio continue",
disse o técnico das águias Jorge Rito, recordando que "o ABC apenas não ganhou um jogo em casa,
quando empatou com o Benfica", "Sabemos que vamos ter pela frente um rival de respeito e, para
alcançar o objetivo da vitória, temos de ser humildes", acrescentou. Do lado do ABC, o técnico Carlos
Resende assumiu, em declarações ao site do clube, que o encontro de hoje "é extremamente
importante", uma vez que a equipa "precisa de pontos para fazer face ao objetivo que é devolver o
ABC à Europa". O Sporting, líder da classificação, também entra hoje em ação para receber, no Casal
Vistoso, o Águas Santas. Rui Silva, internacional dos leões, espera "um jogo difícil", mas quer "entrar
nesta fase do campeonato com o pé direito". "Estamos no 1.º lugar e ambicionamos ganhar todas as
partidas para terminarmos nesta posição", disse no site do clube. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A22

:.: ABC vence Benfica e iguala águias no 2.º lugar - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d47cf32

/

 
O Benfica perdeu no pavilhão do ABC por 30-25 e viu a formação minhota alcançá-lo no segundo lugar
do grupo A da fase final do campeonato de andebol, que arrancou este sábado. Ao intervalo, a
formação da casa já vencia por 5 golos (16-11) e limitou-se depois a gerir a vantagem. Entre o ABC,
destaque para a pontaria de Nuno Pereira, autor de 10 golos. Ainda assim, o melhor marcador do
encontro foi um benfiquista, no caso Elledy Semedo (13 golos). Com este resultado, o Sporting segue
na liderança - venceu hoje o Águas Santas - com mais três pontos que ABC e Benfica. Consulte aqui a
classificação do campeonato de andebol Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A23

:.: Sporting vence e assegura a liderança na jornada inaugural - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ffe882b

/

 
O Sporting recebeu e venceu o Águas Santas por 32-23, no arranque do grupo A da fase final do
campeonato de andebol. Um triunfo que permite aos leões terminarem esta 1.ª jornada na frente da
"poule" de onde sairá o campeão, independentemente dos outros resultados. Ao intervalo, a formação
orientada por Frederico Santos vencia por apenas três golos (14-11) mas aumentou a vantagem no
segundo tempo e logrou uma vitória tranquila. O ponta-direita leonino Pedro Portela destacou-se com
seis tiros certeiros, com Rui Silva, Pedro Solha e Fábio Magalhães a registaram cada um uma mão
cheia. Consulte aqui a classificação do campeonato de andebol Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A24

Encarnados derrotados na andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ad5eabe

/

 
08-03-2014 23:35
 
 Leões continuam a liderar campeonato.
 
 o Benfica perde com o ABC de Braga enquanto o líder Sporting venceu o Águas Santas na primeira
jornada da fase final do campeonato de andebol. O FC Porto só joga dia 19 de Março.
 
 Fase Final do Nacional de Andebol
 
 1ª Jornada: Resultados
 
 Sporting 32-23 Águas Santas
 
 ABC Braga 25-20 SL Benfica
 
 FC Porto - Sporting da Horta 19 de Março
 
 Classificação
 
 1 - Sporting 34 pontos
 
 2 - ABC Braga 31 pontos
 
 3 - Benfica 31 pontos
 
 4 - FC Porto 30 pontos (- 1 jogo)
 
 5 - Águas Santas 28 pontos
 
 6 - Sporting Horta 20 pontos (- 1 jogo)
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A25

ABC vence Benfica e iguala águias no 2.º lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb68a35a

/

 
Desporto ABC vence Benfica e iguala águias no 2.º lugar 08-03-2014 Ao intervalo, a formação da casa
já vencia os encarnados por 5 golos (16-11)... Por Record O Benfica perdeu no pavilhão do ABC por
30-25 e viu a formação minhota alcançá-lo no segundo lugar do grupo A da fase final do campeonato
de andebol, que arrancou este sábado.Ao intervalo, a formação da casa já vencia por 5 golos (16-11)
e limitou-se depois a gerir a vantagem. Entre o ABC, destaque para a pontaria de Nuno Pereira, autor
de 10 golos. Ainda assim, o melhor marcador do encontro foi um benfiquista, no caso Elledy Semedo
(13 golos).Com este resultado, o Sporting segue na liderança - venceu hoje o Águas Santas - com
mais três pontos que ABC e Benfica.Consulte aqui a classificação do campeonato de andebol
 
 

Página 25



A26

ABC vence Benfica na abertura da fase final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2733014f

/

 
08 de março de 2014 21:53h
 
 Sporting vence Águas Santas.
 
 O ABC de Braga recebeu e venceu este sábado o Benfica na primeira jornada do Grupo A da fase final
do campeonato nacional de andebol.
 
 Os minhotos venceram por 30-25, numa partida que ficou marcada pelo regresso à competição do
internacional português David Tavares. Só nos primeiros três minutos de jogo é que a equipa da casa
não comandou, tendo, depois, dominado por completo (ao intervalo o marcador estava em 16-11).
 
 No outros jogo do Grupo A, o Sporting recebeu e venceu o Águas Santas por 32-23.
 
 No Grupo B, o Maia ISMAI venceu o Fafe por 30-27 e o Madeira SAD o Avanca por 30-25.
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A27

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,94 x 32,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52746273 07-03-2014

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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:.: Rui Silva: «Vai ser um jogo difícil» - Jornal Record :.:
 

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

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fed43db

/

 
Rui Silva, jogador do Sporting, antecipou o encontro da primeira jornada da Fase Final do campeonato
nacional de andebol, diante do Águas Santas, agendado para este sábado às 15 horas. "Sabemos que
vai ser um jogo muito difícil, mas queremos entrar nesta fase do campeonato com o pé direito",
afirmou em declarações à assessoria de imprensa dos leões. O andebolista verde e branco acredita
que entrar nesta fase da prova em primeiro é obviamente uma vantagem: "O entrarmos nesta fase da
prova em primeiro lugar é uma vantagem, pois só dependemos de nós para alcançar os nossos
objectivos. Queremos vencer todos os jogos para terminarmos o campeonato nesta posição." Siga-nos
no Facebook e no Twitter.
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Andebol Club de Lamego – Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (2ª Fase Grupo A – Zona 1)

Dupla jornada
No fim-de-semana, o 

Andebol Club de Lamego 
recebeu em casa a equipa 
da A.A. Águas Santas (Sá-
bado) e Dragon Force – F.C. 
Porto (Domingo), uma du-
pla jornada. 

Se no jogo de sábado, 
apesar da diferença de golos 
(19-34), a equipa de Lamego 
exibiu-se a um bom nível de-
fensivo, não permitindo que 
a equipa adversária dispara-
se no marcador, pecando 
apenas na finalização pois 
ao intervalo perdia por 8 go-
los de diferença. No inicio 
da segunda parte a equipa 
da casa apresentou-se mais 
forte no ataque, mantendo o 
seu registo defensivo, o que 
permitiu nos primeiros 10 
minutos encurtar a distância 
para 5 golos, mas a permis-
sividade dos árbitros para 
com as ações defensivas da 
equipa do Águas Santas que 
defendiam com agressivida-
de excessiva, permitiram um 
descontrole emocional de al-
guns atletas, prejudicando a 
equipa de Lamego, que até ao 
final do jogo não voltou mais a 
entrar na discussão do jogo.

No jogo de Domingo, a 
equipa de Lamego até entrou 
bem no jogo, mas cometeu 

muitos erros defensivos que 
no dia anterior não tinham 
sido vistos, mas no ataque 
apresentava mais soluções 
para contrariar a defesa ad-
versária. A equipa manteve-
se sempre em jogo em busca 
de um resultado positivo, mas 
o desgaste do jogo anterior 
surgiu cedo nos jogadores, 
não permitindo lutar como 
é normal até final do jogo. 
De salientar, que a equipa 
encontra-se cada vez mais 
equilibrada tanto nos aspetos 
defensivos como ofensivos, 
mostrando que num futuro 

próximo a sua competitivida-
de possa ser maior.

A equipa de Lamego viria 
a perder o jogo por 28-42. 

Jogaram e marcaram 
pelo A.C.L: Pedro Costa 
(G.R.);Henrique Mendes 
(G.R.); Daniel Soares (G.R.); 
João Reis; André Carmo; Pe-
dro Costa; João Taveira; João 
Saavedra; José Paiva; Fran-
cisco Pereira; Ricardo Bar-
radas; João Ferreira; Fábio 
Xavier; Pedro Pinto; Miguel 
Furtado.

Ganhar é o nosso Des-
tino!

AGENDA DESPORTIVA 

A.C. LAMEGO x COL. 
CARVALHOS (09/03/2014; 
17H00) - INICIADOS

A.C. LAMEGO x ADEF - 
C.C.F. (08/03/2014; 15H00) 
– INFANTIS

Para quem quiser praticar 
desporto, ter hábitos saudá-
veis e conhecer a modalidade 
aparece no Pavilhão Álvaro 
Magalhães todos os Sábados 
por volta das 10h30.

Prof. João Araújo
Carlos Maga
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Andebol

Xico ganhou e
Fermentões perdeu

O Fermentões não conseguiu contrariar o favoritismo 
do FC Porto B e perdeu (28-31), em casa, a oportunidade 
de cimentar o 5º lugar.

Por seu turno, o Xico Andebol confirmou as suas cre-
denciais com mais uma exibição consistente, que resultou 
numa vitória folgada diante do Santana, por um rsultado 
claro de 39-25.
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PRESENÇA NA FINAL FOUR EM DISCUSSÃO

Dérbie vimaranense no sábado
para os quartos da Taça

O Fermentões recebe o Xico Ande-
bol, sábado, às 17h.30, em partida a 
contar para os quartos-de-final da Taça 
de Portugal. Ou seja, um clube de Gui-
marães vai marcar presença na Final 
Four da Taça.

O Fermentões e o Xico Andebol 
são os únicos representantes do Cam-
peonato Nacional Andebol 2 nos quar-
tos-de-final da Taça de Portugal. Quis o 
sorteio que voltassem a defrontar-se, 
quando ainda estão em prova seis equi-
pas da 1ª Divisão. 

Esta temporada, os dois clubes vima-
ranenses já se encontraram duas vezes. 
O Xico Andebol, líder do Campeonato 

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

Fermentões
derrotado,
Xico voltou
a cilindrar

Resultados distintos para os dois clubes vimaranenses na semana que 
antecedeu o reencontro, desta vez a contar para a Taça de Portugal. Xico 
mantém primeiro lugar, Fermentões desceu um posto.

O Fermentões não conseguiu 
contrariar o favoritismo do 
FC Porto B e perdeu, em casa, 

a oportunidade de cimentar o 5º lugar. 
Tratava-se de um jogo muito esperado 
pelos adeptos do Fermentões, pois os 
últimos resultados dos vimaranenses 
deixavam antever uma boa resposta 
diante de um adversário mais capacita-
do. Mas, o Fermentões não conseguiu 
mostrar a mesma solidez dos últimos 
encontros e acabou por perder por três 
golos de diferença (28-31).

Foi um jogo bastante equilibrado, 
com um pequeno ascendente do FC 
Porto B. Já na segunda parte, quando 
o marcador chegou aos 24-25, ainda se 
criou a expectativa de mais uma revira-
volta do Fermentões, mas os portistas 
não consentiram essa recuperação e 
venceram com alguma tranquilidade.

Com este resultado o Fermentões 
situa-se no 6º lugar da classificação e 
ficou mais distante da qualificação para 

a Fase Final.
Por seu turno, o Xico Andebol con-

firmou as suas credenciais com mais 
uma exibição consistente, que resultou 
numa vitória folgada diante do Santana, 

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 20 17 1 2 668:483 185 55
2 Ginásio Stº. Tirso 20 17 1 2 626:513 113 55
3 Ac. S. Mamede 20 15 1 4 571:494 77 51
4 Marítimo 20 12 3 5 546:518 28 47
5 Porto B 19 13 1 5 535:496 39 46
6 Fermentões 20 11 2 7 521:535 -14 44
7 Santana 20 8 2 10 549:546 3 38
8 S. Bernardo 20 9 0 11 545:564 -19 38
9 Gaia 20 6 1 13 511:537 -26 33
10 Infesta 20 6 1 13 493:561 -68 33
11 Sanjoanense 20 4 2 14 493:558 -65 30
12 Módicus 20 4 2 14 502:577 -75 30
13 Académico 20 4 1 15 470:576 -106 29
14 Oleiros 19 3 2 14 444:516 -72 27

Fermentões - Porto B 28:31 
Marítimo - Académico 32:21 
G. Stº. Tirso - Sanjoanense 36:27 
Infesta - Ac. S. Mamede 20:25 
Gaia - Oleiros 27:20 
Xico Andebol - Santana 39:25 
S. Bernardo - Módicus 38:32 

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

20ª jornada

Santana - Fermentões
Porto B - Marítimo
Académico - Ginásio Stº. Tirso
Módicus - Infesta
Ac. S. Mamede - Gaia 
Oleiros - Xico Andebol
Sanjoanense - S. Bernardo   

21ª jornada

FERMENTÕES 28
Raúl Nunes, Miguel Freitas (2), José Martins, João 
Carvalho (1), Filipe Silva, Rui Carvalho (7), Sérgio 
Ribeiro (1), Carlos Fernandes (3), António Salgado 
(5), João Martins (2), Daniel Oliveira, Bruno Silva, 
José Ferreira, Armando Silva (5), Ricardo Pinto e 
José Vieira (2)
T: LUÍS PEREIRA

João Moniz, Leandro Semedo (1), Pedro Moura, 
Miguel Martins (7), Belmiro Alves, João Ramos (5), 
João Pimentel (1), Francisco Leitão (6), João Correia 
(6), Miguel Alves (2) e David Sousa

T: JOAQUIM BORGES
LOCAL: Pavilhão Mun. Arq. Fernando Távora
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira

FC PORTO B 31

XICO ANDEBOL 39
Ricardo Castro, Rafael Macedo, José Pinto, Tiago 
Cunha, Gustavo Castro, Pedro Correia (7), João San-
tos (6), Mário Peixoto (3), André Caldas (9), Pedro 
Carvalho, Luís Sarmento, João Gonçalves (1), Rui 
Lourenço (2), Jaime Barreiros (6) e Daniel Santos 
(5)
T: EDUARDO RODRIGUES

Jorge Pinto, Vasco Rocha (5), Jorge Mendes (1), Ivo 
Martins (4), Gustavo Almeida (4), Daniel Batista (1), 
Edmilson Matos, Roberto Ferreira (1), Marco Ma-
teus, Tiago Magalhães (8), Marco Areosa, Bruno 
Moreira (1) e João Silva

T: JOÃO SILVA
LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais

SANTANA 25

por 39-25.
Diante de um adversário do meio 

da tabela classificativa, a equipa orien-
tada por Eduardo Rodrigues mostrou 
o seu poder ofensivo, com 39 golos. 
André Caldas, com nove, foi o melhor 
marcador da equipa, mas Pedro Correia 
(7), João Santos (6) e Jaime Barreiros (6) 
também se destacaram.

O Xico Andebol entrou a todo o gás 
e realizou uma primeira parte de luxo, 
como revela a vantagem de oito golos 

ao intervalo (21-13). No segundo tem-
po, não revelou a mesma solidez defen-
siva, mas continuou a dilatar a vanta-
gem para números expressivos.

Nacional Andebol 2, venceu ambos os 
encontros, apesar da boa réplica do 
Fermentões no jogo da segunda volta, 
em casa.

O sorteio dos quartos-de-final ditou 
ainda os jogos Águas Santas-Benfica, 
Sporting-FC Porto e Maia-ISMAI-ABC. Página 38
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