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O ANDEBOL II. A 8.' jornada da Fase 
Final do Grupo B joga-se hoje e 
oporá os dois melhores classificados 
da tabela, com a receção do 
Belenenses ao Águas Santas. 
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O ANDEBOL 1. António Marreiros 
será delegado EHF no jogo da 1,a mão 
da final da Challenge Cup Feminina, a 
6 de maio, em que as espanholas do 
Rocasa Gran Canaria recebem as 
polacas do MKS Perla Lublin. 
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Campeonato Nacional
Juniores do ABC
vencem FC Porto
A equipa de andebol junior do
ABC/UMInho venceu domingo,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
o FC Porto por 28-27, em jogo
da 4.ª jornada da fase final do
campeonato nacional. Com este
triunfo, os jovens academistas
seguem em terceiro lugar, com
10 pontos, os mesmos que o
Benfica, segundo, e a 2 pontos
do Águas Santas, a quem visitam
no sábado, às 18 horas, na Maia.
Resultados da 4.ª jornada:
Sporting, 27 - Águas Santas, 34; 
S. Bernardo, 27 - Benfica, 36;
ABC/UMinho, 28 - FC Porto, 27.
Classificação: 1.º, Águas
Santas, 12 pontos; 2.º, Benfica,
10; 3.º, ABC/UMinho, 10; 
4.º, FC Porto, 6; 5.º, Sporting, 6 
e 6.º, S. Bernardo, 4.
Próxima jornada
Dia 6 de Maio: 
Benfica-Sporting, 
Águas Santas-ABC 
e FC Porto-S. Bernardo

§andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

Quinto classificado do Grupo B
do Andebol 1, com 32 pontos,
ou seja, 2 pontos acima da ‘linha
de água’, o Arsenal da Devesa
joga hoje às 18 horas no Pavi-
lhão Flávio Sá leite com o
Maia/ISMAI.

Neste encontro, que conta para
a 8.ª jornada da fase final, a
equipa maiata apresenta-se em
Braga com 35 pontos e, por isso,
também à procura de posição
para evitar a descida.

“Estamos a meio de um ciclo,
de três jogos, que pode ser deci-
sivo para o nosso objectivo da

manutenção. No passado sábado
vencemos o Xico Andebol,  é
importante vencer o ISMAI e no
próximo sábado o Belenenses.
Conseguindo isso, garantimos a
80 por cento o nosso objectivo
da manutenção”, comentou, ao
Correio do Minho, o dirigente
arsenalista Carlos Saraiva.

A equipa bracarense, que não
conta por motivos disciplinares
com Rui Lourenço, tem à sua
disposição em termos de condi-
ção física todo o plantel, revelou
o dirigente.

De resto, ainda segundo Carlos
Saraiva, o Arsenal da Devesa es-
tá já a preparar a próxima época,
adiantando contactos com joga-

dores e com patrocinadores, na
perspectiva de continuar no es-
calção maior, esperando por isso
sucesso nos próximos jogos.

Arsenal da Devesa recebe
Maia/ISMAI no Flávio Sá Leite 
HOJE ÀS 18 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, o Arsenal da Devesa recebe o 
ADA Maia/ISMAI, em jogo da 8.ª jornada do Grupo B da fase final do Andebol 1. 

8.ª jornada
Eis os jogos que se
disputam hoje, para a
8.ª jornada do Grupo B:

Belenenses-Á. Santas
A. Devesa-Maia/ISMAI
Boa Hora-AC Fafe
S. Bernardo-Xico

DR   

Arsenal da Devesa luta pela manutenção
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Avelino Conceição

Após três derrotas em outras
tantas jornadas, mas diga-se
sempre muito próximos de dis-
cutir a vitória, já que perdeu por
escassos golos, os juniores do
São Bernardo, neste jogo diante
do Benfica, acusaram a ausên-
cia de Nuno Ferreira, que tem
sido uma “pedra-chave” no
bom desempenho da equipa.
Mas também foi visível a dife-

rença de valor entre os dois
conjuntos, levando a que no fi-
nal se registasse um derrota
algo pesada para a formação
local diante do conjunto lis-
boeta.

Comandando a partida desde
o apito inicial, a equipa do Ben-
fica foi marcando golos facil-
mente, contrastando com o
desnorte do São Bernardo, que,
ao cometer alguns em termos
ofensivos, foi vendo cada mais
limitada a discussão pelo resul-
tado, não sendo de estranhar os
cinco golos de vantagem no

marcador para a equipa da
águia à saída para o intervalo.

Na segunda metade, a equipa
de “rosa ao peito” foi muito di-
ferente, para melhor, equilibran -

do mesmo a partida. Chegou a
estar a apenas dois golos (16-
18) de alcançar o adversário no
marcador, dando sinais de po-
der discutir a vitória frente a um

opositor de grande valia como
é esta equipa encarnada, que
tem fortes aspirações à con-
quista do titulo nacional.

Mas apesar da boa réplica

neste período, a equipa orien-
tada por Tiago Gonçalves clau-
dicou nos instantes finais da
partida, não só em termos de-
fensivos, como ofensivos, ori-
ginando o desnivelar do resul-
tado final. Apesar disso, a dife-
rença de nove golos no mar-
cador não demonstra a boa ati-
tude do São Bernardo na se-
gunda parte, merecendo maior
equilíbrio no desfecho de um
magnífico trabalho da dupla de
arbitragem aveirense.

Quatro derrotas em quatro
jogos colocam o São Bernardo
na última posição nesta disputa
entre as seis melhores equipas
nacionais. Na próxima ronda,
que fecha primeira volta do
Grupo A - Fase Final do Nacio-
nal de Juniores da 1.ª Divisão, a
equipa aveirense vai até aos
Carvalhos para defrontar a for-
mação do FC Porto, que está
dois lugares acima na tabela
classificativa, com mais dois
pontos.|

Boa réplica não evita quarta derrota
Enganadora São Bernardo contrariou a apatia inicial com uma grande segunda parte, mas acabou por perder 
por números que não condizem com a atitude demonstrada nesse período frente ao poderoso Benfica
SÃO BERNARDO                        27

Treinador: Tiago Gonçalves.
Márcio Fernandes; Diogo Elkan, Daniel
Santos (3), Rafael Oliveira (3), Nuno
Reis (2), João Saraiva (4) e Tiago Couto
(6) - sete inicial - Bruno Alves, Filipe
Custódio, João Vicente, Gustavo Freire,
David Gomes (6), André Carvalho (1),
Miguel Morais (1), Francisco Ferreira e
Rafael Silva.

BENFICA                                           36

Treinador: Paulo Pinheiro.
Diogo Valério; Pedro Santana (6), Tiago
Figueiredo (5), Tomás Carolino (2),
Pedro Real (4), Tiago Martins (1) e Fran-
cisco Pereira (9) - sete inicial - Ricardo
Rocha, Vasco Lampreia (1), João
Duarte, Daniel Andrade, João Marques,
Joaquim Nazaré, Nuno Martins,
Gonçalo Nogueira (8) e Tiago Costa.

Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro

Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de Mesa: Ana Matos e Carlos
Rebelo (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 11-16.

Andebol
Nacional de Juniores

David Gomes, alvo de forte marcação por parte dos encarnados, ainda conseguiu marcar seis golos

RICARDO CARVALHAL
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Andebol verde-rubro 
com jogo difícil em Gaia 
A equipa masculina de andebol do 
Marítimo continua a sua 'caminha- 
da' rumo à manutenção no Cam- 
peonato Nacional da II Divisão, 
numa altura em que se encontra a 
disputar a segunda fase da compe- 
tição, na zona 1, estando em luga- 
res de despromoção. 

No penúltimo lugar da classifica- 
ção, com 26 pontos, os verde-ru- 
bros recebem hoje no reduto o difí- 
cil FC Gaia, para tentar somar pon- 
tos 'preciosos' de forma a poder fu- 
gir aos últimos lugares. 

Numa partida agendada para as 
15 horas no Pavilhão do Marítimo,  

o conjunto orientado por Paulo 
Vieira tem como adversário uma 
equipa que apenas perdeu uma 
única vez nesta segunda fase, após 
oito jornadas, e que é a surpresa da 
final four da Taça de Portugal mas- 
culina, após ter derrotado, nos 
quartos-de-final o conjunto do Ma- 
deira Andebol SAD. 

Quando faltam sete jornadas 
para o final da temporada, a vitória 
de hoje será 'preciosa' para os insu- 
lares, que, contudo, têm ainda mais 
partida para poder garantir um lu- 
gar no segundo escalão do andebol 
português masculino. P. V. L. 
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O 
Manabola – Lusitano 
Cultura e Desporto 
de Braga arrancou 
com as celebrações 

do seu 30.º aniversário 
com uma jornada de con-
vívio com os alunos do 
Centro Novais e Sousa de 
Braga, instituição cujos 
alunos disputam o cam-
peonato regional de an-
debol adaptado. 

Alguns dos atletas do 
Manabola que fizeram 
parte da primeira equi-
pa do ano de 1988 marca-
ram presença na iniciati-
va e festejando 30 anos ao 
serviço do desporto e do 
andebol do melhor modo, 
num jogo/convívio que 
foi uma verdadeira lição 
de "fair-play desportivo".

Esta jornada inspira-se 
nos objetivos da organiza-
ção de “Braga CED (Cida-
de Europeia do Desporto) 

2018”, fomentando desde 
logo a criação no Manabo-
la para a época desportiva 
de 2018/19 de uma equipa 
de veteranos que irá par-
ticipar no próximo cam-
peonato da Associação de 
Andebol de Braga. 

Com um convívio no centro novais e sousa

Manabola iniciou celebrações 
do 30.º aniversário

Os responsáveis do 
Centro Novais e Sou-
sa, como o seu diretor 
Eduardo Sousa e a profes-
sora Lucinda Vilaverde, 
promotora deste encon-
tro, ajudaram na entrega 
de lembranças aos atletas 

A "foto de família" da jornada de convívio

(ex) do Manabola, tendo 
o capitão do Centro No-
vais e Sousa recebido a 
homenagem devida da 
"equipa visitante" com a 
entrega de um exemplar 
do seu equipamento com 
o n.º 30.

D
R
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Portas abertas no sá leite

Arsenal da Devesa
recebe hoje o Maia
Depois da vitória sobre o Xico Andebol (31-29), 
em encontro disputado no Sá Leite, o Arsenal da 
Devesa volta hoje a jogar no mesmo palco, desta 
feita frente ao Maia/ISMAI, em encontro da oi-
tava jornada da fase final do campeonato nacio-
nal de andebol da primeira divisão, e que terá as 
portas abertas ao público.

É mais uma oportunidade para a equipa braca-
rense somar pontos e fugir à zona de despromoção.

Recorde-se que o Arsenal é quinto classifica-
do, com 32 pontos, mais um que o AC Fafe, mais 
dois que o São Bernardo, que é penúltimo, e mais 
seis que o Xico, “lanterna vermelha” da prova.

Já o Maia, adversário do Arsenal no jogo de 
hoje, é quarto classificado, com mais três pon-
tos que os bracarenses.

Os jogos para hoje:
17h30: Belenenses-Águas Santas.
18h00: Arsenal-Maia, Boa Hora-Fafe e S. Ber-

nardo-Xico Andebol.

Arsenal da Devesa joga hoje no Sá Leite

D
R
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ASE\ 

Campeonato Nacional -
Grupo B - 8.a Jornada: 
Belenenses-Águas Santas, 
17h30; Arsenal Devesa-
Maia/ISMA1,18h00; Boa 
Hora-Fafe,18h00; São 
Bernardo-Xico Andebol, 
18h00. 

Juniores A -1Divisão-
Apuramento de 
Campeão-9.a Jornada: 
Sporting-V. Guimarães; 
Leixões-Leiria; Benfica-FC 
Porto; Braga-V. Setúbal. 
Manutenção/descida - 9a 
jornada -Zona Norte: Rio 
Ave-Gil Vicente; Aves-Paços 
Ferreira; 
Cesarense-Moreirense; 
Boavista-Chaves. Zona Sul: 
Cova Piedade-Alcanenense; 
Real-Estoril; 
Academica-Sacavenense. 
Juniores A -11 Divisão -2.a 
Fase - 8.a Jornada -
Manutenção/Descida -  

Série A: 
Famalicão-Mondinense. 
Série C: Eirense-União 
(15h00). Série D: 
Sintrense-Calipolense; Fut 
Benfica-Torreense. Série E: 
Milfontes-Oeiras. Jogos às 
16h00. 

Millennium Estoril Open, 
a decorrer até dia 6, no 
Clube de Ténis do Estoril. 

Mundial de Equipas, 
a decorrer no Halmstad 
Arena (Suécia), com 
a participação de 
portugueses, até dia 6. 

Campeonato Nacional-
Apuramento de 
Campeão - Divisão de 
Elite - 1/2.° Classificado - 5.° 
jogo - Sporting-Benfica, 
16h00, Pavilhão João 
Rocha. 
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ANDEBOL. A fase final do 
campeonato regressa hoje, com 
a disputa da 8° ronda do Grupo B 
(manutenção). Destaque para a 
receção (17h30) do Belenenses 
(2") ao líder Águas Santas. O 
Arsenal-Maia ISMAI, Boa Hora-
AC Fafe e S. Bernardo -Xico 
Andebol, todos às 18h00, 
completam a jornada. 
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ANDEBOL 

António Marreiros 
na final da Challenge 
Q O presidente do Conselho de Arbi- 
tragem da FAP, António Marreiros, foi 
nomeado delegado para a 1.2  mão da fi-
nal da Challenge feminina, que se dispu-
ta nas Canárias, día 6, entre as espanho-
las do Rocas e as polacas do Perla Lublin. 
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li 

Aveiro com 
mais ouros 
nas fases finais 

A equipa da Associação 
Académica da Universidade de 
Aveiro (AAUAv) conquistou 
três vezes a medalha ouro nas 
fases finais dos Campeonatos 
Nacionais Universitários, em 
Aveiro. O basquetebol mascu-
lino, o hóquei em patins mas-
culino e o corfebol foram as 
modalidades em que a equipa 
anfitriã subiu ao lugar mais alto 
do pódio, ao longo das duas se-
manas de competição. 
Em destaque estiveram ainda 
as equipas da Associação de Es-
tudantes da Faculdade de Eco-
nomia do Porto (AEFEUP) e da 
Faculdade de Desporto do Por-
to (AEFADEUP), bem como a 
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho (AAUM) e 
da Universidade do Porto 
(UPorto), que conquistaram 
por duas vez or lugar. 

Referência em termos indi-
viduais para o histórico guar-
dião de andebol Humberto Go-
mes, a despedir-se dos Cam-
peonatos Nacionais Universi-
tários com a medalha de ouro, 
conquistada pela equipa da As-
sociação Académica da Uni-
versidade do Minho. 

O jogador do ABC, de 40 
anos, é uma referência do Des-
porto Universitário, tendo sido 
por isso homenageado pela or-
ganização. 0 
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