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A luta continua
O São Bernardo somou um novo triunfo e com ele
a esperança de ainda poder garantir a permanência

Terminada que está a primeira
fase do campeonato, os últimos
cinco classificados vão, agora, de-
cidir, entre eles, qual a equipa que
irá descer de divisão, com o São
Bernardo a depender apenas de si
para conseguir esse objectivo.l

já que a equipa, pressentindo o
perigo, voltou ao ritmo da pri-
meira parte, alargando, de novo,
a diferença para números que, à
medida que o jogo se aproxima-
va do final, iam garantindo o
segundo triunfo da época. 

Carlos Delgado

� O São Bernardo, ao vencer on-
tem o Xico Andebol (adversário
directo), deu um passo impor-
tante rumo à permanência e fê-
lo de forma consistente, já que
comandou sempre o marcador,
sendo que, em alguns momen-
tos, conseguiu ter uma vanta-
gem de sete golos (14-7), a meio da
primeira parte, e de seis (28-22), a
um quarto de hora do final. 

Pelo meio, o Xico Andebol ain-
da tentou aproximações capazes
de o relançarem no trilho da vi-
tória, chegando mesmo a amea-
çar concretizar essa possibilida-
de quando, nos dez primeiros
minutos do segundo tempo, co-
locou o marcador na diferença
mínima (23-22). 

Esta recuperação, embora ti-
vesse causado “calafrios” nos se-
guidores do São Bernardo, aca-
bou por não ter consequências,

TREINADOR: Ricardo Tavares
Hugo Terra e Emanuel Borges; André Mar-
ques (1), Pedro Maia (1), Dann Garcia (6),
João Pinto (13), Hugo Silva (1) e Nuno Car-
valho (6) – sete inicial – João Vilar (1), Dio-
go Taboada (2), Augusto Pereira (3), Sérgio
Rola, Bernardo Portas (1) e Carlos Oliveira.

TREINADOR: Nuno Santos
Ivo Silva e Ricardo Castro; Diogo Oliveira,
Tiago Magalhães (9), João Silva (2), Pedro
Correia (3), César Gonçalves (3) e Daniel
Costa – sete inicial – Marino Machado
(1), Sérgio Ribeiro (2), Tiago Silva (7), José
Sampaio (2) e Pedro Barbosa (2).

LOCAL: Pavilhão do São Bernardo, em
Aveiro
ÁRBITROS: António Trinca e Tiago
Monteiro (Lisboa)
ASSISTÊNCIA: 150 espectadores
AO INTERVALO: 20-15.

SÃO BERNARDO 35

XICO ANDEBOL 31

ANDEBOL/1.ª DIVISÃO

A FIGURA

� JOÃO PINTO
� O melhor rematador da
equipa tornou a evidenciar
todas as grandes faculda-
des na concretização.
Ontem, com mais 13 golos,
voltou a dar um contributo
decisivo para a vitória.

JOÃO PINTO voltou a destacar-se na hora de rematar à baliza
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O ABC fechou ontem a sua 
participação na fase regular 
no campeonato da I Divisão 
de Andebol com uma golea-
da sobre o S. Mamede (30-17), 
acabando a apenas um pon-
to do FC Porto, que  foi o pri-
meiro, com 60 pontos.

Os academistas confirma-
ram o seu favoritismo, alcan-
çando um triunfo fácil num 
jogo sem história, ante um 
adversário que não teve argu-
mentos para discutir os pontos 
que estavam em jogo. Com esta 
vitória, os academistas manti-
veram ainda o Benfica à distân-
cia de cinco pontos e fecharam 
a fase regular na segunda po-
sição, posto que estava garan-
tido há já algum tempo.

Águas Santas 
garantiu última 
vaga no grupo A

O último a garantir a vaga 
no Grupo A, que vai discutir 
o título nacional, foi o Águas 
Santas, que apesar de ter per-
dido ontem frente ao Madeira 
SAD, acabou por tirar partido 

Andebol

ABC fechou fase regular
com goleada sobre o S. Mamede

do desaire do Sporting da Hor-
ta frente ao FC Porto.

Os maiatos terminaram com 
o mesmo número de pontos 
dos insulares, com quem ti-
nham vantagem directa, gra-
ças às duas vitórias alcança-
das sobre os açorianos.

Em Lisboa, em mais um ‘clás-
sico’ da modalidade, o Spor-
ting perdeu em casa com o  

Benfica, derrota que não com-
prometeu a já assegurada pre-
sença no grupo A na fase fi-
nal do Andebol 1, mas deixa 
os sportinguistas com cinco 
pontos de atraso para FC Por-
to e ABC de Braga. 

Sorteio da segunda 
fase é amanhã

O sorteio da segunda fase 

decorre amanhã, pelas 17h00, 
nas instalações da RTP, em 
Lisboa.

Os clubes do primeiro ao 
sexto classificado vão dispu-
tar o Grupo A, no qual vão 
jogar num sistema de todos 
contra todos, a duas voltas, 
partindo com metade dos 
pontos alcançados na pri-
meira fase. O primeiro clas-

sificado será declarado cam-
peão nacional.

Os clubes classificados do 
sexto até ao último posto vão 
discutir a manutenção no cam-

peonato.
O Maria Balaio/Colégio Sete 

Fontes desistiu da competição 
há duas jornadas atrás e não 
entrará no Grupo B.

ABC terminou fase regular na segunda posição

ARQUIVO DM
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O jogo entre ABC de Braga 
e Sporting, que coloca frente 
a frente os primeiro e tercei-
ro classificados, separados por 
quatro pontos, e reconhecida-
mente duas equipas candida-
tas ao título nacional, marca a 
18.ª jornada do campeonato 
nacional de juniores, agenda-
da para hoje, no pavilhão Flá-
vio Sá Leite.

 As duas equipas já estão apu-
radas para a segunda fase, mas 
um encontro entre ‘leões’ e bra-
carenses é sempre um ‘clássico, 
pelo que se aguarda por um 
jogo muito interessante.

Na Maia, o Águas Santas, 
confortavelmente instalado no 

Nacional de Juniores em Andebol

ABC recebe Sporting 
num jogo entre candidatos

Juniores do ABC já estão apurados para a segunda fase

DR

recebe o CS Marítimo, duas 
equipas com o apuramento 
confirmado. Na luta por esse 
objectivo ainda está o Xico 
Andebol que recebe o Bele-
nenses, um adversário teori-
camente superior. A jornada 
completa-se com o Boavista-
-FC Infesta e Sporting de Es-
pinho-São Bernardo.

Os jogos para a tarde de 
hoje (15h00), são:

ABC-Sporting, Águas San-
tas-Ginásio do Sul, Xico An-
debol-Belenenses, FC Porto-
-Marítimo.

15h30: Boavista FC-Infesta
17h00: Sporting de Espinho-

-São Bernardo

quarto lugar, recebe o Ginásio 
do Sul que ainda luta por um 
lugar nos oito primeiros. O fa-
voritismo é da equipa da casa, 

que deve contar com uma for-
te oposição dos ginasistas, na 
luta pelo seu objectivo.

Em Resende, o FC Porto 

Página 6



A7

  Tiragem: 44749

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 9,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34714816 27-03-2011

Página 7



A8

  Tiragem: 44749

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 27,23 x 28,57 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 34714815 27-03-2011

Página 8



  Tiragem: 44749

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,30 x 0,68 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 34714815 27-03-2011

Página 9



A10

Jornal da Madeira   Tiragem: 3

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 7,09 x 20,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34714331 27-03-2011

Andebol
Em jogo referente à última jornada da primeira
fase do nacional de andebol da I Divisão o Ma-
deira SAD deslocou-se ontem até à cidade da
Maia para defrontar o Águas Santas jogo que
terminou com a vitória dos madeirenses por 23-
20. Um jogo com duas partes distintas, nos pri-
meiros trinta minutos houve um grande
equilíbrio entre as duas formações, com os
golos a se repartir pelas duas balizas, mas sem
que alguma das duas formações conseguisse
se distanciar da outra. Mais feliz a equipa da
casa que conseguiu controlar a vantagem de
uma bola que lhe permitiu ir para o intervalo a
vencer por 9-8. Na segunda metade e após
algum equilíbrio nos minutos iniciais, seria
equipa do Madeira SAD que com outra postura
defensiva obrigou o adversário a cometer erros
no ataque, o que permitiu que os madeirenses
se distanciassem no marcador, e decorridos
vinte minutos já venciam por 17-13. Este era o
melhor período dos insulares que era a equipa
mais esclarecida e mais eficaz na finalização. A
partir desta altura houve um controlo total do
jogo por partes dos madeirenses que nunca
mais sairiam da liderança do resultado aca-
bando por três bolas de diferença. Após esta
jornada passam a fase final FC Porto, ABC/SAD,
Benfica, Madeira SAD, Sporting e Águas Santas.
A fase final inicia-se no dia 02 de Abril.

Carlos Jorge

JM
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