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Juniores do ABC
campeões da Zona Norte

Com apenas uma jornada para disputar, a equipa de 
juniores do ABC já garantiu o título de campeão da Zona 
Norte no campeonato nacional de juniores de andebol, uma 
vez que soma mais quatro pontos que o FC Porto (2.º), 
equipa sobre a qual ainda tem melhor “goal average”.

21.ª JORNADA  

Maia 30 - 35 Leça

S. Mamede 21 - 35 ABC

Sanjoanense - Águas Santas

S.to Tirso 22 - 27 Xico

S. Bernardo 29 - 28 FC Porto

Fafe 30 - 29 Gaia

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 21 20 0 1 697 : 441 256 61

2 FC Porto 21 18 0 3 683 : 527 156 57

3 Xico Andebol 21 16 0 5 613 : 572 41 53

4 S. Bernardo 21 14 0 7 625 : 582 43 49

5 Maia 21 8 4 9 583 : 585 -2 41

6 Sto. Tirso 21 10 0 11 550 : 533 17 41

7 Águas Santas 20 10 0 10 546 : 547 -1 40

8 Gaia 21 6 3 12 528 : 570 -42 36

9 Fafe 21 5 3 13 581 : 670 -89 34

10 S. Mamede 21 5 1 15 482 : 597 -115 32

11 Leça 21 3 2 16 546 : 655 -109 29

12 Sanjoanense 20 3 1 16 502 : 657 -155 27

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

ÚLTIMA JORNADA

Leça - S. Mamede

FC Porto - Maia

Xico - S. Bernardo

Águas Santas - Fafe

ABC - Sanjoanense

Gaia - Santo Tirso
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Arsenal da Devesa vence
e segue na frente

O Arsenal da Devesa via-
jou, sábado, até Castelo 
Branco, onde defrontou e 
venceu o Albicastrense por 
32-28 em encontro da se-
gunda jornada da 2.ª fase 
da zona norte do campeo-
nato nacional de andebol 
da terceira divisão. O triun-
fo permite ao conjunto bra-
carense seguir na frente 

DM

ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

Rui Ferreira e F. Fernandes, equipa técnica do Arsenal

da tabela, com seis pon-
tos, os mesmos que Juve 
Lis e Estarreja.

Frente a um adversá-
rio experiente, a juven-
tude do Arsenal aprovei-
tou bem a sua velocida-
de e maior frescura físi-
ca para marcar a diferen-
ça, chegando ao intervalo 
a vencer por 15-13, vanta-

gem que não só manteve 
como aumentou durante a 
segunda parte.

O jogo iniciou-se com os 
bracarenses a dominarem, 
mas a perda de contra-ata-
ques sucessivos por parte 
do Devesa, fez com que 
o jogo se equilibrasse e o 
marcador foi prova disso 
mesmo. Na parte final do 
1.º tempo, o Devesa con-
seguiu uma vantagem so-
bre os albicastrenses e fo-
ram para intervalo a ven-
cer por 15-13.

Na 2.ª parte os arsenalis-
tas dominaram mais e con-
seguiram impor o seu jogo, 
mais rápido e com melho-
res executantes, pese as 
dificuldades que o oposi-
tor e não só, causaram. 
No entanto, ao consegui-
rem uma diferença de 6 
golos a meio da 2.ª par-
te, os bracarenses passa-

ram a controlar melhor o 
jogo e o marcador, termi-
nando com a justa vanta-
gem de 32-28.

Resultados
Noutros jogos da ronda, 

o Estarreja bateu o Gondo-
mar por 33-27, o Boavista 
venceu o 1.º de Maio por 
29-24, na Marinha Grande, 
e o Juve Lis venceu o ADC 
Monte por 23-18.

Sábado o Arsenal da De-
vesa recebe o 1.º de Maio, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, a partir das 21h00.

Classificação
Arsenal Devesa ........... 6
Juve Lis ........................ 6
Estarreja ....................... 6
Boavista ........................ 4
Albicastrense ............... 2
Gondomar .................... 2
Monte ............................ 1
1.º Maio ........................ 1
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Sporting-FC Porto e Águas Santas-Benfica em destaque na 2.ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac31a3f3

/

 
10 de março de 2014 22:29h
 
 O jogo Sp. Horta-ABC/UMinho foi adiado para o dia 26 de março.
 
 A segunda jornada do Andebol 1 - grupo A - arranca esta quarta-feira com dois clássicos do andebol
português que se revestem de grande importância para os mais sérios candidatos ao título nacional.
Sporting-FC Porto e Águas Santas-Benfica são os jogos de cartaz da segunda jornada.
 
 Na Maia, o Águas Santas - que na primeira ronda perdeu na deslocação a Lisboa onde defrontou o
Sporting - recebe o Benfica que não teve melhor sorte na deslocação a Braga onde caiu às mãos do
ABC/UMinho.
 
 Separadas por três pontos, com benefício para a formação da Luz, as duas equipas vão fazer tudo
para não perderem mais pontos no arranque desta fase final do campeonato. Para a equipa da Maia, a
possibilidade de subir um ou dois degraus na classificação está dependente do resultado do jogo desta
quarta-feira. Para o Benfica, uma eventual derrota poderia cavar um fosso ainda maior em relação ao
Sporting, atual líder da classificação.
 
 Em Lisboa, o Sporting recebe o FC Porto que faz a estreia nesta fase final já que viu o primeiro jogo,
frente ao Sp. Horta, adiado para 19 de março. Os Leões têm vindo a fazer um excelente campeonato e
apenas cederam duas derrotas e um empate nos 23 jogos que disputaram na competição. Por outro
lado, o FC Porto - que já terminou a sua participação na fase final da Champions League e também já
está fora da Taça de Portugal - vai apostar tudo no campeonato e será um dos mais sérios candidatos.
O jogo é importante para as duas equipas pelo que se espera um bom espetáculo.
 
 O jogo Sp. Horta-ABC/UMinho foi adiado para o dia 26 de março.
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§cabinas §cabinas

FASE APURAMENTO CAMPEÃO
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma vitória clara sobre o Benfi-
ca e que demonstrou a fibra de
que é feito o ABC/UMinho. Em
jogo da primeira jornada da fase
de apuramento de campeão do
Campeonato Nacional de Ande-
bol da I Divisão, os academistas
não deram hipóteses aos lisboe-
tas e averbaram um triunfo cla-
ro, por 30-25.

Do princípio ao fim do encon-
tro, a formação bracarense nun-
ca este em posição de desvanta-
gem no marcador, o que de-
monstra a qualidade e eficácia
da exibição ontem realizada.

Apoiado num excelente acerto
defensivo, com Humberto Go-
mes a aparecer com boas defesas
em momentos cruciais do jogo, e
também na ‘mão quente’ de Nu-
no Grilo na finalização - ele que
foi o melhor marcador dos bra-
carenses com dez golos aponta-
dos -, o ABC/UMinho conse-
guiu construir, ainda no primeiro
tempo, uma vantagem algo tran-
quilizadora, fixando o marcador,
no intervalo, no 16-11.

No segundo tempo a tendência
manteve-se a mesma e nem a

inspiração do portento de força
Elledy Semedo, que apontou 13
dos 25 golos do Benfica, permi-
tiu às águias discutirem, verda-
deiramente, o jogo com os aca-
demistas.

Muitos fortes a defender e tam-

bém no contra-ataque, esta equi-
pa bracarense demonstrou que
está na luta pelos lugares de topo
da tabela classificativa e vai
criar muitas dificuldades a todos
os candidatos que procuram lu-
tar pela conquista do título de

campeão nacional.
A vitória dos valorosos braca-

rense foi, portanto, alicerçada
numa excelente exibição e que
não deu margem ao adversário
para tentar modificar o resultado
final de 30-25.

É desta fibra que é feito o ABC/UMinho
FOI UM JOGO DE DOMÍNIO TOTAL. O ABC/UMinho derrotou, ontem, o Benfica por 30-25, numa partida em que nunca se encon-
trou em desvantagem no marcador. Ao intervalo os academistas já venciam por 16-11 e controlaram a vantagem até ao fim.

CCS

Nuno Grilo foi uma das figuras da partida ao apontar dez dos 30 golos do ABC/UMinho

CCS

Carlos Resende e Jorge Rito concordaram na justiça da vitória academista

+ reforço
David Tavares foi apresen-
tado antes do jogo, ele que
veio do Benfica.

Carlos Resende
(Tr. ABC/UMinho)
“Uma vitória muito
importante para nós”
“Uma vitória muito importante
para nós, num jogo extrema-
mente emotivo, nem sempre
muito bem jogado, mas com
momentos espectaculares. Para
nós o mais importante era ga-
nhar, mas também temos a
consciência que contribuímos
para elevar a qualidade do ande-
bol nacional.”
“Não defrontámos uma equipa
qualquer. Fizemos um jogo que
não merece qualquer tipo de dis-
cussão sobre quem mereceu
vencer.”
“Uma vitória com muito traba-
lho. Tínhamos algumas dificul-
dades no início do jogo, mas a
equipa soube resolver a questão.
Por isso mesmo só tenho que dar
os parabéns aos jogadores por
tudo o que fizeram.”

Jorge Rito
(Tr. Benfica)
“Resultado justo
para o ABC/UMinho”
“Neste momento só tenho que
dizer que o resultado é justo pa-
ra o ABC. Podíamos ter feito me-
lhor, é certo, mas infelizmente é
este o resultado final.”
“Nada está terminado. É a pri-
meira jornada. As coisas compli-
cam-se, mas outras equipas
também terão que tentar vencer
em Braga.”
“A forma agressiva como o ABC
se apresentou em campo foi
muito permitida pela dupla de
arbitragem e a situação foi apro-
veitada durante todo o jogo. Jo-
gámos praticamente sem pivot e
toda a gente sabe a importância
que tem o pivot na equipa do
Benfica.”
“Fizemos um jogo abaixo do que
devíamos ter feito e infelizmente
não conseguimos.”

Primeira jornada
ABC/UMinho assume
segundo lugar
à condição
Com a vitória, por 30-25, na re-
cepção ao Benfica, a equipa do
ABC/UMinho assumiu o terceiro
lugar da tabela classificativa,
ainda que à condição, uma vez
que falta disputar o jogo do FC
Porto, partida que se disputa na
quarta-feira dia 19 de Março e
na qual os dragões recebem a
formação do Sp. Horta.
Os resultados dos encontros en-
tretanto já disputados foram:
ABC/UMinho – Benfica, 30-25
Sporting - Águas Santas, 32-23.

Classificação
1. Sporting 34 pontos
2. ABC/UMinho 31 
3. Benfica 31 
4. FC Porto 30 
5. Águas Santas 28
6. Sp. Horta 20

§resultados

ABC/UMINHO 30
Humberto Gomes (GR), João Pinto (1),
Fábio Vidrago (5), Nuno Grilo (10), Ricardo
Pesqueira (1), Pedro Seabra (6) e Carlos
Martins (2). Jogaram ainda Hugo Rocha
(1), Carlos Siqueira (1), Diogo Branquinho
(1), Emanuel Ribeiro, David Tavares, Nuno
Rebelo (2), Vasco Areias, Bruno Dias e To-
más Albuquerque.
Treinador: Carlos Resende.

SL BENFICA 25
Hugo Figueira (GR), Elledy Semedo (13),
Tiago Pereira (3), Dario Andrade (4), Iná-
cio Carmo, José Costa (1) e Carlos Carneiro
(2). Jogaram ainda Hugo Lima (1), João
Pais, Paulo Moreno, Danil Chernov, Gon-
çalo, António Areia (1), Miguel Espinha e
Álvaro Rodrigues.
Treinador: Jorge Rito.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins.

Intervalo: 16-11
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ANDEBOL 

ABC/UMinho 
derrota
Benfica
na fase final
Pág. 24
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derrotou o conjunto do União

Contudo, não foi fácil para o
conjunto de Vagos chegar à final
da 48.ª edição da prova, pois o
equilíbrio foi a nota dominante
ao longo da partida. A equipa
treinada por João Janeiro che-
gou ao intervalo a vencer por
um ponto (33-32), mas à en-
trada do derradeiro período

O jogo só ficou mesmo deci-
dido no último minuto do quar -
to período, com as vaguenses,
mais eficazes, a garantirem a
presença em mais uma final da
Taça de Portugal, troféu que já

Korinne Campbell e Daniela
Domingues, ambas com 17 pon-
tos, foram decisivas no êxito das
vaguenses, que sentiram muitas
dificuldades em parar as norte-
americanas Eetisha Riddle e Jas-
mine Crew, que, com 44 dos 62
pontos da equipa, foram alimen-

|

Artística
arranca
segunda fase
com derrota

Para quem está na última po-
sição, começar a segunda e de-
cisiva fase do campeonato na-
cional da 1.ª Divisão de Ande-
bol com uma derrota, ainda
por cima em casa, não é, cer-
tamente, um grande estímulo
para os decisivos jogos que se
seguem. Foi precisamente isso
que se verificou na recepção
da Artística de Avanca ao Ma-
deira SAD.

A precisar de pontos para lu-
tar pela manutenção, a jovem
equipa de Carlos Martingo pra -
ticamente aniquilou as suas hi-
póteses de sucesso no primei -
ro tempo, uma vez que, ao in-
tervalo, já perdia por 10-16.

Melhorias não chegaram
Na segunda parte, a equipa

de Avanca melhorou, mas não
conseguiu dar a volta ao resul-
tado, perdendo por 25-30, num
jogo em que Tiago Cunha, com
oito golos, foi o seu jogador
mais efectivo. 

Com a derrota, a Artística de
Avanca mantém, como é ob-
vio, o último lugar da tabela
classificativa. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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FASE FINAL B

AC Fafe 
entrou
a perder

A Associação de 
Andebol de Fafe entrou 
a perdeu na fase final 
B do Campeonato na-
cional de Andebol da 
I Divisão. 

Os fafenses deslo-
caram-se à Maia para 
defrontar o ISMAI 
e saíram derrotados 
por 30-27. Não se 
pode dizer que tenham 
comprometido a ma-
nutenção, mas numa 
competição tão curta, 
todos os cuidados são 
poucos.

No outro jogo do dia 
de ontem, o Madeira 
SAD venceu o Avanca 
por 30-25. 

Hoje realiza-se a par-
tida entre Belenenses 
e Passos Manuel.

Na próxima jornada, 
o AC Fafe recebe a 
equipa madeirense 
do Madeira SAD no 
Municipal de Fafe.
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Maturidade dos jovens do ABC
dominou águias em voo “baixinho” 

ANTÓNIO SILVA

ACADEMISTAS MAIS AGRESSIVOS FORAM MELHORES QUE O BENFICA, VENCENDO COM JUSTIÇA

Pedro Seabra foi um dos destaques do ABC, marcando seis golos, tal como Nuno Grilo, mas longe dos 13 de Semedo

No final da partida, o treinador do ABC/
/UMinho destacou a importância de ter 
vencido, mas também da elevação do 
espetáculo de andebol. «Para nós, o 
mais importante era ganhar. Mas também 
temos consciência que contribuímos 
e muito para elevar o espetáculo do 
andebol. Fizemos com que o adversário 
errasse. Jogámos contra uma grande 
equipa, que tem excelentes atletas. Mas 
fazer um jogo em que não há qualquer 
tipo de discussão sobre quem mereceu 
ganhar, os jogadores têm todo o mérito 
nisso e estão amplamente de parabéns», 
afirmou Carlos Resende, que não concor-
dou que tenha sido uma vitória tranquila, 

apesar do domínio do jogo. 

Jorge Rito (Benfica): «resultado 
é justo, mas árbitros permitiram 
agressividade do ABC» 

Por seu turno, o técnico do SL Benfica 
estava triste com o resultado. «Pelo que 
aconteceu no jogo, só posso dizer que o 
resultado é justo para o ABC. Podíamos 
ter feito melhor. Mas infelizmente é esse 
o resultado final. Nada está terminado, 
mas as coisas complicam-se. Por outro 
lado, a forma agressiva como o ABC 
se apresentou foi muito permitida pela 
dupla de arbitragem. Situação que foi 
aproveitada», queixou-se Jorge Rito. 

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Árbitros: Daniel Martins / Roberto 
Martins

ABC/UMinho 30
Humberto Gomes, Fábio Vidrago 
(5), Hugo Rocha (1), Pedro Seabra 
(6), Carlos Siqueira (1), Diogo 
Branquinho (1), Ricardo Pesqueira 
(2), Carlos Martins (3), Nuno Grilo 
(6), Nuno Rebelo (3), Bruno Dias, 
João Pinto (1), Emanuel Ribeiro, 
Vasco Areias, Tomas Albuquerque 
e David Tavares

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 25
Hugo Figueira, Hugo Lima (3), Tiago 
Pereira (1), João Pais, Paulo Moreno, 
Daniel Chernov, Carlos Carneiro (2), 
Valério, António Areia (1), Miguel 
Ferreira, Eliledy Semedo (13), José 
Costa (1), Inácio Carmo, Dario 
Andrade (4) e Álvaro Rodrigues

Treinador: Jorge Rito 

Ao intervalo: 16-11

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho bateu, 
ontem à tarde, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, o SL Ben-
fica por 30-25, em partida 
de estreia da fase final do 
Nacional da I Divisão. A 
maturidade e agressividade 
dos jovens do ABC foram 
determinantes para domi-
nar as “águias”, que acaba-

ram por fazer um 
voo baixinho. 
Com o Pavi-
lhão Flávio 
Sá Leite bem 
composto e 
com adeptos 
bastante ruido-
sos, o ABC come-
çou melhor da partida, ape-
sar de ter sido o Benfica a 
marcar primeiro. Muito rá-

pidos e agressivos so-
bre a bola, os ra-

pazes orientados 
por Carlos Re-
sende surpreen-
deram o Benfica, 

ganhando as bolas 
ofensivas e defensi-

vas. Foi desta forma que 
o ABC tomou o contro-
lo do jogo e do marcador. 
Aos 12 minutos vencia por 

8-4, até porque, no Benfica 
só Semedo sabia marcar. 
E o guarda-redes Hugo Fi-
gueira ia impedindo o di-
latar do placard. Ainda as-
sim, numa ligeira melhoria 
da eficácia na finalização, 
o Benfica aproximou-se 
do marcador, mas foi “sol 
de pouca dura”. Os acade-
mistas  voltaram a dispa-
rar no marcador, aprovei-

ABC/UMi-
nho mais agres-sivo e mais rápido venceu, com tranqui-lidade, um Benfica lento e perdulá-

rio

tando uma grande eficá-
cia na finalização. Assim, 
ao intervalo, o ABC/UMi-
nho vencia naturalmente 
por 16-11.

ABC “matou” 
tentativa de reação

Na segunda parte, o Ben-
fica entrou melhor, mar-
cando dois golos de rajada, 
pelo bracarense Dario An-
drade. Mas o ABC respon-
deu com estrondo apontan-
do três golos, “matando”, 
desta forma, uma possível 
reação benfiquista.

Com uma “almofada” de 
pelo menos quatro golos, 
mas que chegou a ser de 
seis, o ABC foi gerindo o 
jogo a seu bel-prazer, dila-
tando a vantagem, e aca-
bando por ter uma vitória 
tranquila por 30-25.

Com este triunfo, o ABC 
igualou o Benfica no se-
gundo lugar do campeo-
nato. A partida foi vivi-
da com intensidade pe-
los adeptos e assistida 
com atenção pelo reitor 
da Universidade do Mi-
nho, António Cunha.

O público vibrou com mais uma boa vitória do ABC

«Ganhámos bem e elevámos
o espetáculo do andebol»
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• ABC vence Benfica no arranque da 2.ª fase
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MADEIRA SAD VENCEU
AVANCA FORA DE PORTAS
O Madeira SAD venceu o Avanca
por 30-25, em jogo a contar para a
1.ª jornada da fase Final (Grupo B).
Na primeira parte os madeirenses
já venciam por seis golos de dife-
rença, 10-16. Na segunda parte os
madeirenses continuaram fortes e
chegaram ao final com uma vitória
por 30.25.
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ANDEBOL

ABC recebe 
hoje 
Benfica

ABC/UMinho e Sport 
Lisboa e Benfica vol-
tam hoje a encontrar-
se no pavilhão Flávio 
Sá Leite, às 18h00, 
menos de um mês e 
meio após o empa-
te (26-26) com que 
finalizou a partida 
da primeira fase do 
Andebol 1, disputada 
em finais de fevereiro 
em Braga.

A partida de hoje 
diz respeito à 1.ª jor-
nada da 2.ª fase do 
campeonato nacional 
de andebol, Grupo A, 
onde se vai discutir o 
título nacional.

Os jogos para hoje 
no Grupo A: 

S p o r t i n g - Á g u a s 
Santas (15h00) e 
ABC/UMinho-Benfica 
(18h00).

O jogo FC Porto-Sp. 
Horta foi adiado para 
o dia 19 de março, às 
21h00.

No grupo B joga-se 
hoje: Maia ISMAI-
-AC Fafe (15h00) e 
Avanca-Madeira SAD 
(17h00).

Amanhã jogam Be-
lenenses-Passos Ma-
nuel, às 15h00.
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Iniciados 
do AAC só 
vencem na fase 
complementar

A equipa de iniciados mascu-
linos do Águeda Andebol Clube 
(AAC) venceu o oitavo jogo con-
secuti vo nos oito jogos que dis-
putou a contar para a fase com-
plementar do campeonato na-
cional, desti nada às equipas que 
não conseguiram o apuramento 
para a fase seguinte. Lidera a 
classifi cação com 24 pontos, mais 
um que o Vacariça, apesar desta 
formação ter um jogo a mais.

No últi mo domingo o jogo do 
AAC foi precisamente na Vacari-
ça, com a vitória de 40-36 para 
os aguedenses, que alinharam e 
marcaram: Ricardo Gomes, Rafa-
el Silva (1), José Canas, Bernardo 
Rodrigues (3), Gabriel Mendes 
(3), Duarte Fernandes (5), Gon-
çalo Matos (8), Luis Oliveira (2), 
Bruno Almeida (6), Diogo Guerra 
(12) e Luis Melo. Treinador: Iolan-
da Sousa.

Sábado (15h) o AAC joga em 
Aveiro com o Alavarium.
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Iniciados e juvenis do Pateira 
avançam no campeonato nacional

Os iniciados masculinos do CD Pa-
teira disputaram e venceram os dois 
últi mos jogos da fase de apuramen-
to e fi caram em 3º lugar, garanti ndo 
a passagem à segunda fase do cam-
peonato nacional: 37-30 em Avanca 
no sábado e 34-31 na receção ao 
Avanca no domingo.

Na segunda fase, já estão defi -
nidas as zonas e o CD Pateira irá 
defrontar o Sismaria, Canelas, Be-

navente, Batalha, Samora Correia, 
Benfi ca e Sporti ng A.

A equipa de iniciados masculinos é 
formada por Miguel Morais, Lucas do 
Bem, Bruno Melo, Pedro Saraiva, João 
Gaspar, Francisco Ferreira, João Al-
ves, José Raul Simões, Rafael Santos, 
Miguel Morais, Cristi ano Nogueira e 
Bruno Esteves, orientados por Miguel 
Ribeiro e Hugo Figueiredo.

Os juvenis masculinos do CD Pa-

teira terminaram em 4º lugar a fase 
de apuramento do campeonato na-
cional de 2ª divisão e também ga-
ranti ram a parti cipação na 2ª fase, 
que será disputada com ABC de Ne-
las, Académico de Viseu, CAIC, Fei-
rense, São Bernardo B, São Paio de 
Oleiros e Anreade.

“Esta passagem para a fase se-
guinte acarreta um esforço adicional 
e irá levar o nome do concelho de 
Águeda e da Pateira de Fermentelos 
ainda mais longe bem como trazer à 
região algumas das melhores equi-
pas nacionais de andebol destes es-
calões”, refere fomente do clube.
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