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Sporting
volta a bater
o FC Porto
na Taça
Andebol
Manuel Assunção
Ao contrário das duas épocas anteriores, Sporting e FC Porto não esperaram pela ﬁnal para se defrontarem
na Taça de Portugal de andebol. Tal
como nas duas épocas anteriores, os
“leões” saíram vencedores. A equipa
lisboeta, a jogar em casa, derrotou a
portuense, por 25-23, em Mafra, em
partida dos quartos-de-ﬁnal, e apurou-se para a final-four da prova.
Benﬁca, ABC e Xico Andebol, do
escalão secundário, são os outros
clubes qualiﬁcados para as meiasﬁnais.
Quatro jogadores marcaram o
grosso dos golos do Sporting, que
chegou ao intervalo a vencer por
cinco golos (16-11). Pedro Portela
(8), Frankis Carol (5), Fábio Magalhães (5) e Pedro Solha (4) foram os
marcadores de serviço do líder do
campeonato.
Na formação visitante, destacaram-se Tiago Rocha (6), Pedro Spínola (5) e Mick Schubert (4).
O Benﬁca conﬁrmou, na Maia,
o seu favoritismo frente ao Águas
Santas, uma equipa sempre difícil,
especialmente no seu pavilhão. As
“águias” venceram por 20-25, com
contribuição importante de Elledy
Semedo, autor de sete remates com
sucesso.
No duelo entre as duas formações
da II Divisão sobreviventes na prova,
foi melhor o Xico Andebol, que se
superiorizou no recinto do Fermentões, por 23-31.
Outro jogo que terminou com a
vitória da formação visitante foi o
Maia ISMAI-ABC. O clube bracarense
ganhou 28-32.

Fábio Magalhães fez cinco dos
25 golos do Sporting
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Frederico Santos: "No final da primeira parte, nós conseguimos uma vantagem que nos deu alguma
segurança e alento para a segunda parte"...
Por LUSA - Record
Frederico Santos apontou vários erros à equipa do Sporting, apesar da vitória ante o FC Porto para a
Taça de Portugal (25-23), em jogo que acabou com polémica."Sabíamos que era um jogo muito difícil
com um adversário de muita qualidade. Tínhamos de fazer um grande jogo para conseguir ganhar.
Penso que não jogámos como o temos vindo a fazer nos últimos jogos, mesmo nos jogos europeus.
Cometemos muitos erros, quer na defesa quer no ataque. A nossa transição defesa/ataque não saiu
com a fluidez que normalmente acontece e isso permitiu ao FC Porto andar sempre perto no
marcador. No final da primeira parte, nós conseguimos uma vantagem que nos deu alguma segurança
e alento para a segunda parte. Naturalmente estávamos à espera da reação do FC Porto e foi isso que
aconteceu. Depois, foi um jogo muito disputado do princípio ao fim", defendeu no final da partida.
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O Benfica venceu este sábado no reduto do Águas Santas, por 25-20, e garantiu um lugar nas meiasfinais da Taça de Portugal de andebol.
Sporting e Xico Andebol também já têm bilhete para a derradeira etapa antes da desejada final.
Resultados:
Sporting - FC Porto, 25-23
Fermentões - Xico Andebol , 23-31
Águas Santas - Benfica , 20-25
Maia-ISMAI -- ABC/UMinho (mais tarde)
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Sábado, 1 de março de 2014
Barcelos, 01 mar (Lusa) -- O treinador do Gil Vicente, João de Deus, convocou hoje os 22 jogadores
disponíveis para a receção ao Vitória de Setúbal, no domingo, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de
futebol.
Halisson e Luís Martins cumprem um jogo de castigo, enquanto Bruno Moraes, Cláudio Pitbull, Vítor
Gonçalves e Daniel continuam entregues aos cuidados do departamento médico.
O Gil Vicente é 13.º classificado, com 19 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal ocupa a 9.ª posição,
com 25.
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Encarnados venceram em Águas Santas e juntaram-se ao Sporting. Xico bateu Fermentões
O Benfica venceu em Águas Santas, por 25-20, e juntou-se ao Sporting na final four da Taça de
Portugal, que se irá jogar na Maia, integrada nas comemorações da Cidade Europeia do Desporto, a 12
e 13 de abril.
A partida do encarnados, que tiveram Elledy Semedo em destaque, foi bastante quente, com muitas
exclusões e um vermelho direto ao maiato Pedro Cruz, mas o triunfo do Benfica, já a desenhar-se na
vantagem de 12-9 ao intervalo, raramente esteve em cauxa.
O Xico Andebol, que venceu em Fermentões (31-23), será o único clube da segunda divisão presente.
O quarto finalista vai sair do ISMAI-ABC, que apenas se inicia às 21h00.
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Dragões perderam por 25-23 no jogo disputado em Mafra e ao intervalo já estavam em desvantagem
por cinco golos de diferença
O Sporting venceu por 25-23 o FC Porto, qualificando-se assim para a final four da Taça de Portugal.
No jogo disputado no Pavilhão Municipal de Mafra, o Sporting entrou melhor (16-11 ao intervalo) e
conseguiu segurar a vantagem, apesar da boa réplica dos dragões na segunda parte.
Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, assistiu ao jogo e no final atravessou o pavilhão para
festejar com a equipa técnica e com os jogadores. O delegado da Federação Portuguesa de Andebol
convidou-o a sair por não estar credenciado para estar naquela zona e gerou-se uma pequena
discussão, prontamente resolvida, continuando a festa sportinguista.
Ljubomir Obradovic, treinador do FC Porto, é que protestou muito com a equipa de arbitragem,
considerando ter sido prejudicado.
Nos outros jogos dos quartos de final, defrontam-se este sábado Fermentões-Xico Andebol, Águas
Santas-Benfica e ISMAI-ABC.
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Dragões perderam por 25-23 no jogo disputado em Mafra e ao intervalo já estavam em desvantagem
por cinco golos de diferença
O Sporting venceu por 25-23 o FC Porto, qualificando-se assim para a final four da Taça de Portugal.
No jogo disputado no Pavilhão Municipal de Mafra, o Sporting entrou melhor (16-11 ao intervalo) e
conseguiu segurar a vantagem, apesar da boa réplica dos dragões na segunda parte.
Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, assistiu ao jogo e no final atravessou o pavilhão para
festejar com a equipa técnica e com os jogadores. O delegado da Federação Portuguesa de Andebol
convidou-o a sair por não estar credenciado para estar naquela zona e gerou-se uma pequena
discussão, prontamente resolvida, continuando a festa sportinguista.
Ljubomir Obradovic, treinador do FC Porto, é que protestou muito com a equipa de arbitragem,
considerando ter sido prejudicado.
Nos outros jogos dos quartos de final, defrontam-se este sábado Fermentões-Xico Andebol, Águas
Santas-Benfica e ISMAI-ABC.
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O Sporting venceu este sábado o FC Porto em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, em
andebol, e apurou-se para a final four da competição. A equipa leonina é a primeira a fazê-lo. Num
jogo disputado no Pavilhão Municipal de Mafra, que contou com a presença de Bruno de Carvalho, os
leões venceram por 25-23, depois de terem chegado ao intervalo a vencer por 16-11. RESULTADOS
DOS QUARTOS DE FINAL: Sporting-FC Porto, 25-23 Fermentões-Xico Andebol, 17:30 horas Águas
Santas-Benfica, 18 horas Maia/ISMAI-ABC/UMinho, 21 horas
há 5 horas
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O Benfica venceu em casa do Águas Santas por 25-20 e apurou-se para a final-four da Taça de
Portugal de andebol. Os encarnados lideravam por três golos ao intervalo (9-12) e conseguiram
mesmo aumentar a vantagem no segundo tempo. Elledy Semedo, com 7 golos, foi o melhor marcador
das águias mas não da partida, pois Eduardo Salgado apontou mais um, insuficiente para evitar a
derrota dos maiatos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Frederico Santos apontou vários erros à equipa do Sporting, apesar da vitória ante o FC Porto para a
Taça de Portugal (25-23), em jogo que acabou com polémica. "Sabíamos que era um jogo muito difícil
com um adversário de muita qualidade. Tínhamos de fazer um grande jogo para conseguir ganhar.
Penso que não jogámos como o temos vindo a fazer nos últimos jogos, mesmo nos jogos europeus.
Cometemos muitos erros, quer na defesa quer no ataque. A nossa transição defesa/ataque não saiu
com a fluidez que normalmente acontece e isso permitiu ao FC Porto andar sempre perto no
marcador. No final da primeira parte, nós conseguimos uma vantagem que nos deu alguma segurança
e alento para a segunda parte. Naturalmente estávamos à espera da reação do FC Porto e foi isso que
aconteceu. Depois, foi um jogo muito disputado do princípio ao fim", defendeu no final da partida.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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O Sporting recebeu e venceu o FC Porto por 25-23 e apurou-se para a final-four da Taça de Portugal
em andebol. Os leões já venciam ao intervalo por 16-11, em boa parte devido à grande exibição do
guarda-redes Ricardo Candeias (11 defesas nesta fase). Os dragões responderam na segunda parte
mas a formação lisboeta aguentou a vantagem e levou a melhor nesta primeira partida dos quartosde-final. Ainda este sábado, disputam-se os restantes três encontros desta fase da competição
(Fermentões-Xico Andebol, Águas Santas-Benfica e Maia ISMAI-ABC). Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Leões vencem clássico com o FC Porto (25-23). Benfica joga ainda este sábado.
O Sporting apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de andebol, este sábado. Os leões
venceram o clássico com o FC Porto (25-23), nos quartos-de-final, garantindo a primeira vaga no
quadro da derradeira fase antes da final.
Pedro Portela, com sete golos, foi o melhor jogador em campo. Ao intervalo, os verdes e brancos
venciam já os azuis e brancos por 16-11.
Andebol
Taça de Portugal
Quartos-de-final
Sábado, 1 de Março de 2014
Sporting 25-23 FC Porto
17h30
Fermentões-Xico Andebol
18h00
Águas Santas-Benfica
21h00
ISMAI-ABC
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01 Mar, 2014, 19:00
O Sporting venceu hoje, em Mafra, o FC Porto por 25-23 e apurou-se para a "final four" da Taça de
Portugal de andebol.
Pedro Portela, autor de oito golos, foi a grande figura do lado do Sporting, enquanto Tiago Rocha,
com seis tentos, foi o melhor jogador dos "dragões".
O Sporting entrou melhor na partida e a vantagem de cinco tentos ao intervalo (16-11) traduzia essa
melhor entrada, apesar da boa réplica contrária, que, no entanto, foi bem anulada pelo guarda-redes
sportinguista Ricardo Candeias, autor de diversas boas intervenções.
Na segunda metade, a tendência de jogo inverteu-se e o FC Porto apareceu mais forte na partida. Os
"dragões" reequilibraram as operações quando anotaram seis tentos sem resposta, no arranque da
segunda parte.
A partir dos 10 minutos deste período, o jogo voltou a ficar equilibrado e tornou-se muito faltoso,
levando a diverasas exclusões de ambos os lados.
O Sporting é assim a primeira equipa apurada para a "final four" da Taça de Portugal, a realizar nos
dias 12 e 13 de abril.
Rui Mendes c/ Lusa
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01-03-2014
Elledy Semedo destacou-se nas águias com 7 golos...
Por Record
O Benfica venceu em casa do Águas Santas por 25-20 e apurou-se para a final-four da Taça de
Portugal de andebol. Os encarnados lideravam por três golos ao intervalo (9-12) e conseguiram
mesmo aumentar a vantagem no segundo tempo.Elledy Semedo, com 7 golos, foi o melhor marcador
das águias mas não da partida, pois Eduardo Salgado apontou mais um, insuficiente para evitar a
derrota dos maiatos.
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Arsenal Andebol com ambição para a segunda fase

Nascido para vencer

Se dúvidas houvesse, elas têm sido completamente desfeitas. A equipa de andebol do Arsenal da Devesa tem feito um trajeto notável na III Divisão Nacional e logo na sua
época de estreia.
Formado há sensivelmente sete meses, o conjunto bracarense, orientado pelo experiente treinador Rui Ferreira,
tem dado cartas na modalidade e nem a recente eliminação da Taça de Portugal diante do CCR Fermentões, manchou a sua caminhada, evidenciando uma postura ganhadora e uma qualidade de jogo ao nível dos melhores.
Composto por atletas que não conseguiram singrar na
equipa sénior do ABC, o Arsenal Andebol terminou a primeira fase da competição no primeiro lugar da sua série,
sem qualquer derrota, preparando-se para iniciar a segunda etapa com «muita ambição». O sorteio ditou que
os primeiros dois jogos são fora de portas, com o primeiro a acontecer já amanhã, diante do Boavista, seguindo-se uma partida na casa do Albicastrense.
Na luta pelo acesso à II Divisão Nacional, as expetativas
do Arsenal são «elevadas». «Há grandes equipas nesta fase
e vamos fazer viagens longas e complicadas. Mas os atletas
estão motivados e têm uma qualidade de jogo notável, capaz de lutar pela vitória em todos os jogos. Estamos muito
confiantes», refere o diretor desportivo Carlos Saraiva.
O responsável não está surpreendido com a performan-

ce dos atletas, «dado o conhecimento que tinha dos mesmos e do seu enorme valor» e acredita no sucesso do projeto. «Primeiro queremos subir de divisão e acredito que
vamos conseguir. Seria um feito para o Arsenal e para a
própria cidade, porque este projeto fez renascer o andebol
em Braga que estava adormecido. Depois, no futuro, pretendemos criar bases e estrutura para nos próximos três/
/quatro anos subirmos um pouco mais», assinala.
Carlos Saraiva lamenta ainda «a falta de um espaço próprio para treinar e jogar», ambiciona «maiores apoios de
empresas locais» e deixa uma mensagem à população bracarense. «Muitas pessoas torceram o nariz quando iniciámos esta equipa. A abertura agora é maior. Já vemos nos
jogos a paixão de muita gente pela modalidade e nós pretendemos ser uma solução. Espero realmente que vejam
este exemplo, não como um clube de rua, mas uma maisvalia do andebol em Braga», termina.
Refira-se ainda que, para além da equipa sénior, o Arsenal Andebol apostou também na formação, quando aderiu
ao projeto de andebol nas escolas, denominado “Andebol
4 Kids”, numa parceria com a Associação de Andebol de
Braga e a Federação de Andebol, com a sua ação a incidir
atualmente em diversas escolas de S. Lázaro: Escola EB 1 do
Carandá; Escola EB1/JI S. Lázaro e EB1 Fujacal, movimentando cerca de 140 crianças na prática do andebol.
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Equipas de andebol da região

Juve Lis e SIR 1.º de Maio
jogam subida à 2.ª Divisão
 É já este sábado que arranca a
zona Norte da segunda fase da 3.ª Divisão de andebol masculino. Duas
equipas da região estão entre as
apuradas para este grupo de oito
onde serão definidas as promoções
ao segundo escalão. A Juventude do
Lis, de Leiria, começa por visitar o
Gondomar Cultural, enquanto o SIR
1.º de Maio, de Picassinos, Marinha
Grande, joga no pavilhão do ACD
Monte. Os dois primeiros sobem à 2.ª
Divisão, numa série que se prolonga
até 7 de Junho e de que fazem ainda
parte o Arsenal Devesa, Albicastrense, Boavista e Estarreja.

João Marques, da Juve Lis
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Ò Ò andebol

sir 1º maio organiza torneio de captação
A SIR 1º de Maio organiza, no sábado, dia 22 de
Fevereiro, pelas 9h30, um
torneio de promoção do andebol dirigido a jovens entre
os 8 e os 12 anos de idade,
no pavilhão Nery Capucho.
O andebol, praticado na
Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, é a única
modalidade coletiva desenvolvida na Marinha Grande,
desde os 6 anos até à idade
adulta, envolvendo aproximadamente 200 atletas de
ambos os sexos.
Com todos os escalões, a
partir dos 11 anos de idade,
a disputar provas nacionais,
a captação de novos atletas
afigura-se crucial à manutenção do actual nível de forma-

ção e competição do clube.
Com este objetivo em
mente, a SIR 1º de Maio irá
desenvolver uma iniciativa
de promoção deste desporto, num tom informal, para
jovens entre os 8 e os 12
anos de idade, que está marcada para o próximo dia 22
de Fevereiro (sábado), às
9h30 e irá contar com a ajuda de alguns dos atletas do
clube.
A participação é inteiramente gratuita, pelo que os
responsáveis solicitam apenas aos pais o acompanhamento dos seus educandos,
na data e hora previstas, ao
Pavilhão Nery Capucho, local onde decorrerá o evento.
Entretanto as equipas de

juvenis e iniciados femininos
da SIR 1º de Maio disputaram no passado fim-de semana a primeira jornada da
segunda fase dos respetivos
campeonatos nacionais. Ambas as equipas triunfaram
arrecadando duas vitórias
para o clube de Picassinos.
A segunda fase do
campeonato nacional de
andebol arrancou no passado sábado, dia 15, com a
equipa de juvenis femininos
a vencer em casa a JAC Alcanena por 39-28.
Recorde-se que a equipa
de Alcanena foi, na primeira
fase, a primeira classificada
na série da qual fazia parte também a SIR, pelo que,
com esta vitória, apesar de

ainda na primeira jornada,
a SIR assume-se como uma
das candidatas a lutar pela
passagem à fase final.
No domingo, dia 16, foi
a vez da equipa de iniciados
femininos receber em casa a
equipa do Gil Eanes e a vencer por 22-16.
Para a próxima jornada,
a equipa de juvenis femininos recebe, às 16 horas
do dia 22 de Fevereiro (sábado), o ARE Porto Alto,
enquanto que a equipa de
iniciados femininos, também
em casa, tem jogo marcado
para dia 23 de Fevereiro
(domingo) às 15 horas, com
a JAC Alcanena, ambos os
jogos a realizar no pavilhão
Nery Capucho. ß
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