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ANDEBOL 1
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

O ABC/UMinho recebe, hoje, às
21 horas, o líder Sporting CP,
em jogo da terceira jornada da
fase final do grupo A do Ande-
bol 1. O jogo grande da ronda é
mais um teste à invencibilidade
dos academistas no Pavilhão
Flávio Sá Leite, onde esta tem-
porada ainda não perdeu.

A equipa leonina vem de uma
viagem cansativa à Macedónia,
resultante da sua excelente parti-
cipação na EHF Cup, e vem
igualmente de uma vitória mora-
lizadora sobre o Zomimak, que
pode atenuar um possível cansa-
ço físico do conjunto orientado
por Frederico Santos. 

A equipa do ABC/UMinho

vem de uma excelente vitória
sobre o Benfica e o treinador
Carlos Resende não escondeu,
na antevisão da partida desta
noite, o desejo da vitória para se
manter na luta pelos primeiros
lugares, sendo que, os da Luz
têm mais um ponto que os bra-
carenses, mas somam igualmen-
te mais uma partida. O calendá-
rio fica completo na próxima
quarta-feira, dia 26 de Março,
quando os academistas recebe-
rem o Sporting da Horta.

O ABC/UMinho-Sporting CP
de hoje, que terá Bruno Rodri-
gues e Carlos Capela (Aveiro)
como dupla de arbitragem, está a
centrar atenções dos adeptos
academistas. Apesar de o técnico
Carlos Resende afirmar, repeti-
damente, que os academistas só

poderão chegar ao título caso
Sporting, FC Porto e Benfica
atravessem, todos eles, uma má
fase, certo é que a equipa braca-
rense está em alta no Andebol 1.
Mas o ex-internacional portu-
guês, um dos maiores andebolis-
tas de todos os tempos em Portu-
gal, mantém a motivação dos
seus pupilos em grande nível,
sendo que as consecutivas exibi-
ções em alta rotação mantém
merecidas aspirações a algo
mais que um lugar abaixo do trio
de candidatos ao título nacional.

Nuno Grilo, internacional por-
tuguês que trocou o Benfica pelo
ABC esta época, foi o porta-voz
da ambição academista, tendo
afirmado que a equipa terá que
manter o mesmo nível que o re-
gistado diante da turma da Luz.

ABC/UMinho: duro
teste à invencibilidade
JOGO DESTA NOITE COM O SPORTING é um duro teste à invencibilidade
caseira do ABC/UMinho. Academistas vêm de uma vitória sobre o Benfica.

DR

ABC/UMinho recebe esta noite o Sporting CP, em jogo da terceira jornada da fase final
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ANDEBOL: FASE FINAL

ABC recebe hoje Sporting
O ABC recebe hoje o Sporting CP, em jogo da terceira 

jornada da fase final do grupo A do Andebol 1. Uma partida 
onde os leões vão, mais uma vez, testar a invencibilidade 
da formação bracarense que, esta temporada, ainda não 
perdeu no pavilhão Flávio Sá Leite.

O encontro inicia-se às 21h00, e será dirigido pela 
dupla Bruno Rodrigues/Carlos Capela, de Aveiro. 

Também para as 21h00 de hoje está agendado o FC 
Porto recebe o  Sporting da Horta, com arbitragem de 
Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro).
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• ABC recebe hoje Sporting
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FUTEBOL
• 2.ª “mão” dos oitavos de final da
Liga dos Campeões: Borussia Dort-
mund (Ale)-Zenit São Petersburgo
(Rus) 4-2, 19h45, Alemanha
(SportTV1). Manchester United (Ing)-
Olympiakos (Gre) 0-2, 19h45, Man-
chester (SportTV Live).
• Treino do Marítimo, às 10 horas,
no Estádio dos Barreiros.
• Treino do Nacional, 15h30, Chou-
pana (Fechado).

CANOAGEM
• HELENA RODRIGUES (Naval do
Funchal) integra estágio na Seleção
Nacional de Velocidade Sénior de
Kayks, no CAR de Montemor-o-
Velho, até domingo.
JUDO
• Os madeirenses Angélica Lopez,
Pedro Simões, Liliana Ferreira, Sónia
Lemos, Rodrigo Lopes, Mariana
Gonçalves e Débora Gouveia em
Estágio Internacional (Juniores), em

Coimbra, até amanhã.
DIVERSOS
• Inscrições para os Jogos Despor-
tivos Zarco (Núcleo de Estágio de
Educação Física da Escola Gonçal-
ves Zarco), até dia 26.
• Assembleia Geral da Associação
Regional de Canoagem da Madeira,
para aprovação do Relatório e Con-
tas 2013 e Plano de Atividades
2014, a partir das 18 horas no Com-
plexo da Penteada.

ANDEBOL
• A dupla madeirense Duarte San-
tos e Ricardo Fonseca [foto] no 11.º
Campeonato Árabe de Clubes, na
Tunísia, até dia 31.
TÉNIS
• Inscrições para o Circuito Regional
Juvenil de Sub-12 e Sub-16 do CD
Nacional, até hoje.
BASQUETEBOL
• Projeto ABM na Escola EB1/PE do
Caniço.A

G
E
N
D
A
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:.: Sporting na defesa da liderança - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1fe343da

/

 
Autor: A.R. O Sporting, líder do campeonato à condição, tem hoje (21 horas) um duro teste no Grupo
A, ao visitar o reduto do ABC, equipa que venceu recentemente o Benfica e ainda não perdeu em
Braga. "Este é o jogo ideal para voltarmos às vitórias, porque é um embate difícil e que pede muita
concentração. É um jogo onde não há espaço para muitos erros. Depois de uma derrota em casa,
vamos entrar com espírito para vencer, num campo muito complicado como este", considerou Ricardo
Dias, capitão dos leões, depois de recordar a derrota da sua equipa na receção ao FC Porto na 2.ª
jornada da prova. "O objetivo passa por mantermos a distância para o FC Porto [no 2.º lugar mas com
um jogo a menos] e só a vitória faz com que isso seja possível. Ainda há muito campeonato e jogos
difíceis pela frente, e perder pontos, a partir de agora, não pode acontecer. Queremos vencer", referiu
o extremo ao sítio dos leões. O treinador Carlos Resende, por sua vez, foi o interlocutor do clube de
Braga:"Apesar do valor do adversário, o ABC é favorito quando joga em casa. Estão reunidas todas as
condições para vencermos, e espero que de uma forma mais tranquila em relação ao duelo com
Benfica." No Dragão Caixa respira-se tranquilidade, depois do triunfo em Mafra frente ao Sporting. O
internacional Gilberto Duarte, em declarações ao sítio do FC Porto, revelou o espírito dos
pentacampeões antes da receção ao Sp. Horta: "Vamos entrar com a mesma motivação, pois todos os
jogos contam e não podemos falhar. Oadversário tem atletas mais baixos, mas rápidos, que podem
criar dificuldades a nível defensivo. Estamos cientes do seu potencial e preparados para isso. Com
uma defesa mais fechada, poderemos anular a maior parte dos ataques." Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Com Sp. Horta

ABC e FC Porto
têm jogos 
em atraso 

A terceira ronda da fase final do
campeonato nacional Andebol
1 completa-se com os jogos
Benfica-Sp. Horta (dia 23 de
Março) e FC Porto-Águas Santas
(dia 25 de Março). O Sporting
lidera, com dois jogos e 
35 pontos, seguido de FC Porto,
com um jogo e 33 pontos,
Benfica dois jogos e 32 pontos
e ABC, um jogo e 31 pontos.
Os jogos que ABC e FC Porto
têm em atraso são com o
Sp. Horta.

§3.ª jornada
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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

O ABC Braga/UMinho recebe
o Sporting no Pavilhão Flávio
Sá Leite, amanhã, às 21 horas.
Os ‘leões’ comandam, isolados,
a classificação, mas os minho-
tos, que haviam ganho na pri-
meira fase, acreditam que po-
dem repetir agora, na fase final,
o triunfo. Ao fazer ontem para
comunicação social a antevisão
a este encontro, o treinador dos
bracarenses, Carlos Resende,
lembrou que o FC Porto tem um
jogo em atraso e considerou que
este jogo com ‘verde-brancos’
vai definir o segundo lugar.

Tendo em conta o desempenho
positivo no triunfo recente sobre
o Benfica e questionado sobre
que atitude espera, amanhã, da
sua equipa frente ao Sporting,
Carlos Resende respondeu com
uma “atitude de trabalho e de
conquista”.

O treinador do ABC realçou a
alta produção competitiva do
Sporting não só no campeonato
nacional como nas competições
europeias, com vitórias fora de
portas em recintos de adversá-
rios de elevada cotação. 

Nas competições internas, dis-
se ainda, o Sporting detém um
lugar no campeonato que no iní-

cio da temporada “poucos vati-
cinariam”. 

Por outro lado, embora ainda
sem a dimensão competitiva na-
cional e internacional a que ha-
bituou o público nos anos 90,
vincou ainda Carlos Resende, o
ABC, já chegou nesta época a
níveis que lhe permitem projec-
tar este encontro colocando a
fasquia na vitória.

Lembrando que na primeira
volta o ABC venceu os ‘leões’
em Braga com um golo nos últi-

mos instantes, o treinador con-
fessou “do ponto de vista cardía-
co” preferir “não dar facilida-
des”.

Resende renovou o apelo à pre-
sença de público, lembrando que
é possível comprar por cinco eu-
ros bilhetes para quatro jogos, o
que perfaz por jogo um custo de
1,25 euros por espectador.

Nuno Grilo, que se tem revela-
do no plano da concretização um
dos mais eficazes da equipa bra-
carense, disse aos jornalistas es-

perar com o Sporting um jogo
muito disputado, “onde nós de-
vemos dar tudo o que temos, co-
mo fizemos com o Benfica”.

“Já não há segredos”, comen-
tou quando questionado sobre o
facto de ABC e Sporting se te-
rem defrontado e agora ambas as
equipas se conheceram melhor.

O internacional, que veio do
Benfica para Braga, lembrou
que cada vez ha mais facilidades
para observar e estudar as equi-
pas adversárias.

ABC recebe amanhã Sporting
no ataque ao segundo lugar 
AMANHÃ ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite,  o ABC Braga/UMinho procura vencer o Sporting,
em jogo da terceira ronda do campeonato nacional Andebol 1 e chegar ao segundo lugar.

ROSA SANTOS

Carlos Resende e Nuno Grilo, ontem, na antevisão do jogo de amanhã frente ao Sporting
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Final Four na Maia
Taça de Portugal:
ABC-Xico Andebol
e Benfica-Sporting
nas meias-finais

Dia 12 de Abril, nas meias-finais
da Taça de Portugal de andebol,
o ABC Braga/UMinho defronta o
Xico Andebol e o Benfica mede
forças com o Sporting, ditou o
sorteio onte realizado. “Uma
coisa é certa: na final vai haver
uma equipa do Minho e uma
equipa de Lisboa”, comentou
ontem o treinador do ABC.
Admitindo que o sorteio foi
favorável aos bracarenses, por
ter atribuído a única equipa do
escalão secundário em prova,
Carlos Resende vincou que
“isso é no campo teórico”.
Na outra meia-final, em que o
Sporting defronta o Benfica, as
equipas já se encontraram por
duas vezes nesta época, com 
a formação leonina a vencer as
duas partidas, à quarta jornada
por um golo (29-28) e à 15ª por
cinco, (25-30). Estes resultados
no campeonato atribuem algum
favoritismo aos ‘leões’ orientados
por Frederico Santos, sobre as
‘águias’ treinadas por Jorge Rito.
A final disputa-se no dia
seguinte, 13 de Abril, sendo
todos os encontros desta fase
final a quatro disputados no
Pavilhão Municipal da Maia.

§andebol

DR 

Sorteio realizado ontem
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Alavarium
conhece
adversário
nas “meias”

O sorteio da “Final Four” da
Taça de Portugal de Seniores
Femininos de Andebol, que se
realizou ontem, à tarde, na sede
da Federação de Andebol de
Portugal, ditou os seguintes en-
contros: Alavarium/ Lo ve Tiles-
Colégio João de Barros e Ma-
deira SAD-JAC Alcanena.

A “Final Four” da competição
será disputada na Maia, no Pa-
vilhão do Águas Santas, nos
dias 12 e 13 de Abril. Para o Ala-
varium este será um momento
histórico, pois é a primeira vez
que atinge este ponto alto da
modalidade.

Depois de se terem sagrado
campeãs nacionais na época
passada, as aveirenses querem
conquistar a sua primeira Taça
de Portugal, mas a equipa de
Aveiro terá pela frente as vice-
campeãs nacionais. Por isso, es -
ta meia-final da prova será uma
reedição da final do campeo-
nato nacional da época pas-
sada, um momento épico para
o desporto aveiren se, que cul-
minou com a conquista do títu -
lo de campeão nacional pelo
Alavarium/Love Tiles.|

Andebol
Taça de Portugal
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Renhido “quanto baste”
“Derby” Monte e Estarreja proporcionaram um jogo quase sempre equilibrado,
mas com alguma controvérsia à mistura

MONTE                                              29

Treinador: Hugo Lopes.
Paulo Fonte; Pedro Pereira (4), Hélder
Vieira (1), José Oliveira (10), António
Ruela (6), Diogo Miranda e João Barros
(3) - sete inicial - Carlos Belo, Daniel
Gomes, João Rodrigues (3), Horácio
Venâncio (1), Samuel Pinto (1) e Pedro
Lopes.

ESTARREJA AC                             34

Treinador: Carlos Arrojado.
João Santos; Luís Cruz, Alberto Silva (8),
Tiago Arrojado (11), Victor Valente (5),
António Silva (1) e Alexandre Rodrigues
(7) -sete inicial - Carlos Matos, André
Vieira, Sandro Gomes, Filipe Silva (1) e
Fernando Vilar (1).

Pavilhão da ACD Monte, na Murtosa.
Assistência: 200 espectadores.
Árbitros: António Oliveira e Rui
Almeida (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 15-20

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

Num jogo da fase de acesso ao
segundo escalão nacional, em
que é grande a rivalidade entre
os dois clubes, foi também mui -
ta a afluência de público, que
praticamente encheu as banca-
das do pavilhão da Murtosa.

Mas a partida, que até foi

quase sempre equilibrada e
com alternâncias no marcador,
ficou marcada por alguma
controvérsia, já que as equipas
actuaram com alguma dureza,
o que estragou o espectáculo,
como atestam os quatro car-
tões vermelhos mostrados
pela dupla de arbitragem.

Mas até então o jogo foi qua -
se sempre de alto nível, com a
equipa do Estarreja a mostrar
alguma supremacia, que lhe
permitiu chegar ao intervalo
com uma vantagem de cinco
golos (15-20), prometendo no
entanto uma boa segunda parte.

Depois da equipa de Carlos

Ar rojado ter conseguido algu -
ma margem de manobra (20-
26) no segundo tempo, o Mon -
te, sempre muito aguerrida, re-
cuperou até dois golos de dife-
rença (27-29), tornando o final
de partida muito intenso.

Só que a nove minutos do fi-
nal, algumas escaramuças en-
tre jogadores aquando da ex-
pulsão de Samuel Pinto, leva-
ram a que a dupla de arbitra-
gem interrompesse o jogo e se
refugiasse no balneário, pe-
dindo policiamento - apenas
se encontrava um segurança
no recinto.

Meia hora, e após a chegada
de cinco elementos de uma
força policial, o encontro foi
reatado, mas o Estarreja aca-
bou por assegurar um vitória
difícil, diante de uma equipa
que, apesar das muitas limita-
ções, nunca se deu por vencida.

Num desafio que, imagine-
se teve o seu inicio às sete ho-
ras da tarde e acabou pratica-
mente duas horas e meia de-
pois, a jovem dupla de árbitros
aveirense teve um trabalho di-
fícil mas foi corajosa. |

Duelo disputado na Murtosa foi “durinho”

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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ÚLTIMA JORNADA  

Leça 24 - 22 S. Mamede

FC Porto 33 - 28 Maia

Xico 29 - 24 S. Bernardo

Águas Santas 26 - 21 Fafe

ABC 43 - 16 Sanjoanense

Gaia 32 - 22 Santo Tirso

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 22 21 0 1 740 : 457 283 64

2 FC Porto 22 19 0 3 716 : 555 161 60

3 Xico Andebol 22 17 0 5 642 : 596 46 56

4 S. Bernardo 22 14 0 8 649 : 611 38 50

5 Águas Santas 21 11 0 10 572 : 568 4 43

6 Maia 22 8 4 10 611 : 618 -7 42

7 Santo Tirso 22 10 0 12 572 : 565 7 42

8 Gaia 22 7 3 12 560 : 592 -32 39

9 Fafe 22 5 3 14 602 : 696 -94 35

10 S. Mamede 22 5 1 16 504 : 621 -117 33

11 Leça 22 4 2 16 570 : 677 -107 32

12 Sanjoanense 21 3 1 17 518 : 700 -182 28

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

FRANCISCO DE ASSIS

O ACB/UMinho recebe 
amanhã o Sporting em jogo 
da fase final do campeo-
nato nacional de andebol. 
O técnico Carlos Resende 
quer a mesma atitude que 
a equipa teve perante o 
Benfica e chama o públi-
co para ajudar a “domar” 
os leões. 

«A forma como jogamos 
diante do Benfica é uma 
atitude que me apraz, por-
que é uma atitude de tra-
balho, de conquista e de 

ambição e que, regra ge-
ral, conduz a bons resulta-
dos, e estou convicto que 
esta será a atitude que te-
remos em campo, embora 
vamos jogar contra uma 
excelente equipa, que li-
derou o campeonato até 
ao último jogo», começou 
por dizer. 

Resende voltou a lem-
brar que o público do 
ABC sabe ver andebol e 
por isso, «ajuda imenso 
quando aparece».

O treinador do ABC/
/UMinho não poupa elo-

gios ao adversário, não 
só pelo que está a fazer 
nas provas nacionais, mas 
também pela prestação a 
nível internacional, como 
se viu ainda este fim de 
semana. 

O sabor de atingir
um patamar superior

Apesar dos elogios ao 
Sporting, Carlos Resende 
sente-se particularmen-
te feliz pelo facto da sua 
equipa ter atingido um pa-
tamar que não depende 
da prestação dos adversá-

ABC/UMinho chama público 
para ajudar a “domar” leões

Carlos Resende e Nuno Grilo prometem muita garra e andebol bonito 

FRANCISCO DE ASSIS

Entretanto, realizou-se ontem o sorteio 
da Taça de Portugal em andebol, a ter 
lugar nos dias 12 e 13 de abril, na Maia.  
O cruzamento dos jogos ditou um dérbi 
minhoto, Xico Andebol-ABC/UMinho; e um 
dérbi lisboeta Sporting-Benfica.

Um sorteio que deixa o ABC com via 
aberta para a final. Aliás, Carlos Resende, 
não esconde que a sua equipa é favorita. 
«No campo teórico somos muito favoritos, 
uma vez que, em três equipas, há uma da 
segunda divisão, apanhamos a da segunda 
divisão, desportivamente é favorável. Mas 
isso vê-se em campo. Uma coisa é certa, 
na final vamos ter uma equipa de Lisboa 
e outra do Minho», brincou.

Por seu turno, o presidente do ABC/UMi-

nho, também falou do sorteio e garantiu 
que o objetivo é ganhar a Taça. «O nosso 
objetivo é ganhar a Taça. A acontecer, não 
será a primeira vez. Qualquer que fosse 
o resultado do sorteio, seria sempre um 
jogo para encarar da mesma forma, ou 
seja, vencer para depois aceder à final 
e estar em posição de vencer a Taça de 
Portugal», disse Luís Teles.

Por seu turno, a representante do Xico 
Andebol realça a motivação de jogar com 
um grande e admite que tudo pode aconte-
cer. «Se vamos fazer uma surpresa? Quem 
sabe... Tudo pode acontecer. Já ganhámos 
uma Taça, eliminámos grandes equipas. 
Acho que a motivação é bastante forte», 
afirmou Paulo Ferrão.

ABC joga com Xico meias-finais da Taça 

VITÓRIA NO JOGO DE AMANHÃ VALE O SEGUNDO LUGAR 

Sorteio ditou dérbis em Lisboa e no Minho, sendo que, no do Minho, o ABC é favorito 

rios. «Estou convicto que 
se a equipa der uma res-
posta idêntica à que tem 
dado,  iremos conseguir a 
vitória. É o que me impor-
ta. Já não dependemos da 
prestação mais ou menos 
forte do adversário. Feliz-
mente chegamos a um pa-
tamar qualitativo que nos 
permite dizer que se tiver-
mos ao nosso melhor nível, 

temos qualidade para 
ganhar», disse.

Nuno Grilo 
promete garra 

Nuno Grilo tem 
sido um dos joga-

dores em destaque no 
ABC. Reconhece que já 
não há segredos entre as 
duas equipas. Por isso, a 
diferença vai estar na ati-
tude. 

«Com os meios de ob-
servação existentes, já 
não há segredos. A dife-
rença vai estar no empe-
nho e na garra que cada 
equipa vai colocar no jogo. 
E neste aspeto, vamos es-
tar na máxima força. Acre-
ditamos que o nosso jogo 
é muito mais bonito. Que-
remos muito esta vitó-
ria e subir na classifica-
ção», disse.

Resen-Resen-
de pediu apoio de pediu apoio do público e lembra 

do público e lembra que os bilhetes são 
que os bilhetes são baratos e gentes 
baratos e gentes da UM não da UM não 

pagam  pagam  

FPA

PELA CARREIRA INTERNACIONAL 

Parabéns ao Sporting
O treinador do ABC aproveitou para dar os parabéns 

ao Sporting pela surpreendende carreira internacional. 
«Queria endereçar os parabéns ao Sporting pela ex-
celente conquista internacional, na Macedónia. Estão 
a fazer uma ótima prova. É extremamente importante 
para todos nós», considerou Carlos Resende. 

ABC e Xico na fase final
ABC, FC Porto e Xico vão encontrar-se na fase final do 

nacional de juniores, depois de terem garantido as três 
primeiras posições na zona Norte da competição. Agora, 
juntam-se a Benfica, Sporting e Belenenses na luta pelo 
título nacional
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Xico-ABC
nas meias-finais 
da Taça de Portugal
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MADEIRA SAD - JAC ALCANENA
NAS “MEIAS” DA TAÇA DE PORTUGAL
O Madeira SAD vai defrontar o JAC Alcanena numa
das meias-finais da Taça de Portugal de andebol
feminino, dia 12 de abril, na Maia, conforme sorteio
ontem realizado. Na outra meia-final, que terá lugar
no pavilhão do Águas Santas, no mesmo dia, de-
frontam-se Colégio João de Barros e Alavarium.
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>> ANDEBOL
NACIONAL DA I DIVISÃO
Não foi feliz a equipa da Juventude de Mar, no 

jogo da penúltima, realizado no passado dia 8 do 
mês corrente, frente a um adversário direto, o As-
somada. Assim, quando falta realizar apenas mais 
uma jornada, para terminar a primeira fase do 
campeonato, a Juv. Mar encontra-se em antepe-
núltimo lugar, com mais 3 pontos que o penúltimo 
classificado e mais 4 pontos que o último. Assim, só 
após a realização do próximo jogo se poderá saber 
a “sorte” das esposendenses.

21.ª Jornada 
Juv. Mar, 21 – Assomada, 30 
Próximo Jogo
C. Vela Tavira – Juv. Mar (16/03)
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