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A7

Andebol 1: ABC-SL Benfica a abrir e FC Porto-SL Benfica a fechar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/02/2014

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d284c556

/

 
Publicado em quarta, 26 de fevereiro de 2014
 
 O ABC/UMinho recebe o SL Benfica na primeira jornada da fase final, grupo A, conforme sorteio
realizado na tarde desta terça-feira nas instalações da Federação de Andebol de Portugal, no Bairro da
Ajuda, em Lisboa. A primeira ronda, agendada para o dia 8 de Março, completa-se com os jogos
Sporting CP-Águas Santas e FC Porto Vitalis-Sporting da Horta. Para a última jornada, a disputar em
24 de Abril, está calendarizado um dos mais apetecidos clássicos da modalidade, o FC Porto Vitalis-SL
Benfica, que terá como cenário o Dragão Caixa. A última jornada completa-se com os jogos Águas
Santas Milaneza-ABC/UMinho e Sporting CP-Sporting da Horta.
 O sorteio dos grupos A e B contou com a presença do diretor executivo e presidente do Conselho de
Disciplina da FAP, Miguel Fernandes e foi conduzido por Luís Pacheco. Marcaram presença
representantes de diversos clubes, nomeadamente o FC Porto Vitalis, através de José Magalhães;
Sporting Clube de Portugal, na pes soa de Helena Duarte; SL Benfica, através de Luís Gomes; Passos
Manuel, por intermédio de Nuno Vaz, e Delta Belenenses, na pessoa de José António Guimarães.
 Os clássicos e derbis da modalidade estão espaçados ao longo das 10 jornadas que compõem o
programa desta fase final. Assim, logo à segunda jornada, em 15 de Março, defrontam-se Sporting CP
e FC Porto Vitalis. Na quarta jornada, a 29 de Março, o pavilhão do Casal Vistoso recebe mais um
dérbi entre Sporting e SL Benfica. Após a realização desta jornada, a competição conhece uma
paragem para a disputa da final-four da Taça de Portugal, que vai ocorrer na Maia, nos dia 12 e 13 de
Abril.
 O regresso do Andebol 1 fica pontuado pelo SL Benfica-FC Porto Vitalis, relativo à quinta jornada,
agendada para 19 de Abril. Dos jogos da segunda volta, e no que reporta ao grupo A, destaque para o
FC Porto Vitalis-Sporting, à sétima jornada (3 de Maio); Sporting-ABC/UMinho, da oitava ronda (10 de
Maio); ABC/UMinho-FC Porto Vita lis e SL Benfica-Sporting, na nona jornada (17 de Maio) e um
sempre escaldante FC Porto Vitalis-SL Benfica, na 10.ª jornada, a 24 de Maio.
 Tenha-se entretanto em atenção que a excelente campanha europeia que Sporting CP e Águas Santas
Milaneza têm vindo a rubricar na EHF Cup e Challenge Cup, respetivamente, obrigarão a muitos
ajustes no calendário do Andebol 1.
 Recorde-se que o Grupo A - de onde sairá o campeão nacional - é composto pelos seis primeiros
classificados da 1ª fase que entram na fase final com metade dos pontos conquistados: Sporting CP
(31), FC Porto Vitalis (30), SL Benfica (30), ABC/UMinho (28), Águas Santas-Milaneza (27) e Sp. C.
Horta (20).
 GRUPO B ARRANCA COM MAIA ISMAI-AC FAFE
 A primeira jornada do grupo B fica marcada pelo jogo entre Maia ISMAI-AC Fafe, numa ronda que
engloba ainda os jogos AA Avanca-Madeira SAD e Delta Belenenses - Passos Manuel.
 Avanca e AC Fafe, as duas equipas que entram na fase final - gr upo B - nos dois últimos lugares da
classificação, vão encontrar-se primeiro em Avanca, à quinta jornada (19 de Abril) e depois em Fafe,
no 10.ª e última ronda, marcada para 24 de Maio.
 Do Grupo B fazem parte os clubes que se classificaram entre o 7º e o 12º lugar na primeira fase. E
que também transitam para a fase final com metade dos pontos obtidos: Delta Belenenses (19),
Madeira SAD (19); Passos Manuel (17); ADA Maia-Ismai (17); AC Fafe (16) e AA Avanca (13).
 EM DIRETO
 No final da cerimónia, foram vários os representantes de clubes presentes que se pronunciaram sobre
o sorteio.
 Helena Duarte, Sporting CP
 "Estamos nesta competição claramente para ganhar. Só dependemos de nós, isso já é uma vantagem
e vamos jogar jogo a jogo, sempre para ganhar e sempre com o objectivo de ser campeão nacional.
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Temos de jogar com todos, em casa e fora e, portanto, vamos ter de gerir todas as deslocações de
uma maneira que nos seja favoráv el e de certeza que vamos chegar ao fim com o nosso objectivo
atingido, que é ser campeão nacional."
 José Magalhães, FC Porto Vitalis
 "O Porto tem a ambição de conseguir fazer história no andebol português, ultrapassar o penta e fazer
hexa. Não é um ponto que vai alterar isso. Temos de ter atenção a todas as equipas, todas têm
excelente qualidade, claro que há umas com mais potencial do que outras, mas todas elas têm
potencialidade para poder incomodar todos. Umas vezes mais em casa do que fora. O Sporting é por
mérito próprio o campeão desta primeira fase, espero que não seja o campeão da segunda."
 Luis Gomes, SL Benfica
 "O Benfica assumiu-se logo desde o início como candidato ao título. O sorteio desta fase final é um
sorteio que nos faz ter de estar preparado para qualquer tipo de adversário que nos calhasse e em
que circunstâncias fosse. Há que encarar todos os jogos como uma final para conseguir chegar ao fim
e atingir o o bjectivo a que nos propusemos desde o início."
 José António Guimarães, Delta Belenenses
 "A ambição do Belenenses, em primeiro lugar, é alcançar a manutenção. Depois, obviamente, ficar no
sétimo lugar, que é o melhor lugar que neste momento podemos alcançar. O Passos Manuel é a
equipa que está imediatamente atrás de nós, vamos entrar nesta segunda fase para ganhar os jogos
todos e o Passos Manuel não é excepção e vamos tentar ganhar o jogo em casa."
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Sorteio

ABC/UMinho arranca Fase Final
no Flávio Sá Leite com o Benfica
O sorteio da Fase Final da Andebol 1 ditou um ABC/UMinho-Benfica na pri-
meira jornada. Os academistas recebem a equipa de Jorge Rito no Pavilhão
Flávio Sá Leite, no dia 8 de Março.
Segue-se a viagem à ilha da Horta e na terceira jornada é a vez do ABC/UMi-
nho receber o Sporting CP. Na quarta jornada os academistas visitam o Dra-
gão Caixa, onde defrontam os actuais campeões nacionais, e à quinta jorna-
da recebem no Flávio Sá Leite o Águas Santas treinado por Paulo Faria.
Para a última jornada, a disputar em 24 de Abril, está calendarizado um dos
mais apetecidos clássicos da modalidade, o FC Porto-Benfica, que terá como
cenário o Dragão Caixa.  O sorteio dos grupos A e B contou com a presença
do director executivo e presidente do Conselho de Disciplina da FAP, Miguel
Fernandes e foi conduzido por Luís Pacheco. Marcaram presença represen-
tantes de diversos clubes, nomeadamente o FC Porto, através de José Maga-
lhães; Sporting Clube de Portugal , na pessoa de Helena Duarte; Benfica,
através de Luís Gomes; Passos Manuel, por intermédio de Nuno Vaz, e Bele-
nenses, na pessoa de José António Guimarães.

§andebol 
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DM

ABC-Benfica na fase final
ANDEBOL: APURAMENTO DE CAMPEÃO

O ABC recebe o Benfi-
ca na primeira jornada da 
fase final, grupo A, ditou 
o sorteio realizado ontem. 
A primeira ronda, agenda-
da para o dia 8 de março, 
completa-se com os jo-
gos Sporting-Águas San-
tas e FC Porto-Sporting 
da Horta. 

Avanca e AC Fafe, as 
duas equipas que entram 
na fase final – grupo B – 
nos dois últimos lugares 
da classificação, vão en-
contrar-se primeiro em 
Avanca, à quinta jorna-
da (19 de abril) e depois 
em Fafe, no 10.ª e última 
ronda, marcada para 24 
de maio.

Do Grupo B fazem parte 
os clubes que se classifica-
ram entre o 7.º e o 12.º lu-
gar na primeira fase. E que 
também transitam para 
a fase final com metade 
dos pontos obtidos: Bele-
nenses (19), Madeira SAD 
(19); Passos Manuel (17); 
Maia-ISMAI (17); AC Fafe 
(16) e Avanca (13).

Para a última jornada, 
a disputar a 24 de abril, 
está calendarizado o FC 
Porto-Benfica. A última 
jornada completa-se com 
os jogos Águas Santas-
ABC e Sporting-Sporting 
da Horta.

Recorde-se que o Grupo 
A – de onde sairá o cam-

peão nacional – é com-
posto pelos seis primei-
ros classificados da 1.ª 
fase que entram na fase fi-
nal com metade dos pon-
tos conquistados: Spor-
ting (31), FC Porto (30), 
Benfica (30), ABC (28), 
Águas Santas (27) e Sp. 
Horta (20).

Grupo B arranca
com ISMAI-Fafe

No Grupo B, onde se 
luta pela manutenção, a 
primeira jornada fica mar-
cada pelo jogo entre Maia 
ISMAI-AC Fafe, numa 
ronda que engloba ainda 
os jogos Avanca-Madeira 
SAD e Belenenses-Passos 
Manuel.

ABC e Benfi ca reencontram-se no dia 8 de março 
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ANDEBOL
DIDÁXIS
VENCE

No sábado as infantis receberam a AD
Godim e venceram confortavelmente,
por 22-6. As atletas Vera Martins e Ana
Fernandes pautaram-se como as me-
lhores marcadoras, com quatro golos
cada. Cumpridas quatro jornadas, a Di-
dáxis ocupa o 2º lugar da série A do
campeonato regional.
No domingo, as iniciadas deram con-
tinuidade às boas prestações que ti-
veram na 1ª fase. Na 1ª jornada da fase
nacional, jogaram na Maia para de-
frontar a equipa do Maiastars e ven-
ceram, por 26-19. A Didáxis conseguiu,
desde cedo, impor o seu poderio físico
para assumir o comando do marcador.
Francisca Araújo e Ana Pereira cotaram-
se como as melhores marcadoras com
sete golos cada.
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ANDEBOL
MODALIDADE AFIRMA-SE EM VERMOIM

O passado fim-de-semana ficou marcado pelo regresso em força do Andebol ACV à competição, com todas as suas
equipas, num total de 6 jogos. O escalão mini jogou na Póvoa de Lanhoso, jogando com a formação local e com as
bracarenses do Arsenal Arsenal / EB A. Soares. Batendo-se de igual para igual com os primeiros,  com quem perderam
apenas pela diferença de dois golos. No segundo jogo, foram superiores e somaram uma vitória.
A equipa de infantis masculinos jogou no sábado, em casa, ante o ABC, e venceu o jogo por esclarecedores 28-10. No
domingo, defrontaram os vizelenses do Callidas Club, também em casa, num jogo muito disputado mas que acabou
favorável à equipa ACV, por 30-25. A equipa está isolada no primeiro lugar desta fase da competição e o atleta João
Oliveira continua destacado na lista de melhores marcadores.
As infantis receberam e venceram, no sábado, em casa, a sua congénere flaviense, por claros 32-14, em jogo a
contar para o Torneio Regional. Com este resultado, a equipa solidifica a primeira posição rumo à competição nacional.
Raquel Rodrigues Milka e Lara Gonçalves (com 10 golos cada uma neste jogo) continuam a afirmar-se na lista de
melhores marcadoras da com-
petição.
Ao final da tarde de domingo, as
juniores começaram a fase na-
cional, em S. Félix da Marinha.
Trata-se da primeira representação
ACV numa competição nacional
sendo igualmente a primeira
experiência do género para estas
atletas resultantes da jovem
formação. Foi um jogo com uma
primeira parte desfavorável à
equipa ACV; na segunda parte a
ACV deu boa réplica, augurando
boas perspectivas para o futuro
nesta competição.
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> Crato - Portalegre - Ponte de Sor

> Realizou-se no sábado, no Pavilhão 
Municipal do Crato, o I Encontro de Minis 
da Associação de Andebol de Portalegre, 
que contou com a participação do Cruz de 
Malta Andebol Clube (CMAC), do Crato, do 
Ginásio Andebol de Portalegre (GAP) e do 
Grupo Experimental de Ponte de Sor (GEPS). 

Para além de fomentar a prática do 
andebol e criar condições aos mais novos 
de se treinarem, a iniciativa é também uma 
fonte de convívio e boa-disposição entre 
atletas de toda a região. 

O próximo encontro realiza-se a 29 de 
Março, em Ponte de Sor.•

I Encontro de Minis 
da Associação de Andebol
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andebOl – 3ª divisãO

Sassoeiros apurado para 
a fase final

Paço de Arcos e 1º Dezembro 
ficam no grupo de baixo

A primeira fase do campeonato 
chegou ao fim, com as equipas 
da Linha a terem sortes diferen-
tes. Na 22ª jornada da prova, 
o Sassoeiros perdeu, em casa, 
frente ao Mafra, por 21-24, o 1º 
Dezembro foi à Amadora per-
der, perante o Bairro Janeiro, 
por 21-18, enquanto o Paço de 
Arcos venceu, em casa, o Orien-
tal Lisboa, por 23-21. Contas 
feitas, e apesar da derrota, o 
Sassoeiros garantiu o 5º lugar 
e o consequente apuramento 
para a fase final, em que se vai 
disputar a subida de divisão, 
enquanto Paço de Arcos (6º) e o 
1º Dezembro (8º), vão jogar no 
grupo de baixo.
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ANDEBOL|NACIONAL DE INFANTIS

ADA 16 - Batalha 12

Excelente vitória da equipa

albicastrense que neste

jogo, demonstrou toda a sua

qualidade técnica, onde

pontuam alguns atletas

com nível acentuado. O re-

sultado final de 16-12 não

deixa margem para dúvidas,

frente a um adversário valo-

roso, pormenor que ainda

valorizou mais a vitória da

ADA.
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