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ANDEBOL 

ABC e Benfica 
regressam à ação 
= Minhotos recebem lisboetas 

para 3.9  jogo da foral do `play-off' 
que está empatada (1-1) 

A discussão sobre quem será o novo 
campeão nacional está de volta com o ABC 
a receber, esta noite, o Benfica para o 
terceiro jogo da final do play-off que se 
decide à melhor de cinco. Até agora, os 
minhotos venceram o jogo que realizaram 
em casa e, na resposta, os encarnados 
conseguiram o mesmo. Desfazer o empate 
pode ser o primeiro passo rumo ao título . 
«Têm sido jogos equilibrados, porque as 
duas equipas já se conhecem muito bem. 
Acredito que se lutarmos da mesma 
maneira que lutámos no último jogo para a 
Challenge, podemos fazer um bom 
resultado e trazer a vitória de Braga», 
considerou o central encarnado Tiago 
Pereira. Em Braga, está tudo pronto para 
mais um capitulo desta rivalidade. 
conforme conta o lateral Hugo Rocha. «É 
uma historia nova. Estão quatro jogos para 
trás, dois ajudaram a decidir um título e 
outros dois ajudarão a decidir outro. Espero 
um jogo equilibrado e disputado até ao fim. 
Podemos estar mais motivados, talvez, 
mas é algo que no jogo se dissipa num 
instante se começarmos mal. Mas claro 
que prefiro estar a disputar este jogo 
depois de ter ganho a Taça Challenge! De 
qualquer forma, isso não terá influência no 
desenrolar da partida», finalizou. E. D. 

FINAL TIJW-OFF 

JOV 3 Hoje 
ABC-Benfka  1) 
Pavilhão Flavio Sá Leite, em Braga 

rogo 2 n de  maio 
Benfka-ABC 

Jogo 1 8 de  maio  
ABC-Benflca 40-35 

21.00 h 

28-25 
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HOJE 
ANDEBOL 
21h00 
ABC-Benfica, 3.0  jogo da final 
do Nacional, em Braga. 

AMANHA 

FUTEBOL, INICIADOS 
17h00 
Benfica-Chameca, no Seixal. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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_J 

ANDEBOL   
Campeonato Nadonal - 
Fase Finai - Play-off - 
Gnipo A - Finai - JogO: 
ABC-Benfica, 21h00, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite. 

CICLISMO  
99.a Volta a Itália, com 
a participação de André 
Cardoso (Cannondale), 
a decorrer até dia 29 -17.3  
Etapa: Molveno-Cassano 
d'Adda,196 km. 

TÉNIS   
Torneio de Roland Garros, 
masculinos e femininos, 
a decorrer em Paris, França, 
até dia 5 de junho. 

Página 3



A4

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 15,29 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64595614 25-05-2016

ABC e Benfica na luta pela sucessão 
Ao eliminar o Sporting, retirando-lhe a possibilidade de 
lutar por um título que não ganha desde 2000/01, o ABC 
trava com o Benfica um duelo que, na ultima edição do 
play-off, no ano passado, opôs precisamente a equipa 
leonina ao FC Porto. Os minhotos foram campeões pela 
última vez em 2006/07, selando o bi com o segundo 
lugar entregue ao Benfica. O clube da Luz conquistou o 
título na época seguinte, atirando os academistas para a 
segunda posição. Depois, assistiu-se ao domínio portis-
ta. O ABC procura o 13.° título e o Benfica, que afastou o 
heptacampeão, quer o oitavo. 

Alexandre Cavalcanti e Nuno Rebelo voltam a defrontar-se, hoje, no Flávio Sá Leite, em Braga 

ANDEBOL ABC recebe Benfica, hoje, às 21h00, para o terceiro jogo 
da final do play-off, quatro dias depois de ter vencido na Europa 

O reencontro 
rumo ao título 
A luta pelo título nacional 
regressa a Braga poucos 
dias depois de o ABC ter 
celebrado a conquista da 
Taça Challenge, após uma 
final ganha ao Benfica. É a 
sétima vez que se defron-
tam nesta época 

MULA CAPELA mirram 
e* • Após um interregno 
para discutirem a Taça 
Challenge,ABC e 13enfica vol-
tam a defrontar-se, hoje, na 
final do play-off do campeo-
nato, empatada graças ao 
triunfo minhoto em casa e 
das águias na Luz. Apenas 
quatro dias passados sobre a 
conquista europeia do ABC, e 
volvidos seis confrontos 
numa época, com três vitó-
rias para cada lado, os jogado-
res orientados porCarlos Re-
sende já estão a postos para 
novo duelo. "Quando o publi-
co puxar por nós, esquece-
mos o cansaço. Damos tudo. 
Este vai ser o jogo mais ira-
portante",afirmouPedroSpi-
nola, acrescentando: "Sãojo-
gos diferentes.A cinco minu-
tos do fim, estávamos 
empatados e o Benfica teve 
de arriscar tudo para recupe-
rar seis golos. No campeona-
to isso não aconteceria, por- 

que basta ganhar por um e 
conta a vitória." Já Hugo Ro-
cha sublinhou: "Vai ser uma 
história nova. O que espera-
mos é dentro do que aconte-
ceu com o primeiro jogo do 
play-off. As duas equipas 
têm-se mostrado equivalen-
tes e causam muitos proble-
mas uma à outra." 

Do lado do Benfica, Tiago 
Pereira lembrou que os jogos 
entre ABC e Benfica "têm 
sido equilibrados" e adian-
tou: "As duas equipas já se co-
nhecem muitobem.Acredito 
que, se lutarmos da mesma 
maneira que lutámos no últi-
mojogo para a Challenge, po- 

demos fazer um bom resulta-
do e trazer a vitória de Braga." 
Para o treinador Mariano Or-
tega, "o Benfica tem de fazer 
uma boa defesa, não cometer 
erros de técnica individual e 
quando há remates e perdas 
de bola tem de aproveitar 
bem os contra-ataques". 

CONFRONTOSD1RETOS 

CAMPLONATO NACIONAL 
Fase Regular 
Benfica-ABC 34-28 
ABC-illenRca 29-27 

Piay-off 
NIC•asdlcs 40-38 

1 28-25 
TAÇA L1-141.1iNGE 

28-22 
AINC4lenfice 25-29 

ii 

"Este jogo é 
o mais 
importante 
e vai ser 
uma 
história 
diferente. A 
vitória na 
Taça 
Challenge já 
ficou para 
trás" 

Bago Rocha 
ABC 

"Se lutar- 
MOS como 
no último 
i090  para a 
Challenge, 
podemos 
fazer um 
bom 
resultado" 

Tiago 
Pereira 
Benfica 
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NOVO ROUND 
EM BRAGA 

LiDIA PARALTA GOMES 

BI  Entre ABC e Benfica, os se-
gredos já serãó poucos. Contan-
do jogos da final do playoff e da 
decisão da Taça Chafienge, os 
dois emblemas vão hoje para 05° 
duelo em três semanas. E depois 
de os bracarenses conquistarem 
a competição europeia, abre-se 
novo capítulo, com a decisão do 
campeonato nacional, cuja final 
se encontra empatada (1-1). 

"Foi um dos objetivos esta se -
mana: trazer os jogadores de 
novo à concentração, porque a 
época não terminou e há um tí-
tulo muito apetecido ainda em 

DEPOIS DA CHALLENGE, 
O CAMPEONATO: ABC E BENFICA 
DEFRONTAM-SE PELA V VEZ 
EM TRÊS SEMANAS 

discussão", sublinhou o treina-
dor Carlos Resende, que ainda 
não sabe se poderá contar com o 
lesionado Nuno Grilo. Mais do 

=MIIIIIMEIMINIMIMMMR~81~ 

FINAL DO PLAYOEF 
Jogo®: ABC-Benfica 40-38 
Jogo e: Benfica-ABC 28-25 
Jogos ABC-Benfica 2zhoo 
Jogo ®: Benfica-ABC sábado 
Jogo O: ABC-Benfica 1 de junho* 
*se necessário 

que a motivação que trouxe a 
competição ganha no fim de se-
mana, Resende diz querer 
"aproveitar o fator-casa". No 
primeiro jogo da final, precisa-
mente no Flávio Sá Leite, os arse-
nalistas venceram por 40-38, 
num encontro épico. O Benfica 
respondeu com uma vitória na 
Luz, por 28-25. 

"Vamos seguir os princípios 
que seguimos durante toda a 
época. A equipa está com muita 
vontade de ganhar este campeo-
nato e pretendemos fazer um 
bom jogo, comumaboa defesa, e 
não queremos cometer erros de 
técnica individual", disse, por 
sua vez, o técnico do Benfica, 
Mariano Ortega, que espera vin- . 
gar a derrota na Challenge. o 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.record.xl.pt/modalidades/andebol/detalhe/novo-round-em-braga.html

 
Entre ABC e Benfica, os segredos já serão poucos. Contando jogos da final do playoff e da decisão da
Taça Challenge, os dois emblemas vão hoje para o 5º duelo em três semanas. E depois de os
bracarenses conquistarem a competição europeia, abre-se novo capítulo, com a decisão do
campeonato nacional, cuja final se encontra empatada (1-1). "Foi um dos objetivos esta semana:
trazer os jogadores de novo à concentração, porque a época não terminou e há um título muito
apetecido ainda em discussão", sublinhou o treinador Carlos Resende, que ainda não sabe se poderá
contar com o lesionado Nuno Grilo. Mais do que a motivação que trouxe a competição ganha no fim de
semana, Resende diz querer "aproveitar o fator-casa". No primeiro jogo da final, precisamente no
Flávio Sá Leite, os arsenalistas venceram por 40-38, num encontro épico. O Benfica respondeu com
uma vitória na Luz, por 28-25. "Vamos seguir os princípios que seguimos durante toda a época. A
equipa está com muita vontade de ganhar este campeonato e pretendemos fazer um bom jogo, com
uma boa defesa, e não queremos cometer erros de técnica individual", disse, por sua vez, o técnico do
Benfica, Mariano Ortega, que espera vingar a derrota na Challenge. Continuar a ler Autor: Lídia
Paralta Gomes
 
 06h05
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Novo round em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/novo_round_em_braga.html

 
"Vamos seguir os princípios que seguimos durante toda a época. A equipa está com muita vontade de
ganhar este campeonato e pretendemos fazer um bom jogo, com uma boa defesa, e não queremos
cometer erros de técnica individual", disse, por sua vez, o técnico do Benfica 06:05 . Record Por
Record Entre ABC e Benfica, os segredos já serão poucos. Contando jogos da final do playoff e da
decisão da Taça Challenge, os dois emblemas vão hoje para o 5º duelo em três semanas. E depois de
os bracarenses conquistarem a competição europeia, abre-se novo capítulo, com a decisão do
campeonato nacional, cuja final se encontra empatada (1-1)."Foi um dos objetivos esta semana:
trazer os jogadores de novo à concentração, porque a época não terminou e há um título muito
apetecido ainda em discussão", sublinhou o treinador Carlos Resende, que ainda não sabe se poderá
contar com o lesionado Nuno Grilo. Mais do que a motivação que trouxe a competição ganha no fim de
semana, Resende diz querer "aproveitar o fator-casa". No primeiro jogo da final, precisamente no
Flávio Sá Leite, os arsenalistas venceram por 40-38, num encontro épico. O Benfica respondeu com
uma vitória na Luz, por 28-25."Vamos seguir os princípios que seguimos durante toda a época. A
equipa está com muita vontade de ganhar este campeonato e pretendemos fazer um bom jogo, com
uma boa defesa, e não queremos cometer erros de técnica individual", disse, por sua vez, o técnico do
Benfica, Mariano Ortega, que espera vingar a derrota na Challenge.
 
 06:05 . Record
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Opinião

Há duas semanas atrás, neste mesmo
espaço, terminava o artigo que aqui
escrevi sob o título “Braga – Capital

do Desporto” da seguinte forma: “A fechar,
deixar dois desejos muito pessoais em que,
estou certo, muitos Bracarenses me acompa-
nham. 

Força, ânimo e felicidade para o ABC na
disputa pela vitória na Final do Campeonato
Nacional de Andebol (A1) e na Taça Chal-
lenge e ao Sporting Clube de Braga na Final
da Taça de Portugal. 

Vencer estas competições seria, sem dúvi-
da, a cereja no topo do bolo de uma cidade
que, ano após ano, se afirma e confirma co-
mo Capital do Desporto”.

Duas semanas volvidas e dois dos três de-
sejos que formulei foram já, de forma abso-
lutamente memorável, alcançados, num fim-
de-semana que, sem sombra de dúvida,
perdurará na memória de todos pelos melho-
res motivos.

Tudo começou no Sábado com um Flávio
Sá Leite totalmente lotado, com centenas de
pessoas a terem de ficar fora do Pavilhão por
não caber mais uma pessoa que fosse no seu
interior. Uma jornada épica, um ambiente
frenético e contagiante a fazer lembrar as
melhores tardes do Académico.

O ABC foi inteligente e de uma maturidade
absolutamente incrível do início ao fim, con-
seguindo gerir com sobriedade e frieza os
seis golos trazidos de vantagem da primeira
mão.

Cedo se percebeu que muito dificilmente e,
à quarta tentativa, o ABC de Braga não pas-
saria a ter nas suas ricas e preenchidas vitri-
nas um troféu europeu. Assim foi e apesar da
derrota por 25-29, a Taça Challenge ficou
em Braga. O Sá Leite e a cidade irromperam
em festejos por ver o seu Académico regres-
sar aos lugares cimeiros do Andebol nacio-
nal e internacional, lugares, esses, que con-
venhamos são seus por direito próprio.

Sem tempo para descansar, seguiu-se aque-
la que para mim, pessoalmente, é a festa
mais bonita do desporto em Portugal. Falo,
naturalmente, da Final da Taça de Portugal e
não o digo, apenas, por se tratar do desporto
do qual fui praticante e no qual exerço, hoje,
funções de dirigente, nem, tão pouco, por ser
o desporto rei.

Digo-o porque o sinto, genuinamente. Não
há nenhum fenómeno desportivo em Portu-
gal igualmente capaz de uma tão grande en-
volvência social, humana e territorial como a
final da Taça de Portugal em futebol.

São dezenas de milhares de pessoas que,
em grupo ou individualmente, de autocarro,
de comboio ou em automóvel próprio, pre-

param, religiosamente, os seus farnéis, as
suas merendas, juntam a família e os amigos
e rumam ao Jamor para a festa da Taça.

Há, até, grupos que se apresentam no Par-
que do Jamor com verdadeiras estruturas de
campanha, a fazer presumir estadas mais
longas e onde não falta absolutamente nada
desde mesas, cadeiras, assadores, porcos no
espeto, máquinas de cerveja de pressão, pi-
pas de vinho, colunas de som profissionais,
mesas de mistura e carros de apoio técnico
sempre por perto a esta parafernália de coi-
sas.

Hoje, quero, aqui, falar-vos da minha festa,
do meu Jamor. Foi a terceira vez que estive
no Jamor a apoiar o Braga, o Mágico que nos
anima a vida. Recordo-me bem da final de
1997/1998 perdida para o Porto por três a
um e recordo-me, melhor e mais dolorosa-
mente, da final perdida a época passada, nas
grandes penalidades, para o Sporting Clube
de Portugal após termos estado, no tempo re-
gulamentar, a vencer por duas bolas a zero.

Este ano, apesar da desistência de alguns
que, após a derrota do ano passado juraram
nunca mais regressar ao Estádio Nacional, lá
voltamos a juntar a família e os amigos mais
próximos para rumar ao Jamor e defender,
cantando até ficar sem voz, pelo Arsenal do
Minho.

E como valeu a pena. Foi um dia épico,
memorável, de sadio convívio e de salutar
encontro com muitos amigos e, no final, ain-
da que mais uma vez com muito sofrimento
à mistura, trouxemos a Taça para Braga, en-
riquecendo mais a nossa história e colocando
a cereja no topo do bolo de uma grande épo-
ca desportiva.

A fechar, uma revelação. Só hoje (Segun-
da-Feira) vi os penáltis da Final. No Domin-
go, no Estádio, e depois do balde de água ge-
lada do ano passado e, também, devido à
similitude das circunstâncias do jogo de on-
tem com o de há um ano atrás, não consegui
olhar. Voltei as costas ao relvado e, ajoelha-
do, pedi ajuda a todos os Santos, Deuses e
Nossas Senhoras de que, no momento, me
consegui recordar.

E foi assim, neste ritual que descobri o sen-
tido de cada penálti. Através dos gestos e das
reacções das pessoas que, atentamente, pers-
crutava. No final, os rostos onde minutos an-
tes havia desânimo, tristeza, apreensão e
descrença, abriram-se num enorme sorriso e,
dos mais novos aos mais velhos, vi e registei
alguns dos sorrisos mais felizes com que já
tive a oportunidade de me cruzar.

Cinquenta anos depois a Taça de Portugal
era novamente nossa. Só nossa. Toda nossa.

A FESTA DAS TAÇAS

ESQUERDA | PEDRO SOUSA
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Iniciados da B. Perestrelo foram terceiros na fase nacional. FOTO CDBP 

B. Perestrelo e CS Madeira 

afastados da fase final 
As jovens equipas madeirenses da 
Bartolomeu Perestrelo e do Club 
Sports Madeira, não foram felizes, 
no passado fim-de-semana nas fa-
ses de apuramento nacional de an-
debol, acabando por falhar o aces-
so às fases finais que se disputam 
no próximo mês de Junho. 

Nos Nacionais de juvenis femi-
ninos, disputado em Leça da Pal-
meira, as campeãs regionais, esti-
veram bem perto de garantir o 
apuramento para a luta pelo títu-
lo nacional mas acabariam por fi-
car afastadas ao perder diante do 
CA Leça, num emocionante en-
contro, que veio a terminar com o 
resultado final de 37-39. 

Nos restantes encontros o  

Sports venceu o SIR 1.0  de Maio 
por 26-19 e o Alavarium, por 34-
28, terminando no segundo lugar 
final, e ficando assim afastada da 
fase seguinte, já que apenas o pri-
meiro lugar carimbava o passa-
porte para a final-four final. 

Já no Nacional de iniciados 
masculinos os 'estudantes' com-
petiram na fase de apuramento 
zona 2, que teve lugar em Estarre-
ja, e eram obrigados a conquistar 
o primeiro posto para seguir em 
frente. Contudo as derrotas diante 
do FC Porto/Dragon force, por 
25-30, e do Estarreja, por 30-27 
colocou a Bartolomeu Perestrelo 
no terceiro lugar da classificação e 
longe da fase seguinte. P. V. L. 
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CAMPEÃS NACIONAIS
RECEBIDAS NO AEROPORTO 

A equipa do Madeira SAD,
que se sagrou Campeã Na-
cional de Andebol em senio-
res femininos, no passado
fim de semana, após uma
brilhante vitória em casa do
então campeão em título
Alavarium, foi recebida on-
tem de manhã, à chegada ao
Aeroporto, pelo diretor regio-
nal de Juventude e Despor-
to, David Gomes, e pelo dire-
tor de serviços de Apoio à
Atividade Desportiva, Juan
Gonçalves. 
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CLÁUDIO PEDROSO
CHAMADO À SELEÇÃO 

Cláudio Pedroso, lateral do
Madeira SAD, foi chamado à
Seleção Nacional de Andebol
com vista aos dois jogos do
playoff de apuramento para
Mundial 2017 a disputar com
a Islândia.
Os jogos frente aos islande-
ses para a qualificação euro-
peia para o próximo Cam-
peonato do Mundo de 2017,
que se realizará em França,
estão agendados para 12 e
16 de junho, respetivamente
em Reykjavik e no Porto.
A convocatória é dominada
pelo FC Porto, que cedeu
cinco atletas, seguindo-se o
Sporting, com quatro, e ABC
e Benfica, ambos com dois
atletas.
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Bruno e Ely, do FC Porto, convocados para a seleção de Cabo Verde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f183af8a

 
24-05-2016 18:29
 
 O ABC é o clube que fornece maior número de atletas, sete, seguido do Desportivo da Praia (seis).
 
 Foto: Inforpress
 
 Equipa de andebol de Cabo Verde
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A chamada dos jogadores Bruno e Ely do Futebol Clube do Porto (Portugal) constitui a principal
novidade dos 17 andebolistas convocados pelos treinadores Tropa e Nelson para os trabalhos da
selecção masculina de Cabo Verde em andebol.
 
 De acordo com a convocatória, o ABC é o clube que fornece maior número de atletas, sete, seguido
do Desportivo da Praia (seis), ao passo que do Clube Juvenil Seven Stars foram convocados dois
atletas.
 
 Trata-se de uma seleção que já está na máxima força para preparar-se para os próximos
compromissos, tendo como o primeiro objetivo a participação num "jogo de beneficência" a realizar-se
no país.
 
 A lista dos convocados:
 
 ABC: Baka, Jorginho, Alexis, Tony, Papo, Odair e Liliano.
 
 Desportivo da Praia: Tchesco, Lenine, Gua, Abalo, Edmir e Déde.
 
 FC Porto: Bruno e Ely.
 
 Seven Stars: Tchabalala e Marcel
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Juvenis da sir 1º de maio 
na 3ª fase do campeonato nacional
As juvenis femininas da SIR 1º 
Maio garantiram a presença na 
3ª fase do Campeonato Nacional, 
com uma vitória caseira sobre a 
Assomada. 

Num jogo de nervos onde a vitória da SIR 
garantia praticamente a passagem à 3ª fase, 
tal só não aconteceria se o Almeirim vencesse 
por números astronómicos a equipa do Tavira.  

Uma entrada ansiosa por parte da SIR 1º 
de Maio permitiu que o adversário assumisse 
o comando do marcador. Ao intervalo o resul-
tado registava um empate por 14 golos. Na 
segunda parte a ansiedade e o nervosismo vol-
taram a ser a nota dominante com a SIR a não 
conseguir distanciar-se no marcador apesar das 
facilidades. Perto do final a equipa serenou um 
pouco conseguindo dilatar a vantagem para 
32-26 resultado final.

Na 3ª fase a SIR 1º de Maio irá disputar o 
acesso à fase final com as equipas do Alava-
rium, Leça e CS Madeira. A 3ª fase será dispu-
tada nos dias 20, 21 e 22 deste mês no sistema 
de todos contra todos e o vencedor garante a 
presença na fase final.

Na senda das vitórias, as seniores femininas 
receberam, no último sábado, o Modicus de 
Sandim e só nos primeiros seis minutos o jogo 
esteve equilibrado, com 6-6 no marcador. A 
partir daí as meninas da casa estiveram sempre 
na frente mas sem conseguirem ser avassalado-
ras. Avassalador foi o início do segundo tempo. 
Aos 45 minutos a vantagem chegou aos 11 go-
los, margem com que acabou o jogo 33-22. A 
SIR 1º de Maio segue na terceira posição e no 
próximo sábado viaja até ao Porto para defron-
tar o Académico local que segue em segundo.

Ainda a vencer as infantis receberam o Dom 
Fuas, adversário difícil, mas a SIR 1º de Maio 

esteve ao melhor nível e foi capaz de contrariar 
o poder defensivo do adversário, mas mostrou 
dificuldades na oposição ao ataque adver-
sário. Resultado final de 25-20, com 11-8 ao 
intervalo.

 Ò JunioRes femininas dizem adeus 

ao título de campeãs nacionais

As juniores femininas caíram de pé... No 
último domingo foram até Alcanena defrontar 
o JAC e sabiam que só a vitória servia os seus 
intentos. Sem medo, foram ao embate e duran-
te 50 minutos foram mais fortes. Mas nos dez 
minutos finais a equipa visitada, empurrada por 
uma bancada entusiasta e provocadora para a 
SIR 1º de Maio, deu a volta e ganhou por 27-
24. Acabaram as ambições deste grupo de tra-
balho para a competição júnior, faltando lutar 
pela vitória no último jogo em casa frente aos 
20 KMS de Almeirim no próximo domingo e 
garantir um lugar no top 10 nacional. Os junio-
res, por sua vez, foram até à Sismaria num jogo 
com nota de equilíbrio durante 25 minutos com 
resultado em 10-10, a que se seguiram cinco 
minutos com parcial de 5-0 favorável ao Sis-
maria e 15-10 ao intervalo para a equipa da 

casa. No segundo tempo o reduzido plantel da 
SIR 1º de Maio, desfalcado de vários atletas, 
não foi capaz de suster a equipa local com um 
final de 38-16.

Os iniciados tiveram jornada dupla no sába-
do, com a deslocação a Benavente num jogo 
difícil contra uma equipa que em casa apenas 
havia perdido com o Sporting. Situação agra-
vada pelo facto de a SIR 1º de Maio só ter oito 
jogadores disponíveis que se bateram mas não 
foi possível ir além de uma derrota por 45-23. 
Domingo, receção ao São Bernardo e já com 
a equipa quase completa, assistiu-se a uma 
melhor resposta que no jogo anterior mas com 
nova derrota, agora por 28-34 e a posição fi-
nal de 5º lugar na segunda fase.

 Ò JoGos no pavilHão municipal 

da maRinHa GRande 

Sábado é dia de juvenis, as raparigas re-
cebem o Dom Fuas, às 15h, e os rapazes jo-
gam com o Sanjoanense, às 17h. Domingo, 
os  juniores masculinos defrontam o Almei-
rim, pelas 15h. Os femininos, por seu turno, 
recebem também a congénere do Almeirim, 
pelas 18h. ß
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CPN apurado 

Faltando ainda duas 
jornadas para o término 
da presente fase da prova, 
o CPN garantiu desde já 
um lugar na "final-four" 
do Campeonato Regional 
de Iniciados Masculinos 
em Andebol (2." Divisão). 
Naquela que é a segun-
da prova mais importante 
deste escalão organizada 
pela Associação de Ande-
bol do Porto - reúne todas 
as equipas da região, com 
exceção das seis que nesta 
altura estão na fase nacio-
nal do campeonato de Ini-
ciados -, o CPN apresenta 
"folha limpa", com oito vi-
tórias em outros tantos jo- 

gos do seu grupo. A última 
"vítima" foi a AD Afifen-
se. Num jogo muito dispu-
tado, o CPN teve de suar, 
mas acabou por levar de 
vencida a aguerrida equipa 
de Viana do Castelo. Pe-
rante o seu público, sem-
pre muito entusiasta, a AD 
Afifense galvanizou-se e 
criou muitas dificuldades à 
equipa de Ermesinde; esta, 
porém, foi controlando as 
operações e a sua maior 
qualidade coletiva acabou 
por impor-se na segunda 
parte. No fmal, o resulta-
do de 29-33, favorável ao 
CPN, evidenciava o equi-
líbrio característico deste  

jogo, que só a maior qua-
lidade global do conjunto 
ermesindense permitiu ul-
trapassar. 

Nas próximas duas jor-
nadas, o CPN vai defrontar 
o Padroense FC, em casa, 
e o CDC Santana, fora, po-
dendo começar desde já a 
preparar a sua participação 
na fase fmal da prova, que 
terá lugar no fim de sema-
na de 4 e 5 de junho, em 
local ainda a definir. 

texto e fito: 
Facebook do CPN 
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andebol
CAMPEONATO NACIONAL 
DE JUVENIS MASCULINOS

ads continua 
iMParávEl

SanjoanenSe, 32
CaiC, 25

Sanjoanense: João Freitas, António Silva, 
Francisco Silva, Miguel Pinho, Daniel 
Andrade, João Perez, Gonçalo Fernandes, 
Guilherme Novo, Emanuel Carneiro, Paulo 
Reis, Diogo Santos, Alexandre Tavares, 
Guilherme Guerreiro, Rodolfo Silva.
Treinador: Miguel Sousa.

A Sanjoanense venceu e 
manteve a liderança da classifi-
cação. Foi um encontro contro-
lado pelos alvinegros que, com 
um jogo organizado chegaram 
ao intervalo a vencer por sete 
golos de vantagem (20-13). Na 
segunda parte não se registaram 
alterações, com a Sanjoanense a 
manter a vantagem até ao final.

CAMPEONATO NACIONAL
DE JUVENIS FEMININOS

ads vEncE Jogo 
Equilibrado

Valongo Vouga, 26
SanjoanenSe, 28

Sanjoanense: Joana Pinho, Ana Vieira, Rita 
Neves, Eulália Silva, Catarina Arrojado, 
Andreia Fernandes, Carolina Pereira, 
Francisca Silva, Ana Ferreira, Joana Alves, 
Diana Martins.
Treinador: Pedro Silva.

A Sanjoanense venceu na 
última jornada, batendo a equipa 
de Valongo do Vouga por dois 
golos de vantagem. Num jogo 
equilibrado do início ao fim, e 
depois de uma primeira parte 
dividida, a formação alvinegra 
entrou no período complementar 
com apenas um golo de van-
tagem (11-12), diferença que 
quase não sofreu alterações até 
ao final.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INICIADOS MASCULINOS

Jornada duPla 
nEgativa
SanjoanenSe, 22

Penedono, 37

FC gaia, 53
SanjoanenSe, 25

Sanjoanense: André Silva, Manuel Mateus, 
José Santos, Bernardo Leite, Eduardo Silva, 
Tiago Almeida, António Devile, Pedro Al-
meida, Luís Fernandes, Tiago Godinho, Rui 
Coelho, André Teixeira, Marcos Carvalho.
Treinador: Pedro Tavares.

Num fim de semana de jor-
nada dupla, a Sanjoanense cedeu 
em ambos os encontros. No pri-
meiro jogo, frente ao Penedono, 
a Sanjoanense ainda conseguiu 
manter algum equilíbrio no mar-
cador, chegando ao intervalo com 
cinco golos de desvantagem. Na 
segunda parte, com um parcial de 

10-20, os visitantes distanciaram-
se no marcador.

No segundo encontro, frente 
ao Gaia, a Sanjoanense não teve 
argumentos para contrariar o 
jogo do adversário. Com uma 
forte entrada, os locais chegaram 
ao intervalo com uma vantagem 
confortável (29-11), diferença que 
dilataram no segundo tempo.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INFANTIS MASCULINOS

vEncEu a MElHor 
EquiPa

ÍlHaVo, 20
SanjoanenSe B, 25

Sanjoanense: Afonso Tavares, Gustavo 
Vieira, Bruno Lima, Tiago Lima, Tomás 
Silva, Bruno Costa, Bernardo Morais, Vasco 
Pereira, Pedro Silva, Diogo Moreira, João 
Batista, Vasco Silva.
Treinador: Ricardo Gaspar.

Bom jogo da Sanjoanense, 
nomeadamente na primeira par-

te, que com uma maior eficácia 
chegou ao intervalo a vencer por 
10-15. No segundo tempo os lo-
cais equilibraram o encontro e isso 
acabou por se refletir no marcador, 
com um parcial de 10-10.

CAMPEONATO NACIONAL 
DE INFANTIS MASCULINOS

vitória Justa

FeiRenSe B, 22
SanjoanenSe a, 40

Sanjoanense: André Teixeira, Miguel Leite, 
Bruno Costa, Marcos Carvalho, José Almei-
da, João Lourenço, Miguel Almeida, João 
Henriques, Eugenio Khomenko.
Treinador: Mário Lopes.

A Sanjoanense foi a melhor 
equipa em campo. Frente a um 
adversário teoricamente mais 
fraco, os alvinegros  não deram 
hipótese aos locais de discutir o 
resultado, nomeadamente na se-
gunda parte, em que um parcial de 
12-24, distanciou a Sanjoanense 

no marcador.

Agenda

Veteranos masculinos
Sanjoanense-S. Bernardo
Dia 13, às 21h30, Pavilhão Travessas

Juvenis masculinos
1.º Maio-Sanjoanense
Dia 14, às 17h00, Esc. Nery Capucho, 
M. Grande

Infantis masculinos
Sanjoanense A-Oleiros
Dia 14, ás 09h30, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Sanjoanense B-Vacariça
Dia 14, às 11h00, Pavilhão Travessas

Infantis femininos
Ac. Espinho-Sanjoanense
Dia 14, às 18h00, Arq. Jerónimo Reis

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Ponte Sor
Dia 15, às 15h00, Pavilhão Travessas

Minis femininos
Feirense-Sanjoanense
Dia 15, às 11h00, Pavilhão Lavandeira

Minis masculinos
Feirense C-Sanjoanense B
Dia 15, às 14h00, Pavilhão Lavandeira
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