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O ANDEBOL. Sem aspirações de 
apuramento para o play-off, Madeira, 
SAD e Sporting da Horta defrontam-
-se hoje em jogo da 23.a jornada do 
Campeonato Nacional. 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

Necessidade de vencer os três
últimos jogos da fase regular e
esperar que Sporting e Benfica
levem de vencida o Belenenses.
O panorama do ABC/UMinho é
este, após a derrota que sofreu
sábado na visita ao recinto da
ADA Maia/ISMAI. 

Caso não vença os três jogos
ou se o Belenenses não perder
um dos dois que lhe resta dispu-
tar, o clube bracarense está em
risco de disputar a fase final do
campeonato Andebol 1 no Gru-
po B, juntamente com as equipas
que se batem para não descer ao
escalão secundário.

A três jornadas do fim da fase
regular, sendo a próxima ronda
sábado à tarde em casa com o
Madeira SAD, seguida da visita
ao Fermentões (2 de Março) e da
recepção ao Boa Hora (9 de
Março), em cada um destes en-
contros os academistas precisam
de fazer três pontos.

Olhando mais de perto esta
aritmética, vê-se que a equipa de
Braga entra nas três últimas jor-
nadas em sétimo lugar com 23
jogos e 47 pontos. Se vencer três
jogos atinge 56, sendo mais pró-
ximo adversário o Madeira
SAD, que, com 49 pontos em 21
jogos, ocupa a sexta posição, a
última que garante a fase final

no Grupo A, onde se disputam o
título de campeão e os lugares
de acesso ás provas europeias.

Os insulares, que recebem hoje
o SC Horta para acerto da 19.ª
jornada, jogam em casa para a
25.ª jornada com o Águas Santas
(dia 2 de Março) e têm ainda em
atraso da 15.ª jornada a visita ao
Benfica (acerto dia 4 de Março)
e terminam à 26.ª jornada em
Fafe, dia 9 de Março. 

Ainda que percam sábado em
Braga e na Luz com o Benfica,
que corre ao título, os madeiren-
ses garantem mais pontos do que
os 56 do ABC, pois têm todas as
condições para vencer hoje na
recepção ao SC Horta, e ainda
dia 2 em casa com o Águas San-
tas e no último jogo em Fafe. 

Assim,  resta aos academistas
esperar que seja o Belenenses,
quinto classificado com 53 pon-

tos e já 24 jogos disputados, a
perder pontos. 

Ora, o Belenenses tem mais
dois jogos a disputar, sendo um
no Pavilhão João Rocha com o
Sporting e outro em casa  com o
Benfica. 

Caso ‘leões’ e ‘águias’ vençam,
o clube do Restelo atinge 55
pontos, ou seja, menos um do
que os 56 possíveis do ABC -
caso ganhe os três jogos.

ABC/UMinho precisa 
de vencer todos os jogos
MADEIRA SAD, NO SÁ LEITE é, no próximo sábado, a primeira ‘final’  dos três jogos da fase regular 
que o ABC/UMinho precisa de vencer e precisa ainda que Belenenses perca com Sporting e Benfica.

FAP/PHOTOREPORT

Délcio Pina, ex-ABC e agora  na ADA Maia/ISMAI, trava Nuno Silva: derrota no passado sábado deixa academistas a fazer contas 
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ANDEBOL
| Sampaio Azevedo | 

O Centro Social da Juventude de
Mar, em Esposende, promoveu
no passado fim-de-semana um
Megafestand -  festa infantil de
andebol feminino – evento que
decorreu no Pavilhão de Mar e
contou com a presença de uma
centena de jovens atletas.

O Megafestand é a grande fes-
ta da pequenada que se inicia na
modalidade de andebol. 

Este evento que decorreu no
Pavilhão de Mar, foi promovido,
planeado e organizado pela sec-
ção de andebol do Centro Social
da Juventude de Mar, com o
apoio do pelouro do Desporto da
Câmara Municipal de Esposen-
de e enquadra-se no âmbito das
provas oficiais da Associação de
Andebol de Braga.

Marcaram presença nesta festa
do andebol cerca de uma cente-
na de jovens atletas entre os 5 e
os 9 anos, representantes das
equipas do Maiastars, Famali-
cense Atlético Clube, ABC de
Braga e duas equipas do Centro
Social da Juventude de Mar.

Segundo Fernando Cepa, pre-
sidente do Centro Social de Mar,

o evento decorreu com “grande
alegria e entusiasmo”, tendo as
atletas demonstrado “grande
motivação no desempenho nas
várias fases do torneio”. 

Dentro das várias actividades
promovidas contam-se jogos de
andebol, gincana de dribles tor-
neando com bola os mecos espa-
çados, passagem de túneis circu-
lares, jogos de destreza com bola

e brincadeiras em insufláveis. A
festa terminou com um momen-
to de magia que foi “mais um
encanto para a petizada”. 

No final foi servido um lanche.
Fernando Cepa salientou ter sido
um dia “feliz e inesquecível para
as crianças, onde reinou uma
grande confraternização despor-
tiva”, que é um dos objectivos
deste tipo de festa. 

Megafestand animou
Centro Social de Mar
CENTENA E MEIA de jovens atletas participaram na festa infantil de andebol
feminino, levada a cabo no passado fim-de-semana.

DR

Festa incluiu diversas actividades
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Avelino Conceição

Sanjoanense e Benfica B par-
tiram para o último jogo da pri-
meira fase do campeonato com
o apuramento para a Fase Final
garantido há já algumas jorna-
das, mas o embate entre as duas
equipas tinha dois grandes
atractivos: saber quem iria ga-
rantir o primeiro lugar da Zona
2 da prova e os pontos que
cada equipa levaria para a se-

gunda fase. Para o conjunto da
casa um empate garantia-lhe
a permanência nesse posto, ao
passo que o Benfica B neces-
sitava de vencer para chegar
ao primeiro lugar, daí que se
esperasse um jogo equilibrado,
como de resto se veio a con-
firmar.

A jovem equipa lisboeta en-
trou muito melhor em jogo, co-
mandando o marcador desde
o início da partida. Com boas
acções ofensivas, e com o “pi-
vot” Pedro Loureiro (muito for -
te fisicamente) a dar imenso
trabalho à defensiva da casa, o
Benfica B foi ganhando vanta-
gem e sem surpresa chegou ao
intervalo a vencer por quatro
golos. A Sanjoanense esteve
algo desconcentrada na hora

da finalização e foi pecando
lance atrás de lance, o que foi
sendo aproveitado pelos “en-
carnados”.

Segunda parte diferente
Na segunda metade do jogo,

e como seria expectável, a San-
joanense surgiu bem diferente.
Praticando um andebol bem
mais intenso e defendendo
com maior eficácia, não só
conseguiu “enervar” a equipa
de Pedro Pinheiro, como, de-
pois de igualar o jogo a 20 go-
los, conseguiu passar para a
frente do marcador. A equipa
de Herlander Silva vivia o seu
melhor período na partida e
chegou mesmo a ter três golos
de vantagem (25-22), dando a
sensação que não iria deixar

escapar a vitória. Contudo, a
reacção benfiquista foi muito
interessante. Conseguiu, já
perto do fim, empatar o jogo a
27 golos, pelo que os últimos
minutos foram jogados sobre
uma intensa incerteza quanto
ao vencedor.

Com o resultado a registar
um empate a 30 golos, Man-
sores defendeu o remate de Pe-
dro Loureiro e a Sanjoanense
teve um minuto para poder ga-
nhar a partida, mas não foi ca-
paz de ultrapassar a última
barreira benfiquista. A igual-
dade acabou por manter, sen -
do um resultados ajustado a
uma partida quase sempre
bem jogada e que teve bom
trabalho da experiente dupla
de arbitragem de Aveiro.

A Sanjoanense assegurou as-
sim o primeiro lugar e já sabe
que “leva” nove pontos para a
segunda fase, mais um do que
o Benfica B (8). Já o São Ber-
nardo, terceiro classificado e
também apurado, iniciará o
Grupo A com sete pontos . As
duas equipas da região, para
além do Benfica B, terão pela
frente FC Gaia, Boavista, FC
Porto B, Vitória de Setúbal, Alto
Moinho e 1.º Dezembro. |

Sanjoanense segura
o primeiro lugar
Equilíbrio A equipa de São João da Madeira e o Benfica “B”
proporcionaram um grande espectáculo. Um justo empate,
suficiente para a formação casa vencer a Zona 2 da 1.ª Fase

SANJOANENSE                            30

Treinador: Herlander Silva.
Gonçalo Fernandes; Xavier Costa (3),
Ricardo Pinho (1), Bruno Castro (1),
Tiago Antunes (3), Bruno Pinho (2) e
Alan (11) - sete inicial - Rui Oliveira,
Mansores, Francisco Silva (3), Luís Mar-
tins, Guilherme Novo (2), Fabian
Schech, Rui Rodrigues (4), Alexandre
Dias (2) e Miguel Coutinho.

BENFICA B                                       30

Treinador: Pedro Pinheiro.
Tiago Silva; Christopher Selles, Daniel
Neves (3), Joaquim Nazaré (3), Davide
Lopes (4), Pedro Real (2) e Pedro
Loureiro (7) - sete inicial - Gonçalo Fon-
seca, Gonçalo Jesus (1), Ricardo Fer-
reira (2), Vítor Patrianova, Gonçalo
Nogueira (6), Daniel Andrade, Vasco
Lampreia (1) e Bernardo Marques.

Pavilhão das Travessas em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 250 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Rui Fernandes e
Telmo Quaresma.
Ao intervalo: 15-19.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

RESULTADOS

Zona 2 - 18.ª Jornada
SIR 1.º Maio-São Bernardo        23-29
Sanjoanense-Benfica B                30-30
Mafra-Juve Lis                                      16-21
Albicastrense-Ílhavo AC             36-31
Sismaria-Benavente                       18-24
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sanjoanense         18   15    1      2  574-46049
Benfica B                  18   13    3      2  549-47047
São Bernardo      18   14    1      3  532-40047
Juve Lis                      18   11    0      7  451-40940
Albicastrense       18   10    1      7  502-49138
Sismaria                    18       8    0   10  412-42234
Benavente              18       7    0   11  445-48232
Ílhavo AC                 18       4    0   14  440-53326
CD Mafra                18       3    0   15  438-54724
SIR 1.º Maio            18       2    0   16  402-53122
Fase Final - Grupo A
Sanjoanense, Benfica B e São
Bernardo.

A equipa da Sanjoanense foi a mais regular da 1.ª Fase
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ANDEBOL -1.° Divisão Nacional (1l Fase) - Madeira SAD-Sp. Horta Ultn. 
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ANDEBOL. O central do 
Belenenses, Nuno Roque, 
poderá perder o resto da época, 
pois teve uma rotura de 
ligamentos num braço, que 
implica intervenção cirúrgica. 
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ANDEBOL. O Madeira SAD 
recebe hoje (19h00) o Sp. Horta, 
no jogo que encerra a 23" ronda. 
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