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Dragões a uma vitória do "hepta"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/59014/

O FC Porto colocou-se esta quarta-feira a uma vitória do heptacampeonato, um feito inédito no
andebol português, após bater o Sporting por 29-20, no Dragão Caixa, no jogo dois da final do
Campeonato Fidelidade Andebol 1.
Os Dragões têm agora três matchpoints para conquistar o título, disputado à melhor de cinco
encontros: mais uma vitória vale o campeonato e as duas próximas partidas (se necessário) serão no
pavilhão dos lisboetas, este sábado e na próxima quarta-feira, sempre às 21h00. Se for preciso negra,
a mesma será no Dragão Caixa, a 23 de Maio.
Ao contrário do jogo de sábado, em que o FC Porto entrou de forma fulgurante e foi perdendo gás,
este encontro foi equilibrado até meados da primeira parte. Aos 14.30 minutos, os Dragões venciam
por apenas 7-5, mas seguiu-se um parcial de 5-0 que colocou os azuis e brancos a liderar por 12-5. A
equipa da casa fazia desta vez um jogo mais equilibrado, alicerçado numa grande prestação defensiva.
O bloco central constituído por Daymaro Salina, Alexis Borges, João Ferraz e Gilberto Duarte era pouco
menos do que insuperável.
Os Dragões conseguiram várias intercepções que serviam para lançar contra-ataques, contando ainda
com um Alfredo Quintana inspirado (oito defesas, incluindo um livre de sete metros). Do outro lado,
Candeias fazia apenas uma defesa. No ataque, os azuis e brancos revelaram-se também muito
eficazes no tiro exterior, de nada valendo a tentativa de uma marcação individual a Gilberto Duarte. A
primeira parte do FC Porto foi quase perfeita.
O Sporting procurou aumentar o ritmo na segunda parte, chegou até a reduzir a desvantagem para
quatro golos (17-13, aos 35 minutos), mas os portistas não tiveram desta vez quebras de
concentração e, lá atrás, Quintana continuava a defender o possível e o menos possível. Gilberto
Ferraz mantinha o registo de quase sempre, encontrando soluções de ataque sempre que a equipa
precisava. No banco, Obradovic encontrava ainda opções para o ataque (o central Nuno Roque) e
defesa (Nuno Gonçalves).
Os hexacampeões entraram nos últimos dez minutos com sete golos de vantagem (24-17) e
controlaram até à buzina final um encontro que o adversário nunca pareceu capaz de disputar. Todos
os jogadores azuis e brancos tiveram oportunidade de entrar em campo e Hugo Laurentino ainda
ajudou à festa, com duas defesas, uma delas a um livre de sete metros. E, assim, o Sporting continua
sem vencer no Porto desde Fevereiro de 2000, há mais de 15 anos.
FICHA DE JOGO
FC PORTO-SPORTING, 29-20
Campeonato Fidelidade Andebol 1, final, jogo 2
13 de Maio de 2015
Dragão Caixa, no Porto
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Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fonseca (Madeira)
FC PORTO: Alfredo Quintana (g.r.), Ricardo Moreira (5), João Ferraz (5), Miguel Martins, Daymaro
Salina (2), Gilberto Duarte (8) e Hugo Santos (2)
Jogaram ainda: Alexis Hernandez (2), Michal Kasal (2), Yoel Morales (), Nuno Roque (2), Mick
Schubert, Nuno Gonçalves, Hugo Laurentino (g.r.), Babo e Wesley Freitas (1)
Treinador: Ljubomir Obradovic
SPORTING: Ricardo Candeias (g.r.), Pedro Portela (3), Bosko Bjelanovic (1), Sérgio Barros, Frankis
Carol (4), João Antunes e Fábio Magalhães (4)
Jogaram ainda: Rui Silva (2), Pedro Spínola (1), Pedro Solha (3), Bruno Moreira (2), Luís Oliveira
(g.r.) e Ricardo Correia (g.r.)
Treinador: Frederico Santos
Ao intervalo: 16-10
13-05-2015 23:50 |Porto Canal com fcporto.pt
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FC Porto a uma vitória de novo título de campeão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Página 1 Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://pagina1.sapo.pt/detalhe.aspx?fid=352&did=187275&number=12084

Triunfo sobre o Sporting, no segundo jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol. A vitória em
Odivelas, no sábado, dará o sétimo campeonato consecutivo aos azuis e brancos.
13-05-2015 22:27
O FC Porto venceu o Sporting (29-20), esta quarta-feira, no DragãoCaixa, naquele que foi o segundo
jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol, ficando à distância de uma vitória de revalidar o
título de campeão.
Na primeira partida, igualmente no pavilhão dos azuis e brancos, a equipa de Ljubomir Obradovic
bateu os leões por 36-33. Tal como nesse jogo, os dragões voltaram, hoje, a ser dominadores.
O terceiro desafio da final disputa-se em Odivelas, a partir das 21h00 de sábado [16 de Maio]. Em
caso de nova vitória, o FC Porto conquistará o sétimo título de campeão consecutivo.
Para se manter na corrida pelo título, o Sporting terá agora de vencer os dois encontros em casa para
forçar um quinto embate.
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Andebol

FC Porto está apenas
a um triunfo do
heptacampeonato
O FC Porto deu ontem um
passo de gigante rumo
à conquista de mais um
campeonato de andebol, que
será o sétimo consecutivo
para os “dragões”. No
segundo jogo da final, os
“azuis e brancos” voltaram
a vencer o Sporting (no
primeiro encontro ganharam
por 36-33), desta vez por
29-20, e ficaram apenas a
um triunfo de reconquistar o
título. Gilberto Duarte esteve
uma vez mais em destaque
e foi o melhor marcador
da partida, com oito golos,
enquanto Fábio Magalhães
e Frankis Marzo apontaram
quatro cada para os “leões”.
O próximo embate, que em
caso de vitória do FC Porto
será o último, entre os dois
finalistas do campeonato está
agendado para sábado, às
21h, no Multiusos de Odivelas.
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Frederico Santos: «Falhou tudo na nossa equipa»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948226

treinador do Sporting desapontado com exibição Frederico Santos, treinador do Sporting, referiu os
demasiados erros que os leões cometeram no Dragão Caixa e que deram origem, no seu entender, à
derrota por 29-20 no segundo encontro do playoff. "Falhou tudo na equipa do Sporting. Falhou a
defesa, o ataque, as transições. Estivemos muito longe da nossa capacidade competitiva. Vamos
analisar o jogo e tentar corrigir para acalentar a esperança de ganhar dois jogos em casa", explicou no
final do encontro. "Estivemos muito abaixo daquilo que sabemos fazer e devíamos ter feito e não
fizemos. Não fomos iguais a nós próprios. Tivemos muita dificuldade em contrariar o ataque do FC
Porto. Não estamos satisfeitos mas mantemos a vontade de sermos campões nacionais", assegurou o
treinador.
, 14 maio de 201500:08
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Rui Silva: «Queremos festejar o campeonato em Lisboa»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948225

adjunto do FC Porto aponta à vitória no sábado Rui Silva, treinador-adjunto do FC Porto, mostrou-se
muito satisfeito pela vitória desta quarta-feira diante do Sporting, por 29-20, no segundo encontro do
playoff do campeonato nacional. "A diferença do primeiro para o segundo jogo [referindo-se ao
encontro de sábado que terminou 36-33 para o FC Porto após prolongamento] reflete-se
essencialmente na defesa e na nossa recuperação defensiva. O Sporting não conseguiu sair em
contra-ataque. Estivemos bem. É reflexo de jogos de playoff: duas equipas que jogam em datas
próximas. Tentámos corrigir no segundo jogo os erros do primeiro. Fomos mais precipitados no
sábado", comentou. O técnico abordou depois o encontro de sábado, que pode dar o título aos
dragões em caso de vitória: "Vamos jogar [sábado em casa do Sporting] contra uma equipa com
muita qualidade, que vai jogar perante os seus adeptos e de certeza que não vai dar por entregue o
playoff. Podemos esperar um jogo difícil. É importante que os atletas que não jogam tanto possam ter
minutos. Isto é fruto do trabalho do ano todo. Eles sabem que têm de estar preparados para jogar
quando são chamados. Felizmente hoje estivemos muito bem e queremos ir a Lisboa festejar o
campeonato é essa a nossa motivação".
, 14 maio de 201500:05
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Bruno de Carvalho sofreu com os adeptos no Dragão Caixa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948238

PRESIDENTE ESTEVE A APOIAR A EQUIPA NO PORTO À semelhança do que aconteceu no jogo do
passado sábado, Bruno de Carvalho não falhou o, tendo assistido ao mesmo misturado com os
adeptos leoninas, juntamente com Augusto Inácio. Num jogo de casa cheia e onde não faltou apoio às
duas equipas, destaque ainda para Pinto da Costa, que também marcou presença nas bancadas do
Dragão Caixa, mas, neste caso, na sua tribuna presidencial.
, 14 maio de 201503:03
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FC Porto a uma vitória de novo título de campeão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://www.rr.pt/printArticle.aspx?did=187275

13-05-2015
Triunfo sobre o Sporting, no segundo jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol. Vitória em
Odivelas, no sábado, dá o sétimo campeonato consecutivo aos azuis e brancos.
O FC Porto venceu o Sporting (29-20), esta quarta-feira, no DragãoCaixa, naquele que foi o segundo
jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol, ficando à distância de uma vitória de revalidar o
título de campeão.
Na primeira partida, igualmente no pavilhão dos azuis e brancos, a equipa de Ljubomir Obradovic
bateu os leões por 36-33. Tal como nesse jogo, os dragões voltaram, hoje, a ser dominadores.
O terceiro desafio da final disputa-se em Odivelas, a partir das 21h00 de sábado [16 de Maio]. Em
caso de nova vitória, o FC Porto conquistará o sétimo título de campeão consecutivo.
Para se manter na corrida pelo título, o Sporting terá agora de vencer os dois encontros em casa para
forçar um quinto embate.
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FC Porto espreita o título de campeão de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14-05-2015

Meio:

RTP Online

Autores:

Mário Aleixo

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=828410&tm=46&layout=158&visual=49

14 Mai, 2015, 06:27
O FC Porto venceu o Sporting, por 29-20, no 2º jogo da final do campeonato nacional de andebol.
Os "dragões" levam uma vantagem de 2-0 para o próximo encontro, que se disputa em Odivelas.
Depois de no primeiro jogo, disputado no sábado também em casa dos portistas, o FC Porto ter
vencido o Sporting por 36-33, mas só com "horas extra", uma vez que só no prolongamento ficou
definido o vencedor, no encontro desta 4ª feira à noite a diferença começou a ser dilatada e
consolidada cedo.
Os presidentes dos dois clubes Pinto da Costa e Bruno de Carvalho estiveram nas bancadas, mas em
lados opostos.
Depois de Gilberto - o jogador mais consistente e criativo desta partida, aliás o melhor marcador do
encontro, com oito golos, o dobro dos melhores do Sporting - ter iniciado o marcador com dois golos,
os 'leões' chegaram a virar para 2-3 (cinco minutos), mas essa foi a única vez em todo o jogo que
estiveram em vantagem.
O Sporting, vice-campeão e responsável pela eliminação do ABC na fase anterior, revelou-se neste
jogo muito débil nas transições, tendo falhado 28 remates contra 13 falhados pelo clube treinado por
Ljubomir Obradovic que deu oportunidade a todos os seus jogadores.
Estabelecido o resultado final em 29-20, FC Porto e Sporting voltam a defrontar-se sábado, pelas
21h00, nos arredores de Lisboa, no terceiro jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos, e os
"dragões" podem sair de Odivelas com o seu 20º título, sétimo consecutivo.
Jogo no Dragão Caixa, no Porto.
Ao intervalo: 16-10.
Sob a arbitragem da dupla constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca as equipas alinharam e
marcaram:
Alfredo Quintana (g.r.), Ricardo Moreira (5), João Ferraz (5), Miguel Martins, Daymaro Salina (2),
Gilberto Duarte (8) e Hugo Santos (2). Jogaram ainda: Alexis Hernandez (2), Michal Kasal (2), Yoel
Morales, Nuno Roque (2), Mick Schubert, Nuno Gonçalves, Babo, Wesley Freitas (1) e Hugo Laurentino
(g.r.).
Treinador: Ljubomir Obradovic.
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Ricardo Candeias (g.r.), Pedro Portela (3), Bosko Bjelanovic (1), Sérgio Barros, Frankis Carol (4),
João Antunes e Fábio Magalhães (4). Jogaram ainda: Rui Silva (2), Pedro Spínola (1), Pedro Solha (3),
Bruno Moreira (2), Luís Oliveira (g.r.) e Ricardo Correia (g.r.).
Treinador: Frederico Santos.
Assistência: cerca de 2.000 espetadores.
Mário Aleixo
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A20

FC Porto está a uma vitória do heptacampeonato de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Nova Online

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://www.radionova.fm/noticias/ler/23239

14 de Maio de 2015 | por
O FC Porto deu nesta quarta-feira um passo de gigante rumo à conquista de mais um campeonato de
andebol, que será o sétimo consecutivo para os "dragões". No segundo jogo da final, os "azuis e
brancos" voltaram a vencer o Sporting, desta vez por 29-20, e ficaram apenas a um triunfo de
reconquistar o título.
No primeiro embate da final, a nota foi de equilíbrio e foi apenas no prolongamento que o triunfo dos
campeões nacionais se confirmou (36-33). Nesta quarta-feira, o trabalho defensivo dos "dragões"
superou muitas vezes as iniciativas atacantes dos lisboetas e abriu caminho a uma vitória tranquila.
Ao intervalo, a formação orientada por Ljubomir Obradovic vencia já por 16-10 e no segundo tempo
manteve a consistência defensiva, voltou a sofrer somente 10 golos e continuou perigosa no ataque,
com Gilberto Duarte à cabeça. O lateral do FC Porto foi o melhor marcador da partida, com 8 golos,
enquanto Fábio Magalhães e Frankis Marzo apontaram quatro cada para os "leões".
O próximo embate, que em caso de vitória do FC Porto será o último, entre os dois finalistas do
campeonato está agendado para sábado, às 21h, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
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FC Porto a uma vitória de novo título de campeão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Sim.pt

Data Publicação:

14-05-2015

URL:: http://radiosim.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=4&did=187275&FolderID=1111

13-05-2015
Triunfo sobre o Sporting, no segundo jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol. Vitória em
Odivelas, no sábado, dá o sétimo campeonato consecutivo aos azuis e brancos.
O FC Porto venceu o Sporting (29-20), esta quarta-feira, no DragãoCaixa, naquele que foi o segundo
jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol, ficando à distância de uma vitória de revalidar o
título de campeão.
Na primeira partida, igualmente no pavilhão dos azuis e brancos, a equipa de Ljubomir Obradovic
bateu os leões por 36-33. Tal como nesse jogo, os dragões voltaram, hoje, a ser dominadores.
O terceiro desafio da final disputa-se em Odivelas, a partir das 21h00 de sábado [16 de Maio]. Em
caso de nova vitória, o FC Porto conquistará o sétimo título de campeão consecutivo.
Para se manter na corrida pelo título, o Sporting terá agora de vencer os dois encontros em casa para
forçar um quinto embate.
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Um dia filmado por Wilson Davyes em Nantes

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

14-05-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/desporto_6_0/artigo/2015/05/14/um-dia-filmado-por-wilson-davyes-em-nantes

14-05-2015 07:35
O andebolista transferiu-se esta época do FC Porto para o Nantes de França.
Por Miguel Henriquessapodesporto@sapo.pt
A rubrica "Auto-retrato"
A partir do momento em que os telemóveis passaram a ter câmara de fotografar e filmar, todos nós
passamos a registar momentos para mais tarde recordar sem hora nem local marcado, e os jogadores
não são diferentes.
A rubrica do SAPO Desporto desafia os portugueses que atuam no estrangeiro a filmarem de forma
assumidamente amadora a realidade com a qual convivem diariamente fora do nosso país.
O Auto-retrato de Wilson Davyes
Depois de Flávio Paixão, Ricardinho, João Paiva e Carlos Silva a rubrica Auto-retrato dá um salto a
Nantes para mostrar a vida de Wilson Davyes no clube francês.
Através do telemóvel do jogador de andebol ficamos a conhecer a realidade deste emblema francês, e
a cidade de Basileia. Veja o dia-a-dia filmado por Wilson Davyes.
O percurso do hoquista
Wilson Davyes foi formado nas camadas jovens do Sporting de onde saiu em 2006 para representar o
Real Grupo de Cultura Covadonga em Espanha.
Depois de duas épocas no país vizinho decidiu regressar a Portugal mas para representar o FC Porto
onde somou títulos atrás de títulos. O internacional português foi seis vezes campeão português e
arrecadou uma Supertaça em 2010.
Em 2014 decidiu voltar a aventurar-se no estrangeiro e por isso esta época representa o Nantes de
França.
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Frederico Santos: «Falhou tudo na nossa equipa»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

14-05-2015

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

00:08 . Record Por Record Frederico Santos, treinador do Sporting, referiu os demasiados erros que os
leões cometeram no Dragão Caixa e que deram origem, no seu entender, à derrota por 29-20 no
segundo encontro do playoff."Falhou tudo na equipa do Sporting. Falhou a defesa, o ataque, as
transições. Estivemos muito longe da nossa capacidade competitiva. Vamos analisar o jogo e tentar
corrigir para acalentar a esperança de ganhar dois jogos em casa", explicou no final do
encontro."Estivemos muito abaixo daquilo que sabemos fazer e devíamos ter feito e não fizemos. Não
fomos iguais a nós próprios. Tivemos muita dificuldade em contrariar o ataque do FC Porto. Não
estamos satisfeitos mas mantemos a vontade de sermos campões nacionais", assegurou o treinador.
"Mantemos a vontade de sermos campões"...
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Rui Silva: «Queremos festejar o campeonato em Lisboa»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

14-05-2015

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

00:05 . Record Por Record Rui Silva, treinador-adjunto do FC Porto, mostrou-se muito satisfeito pela
vitória desta quarta-feira diante do Sporting, por 29-20, no segundo encontro do playoff do
campeonato nacional."A diferença do primeiro para o segundo jogo [referindo-se ao encontro de
sábado que terminou 36-33 para o FC Porto após prolongamento] reflete-se essencialmente na defesa
e na nossa recuperação defensiva. O Sporting não conseguiu sair em contra-ataque. Estivemos bem. É
reflexo de jogos de playoff: duas equipas que jogam em datas próximas. Tentámos corrigir no
segundo jogo os erros do primeiro. Fomos mais precipitados no sábado", comentou.O técnico abordou
depois o encontro de sábado, que pode dar o título aos dragões em caso de vitória: "Vamos jogar
[sábado em casa do Sporting] contra uma equipa com muita qualidade, que vai jogar perante os seus
adeptos e de certeza que não vai dar por entregue o playoff. Podemos esperar um jogo difícil. É
importante que os atletas que não jogam tanto possam ter minutos. Isto é fruto do trabalho do ano
todo. Eles sabem que têm de estar preparados para jogar quando são chamados. Felizmente hoje
estivemos muito bem e queremos ir a Lisboa festejar o campeonato é essa a nossa motivação".
Dragões conquistam título caso vençam no reduto do Sporting...
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Bruno de Carvalho sofreu com os adeptos no Dragão Caixa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

14-05-2015

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

Bruno de Carvalho sofreu com os adeptos no Dragão Caixa À semelhança do que aconteceu no jogo do
passado sábado, Bruno de Carvalho não falhou o duelo de ontem.. 03:03 . Record Por Record À
semelhança do que aconteceu no jogo do passado sábado, Bruno de Carvalho não falhou o duelo de
ontem diante do FC Porto, tendo assistido ao mesmo misturado com os adeptos leoninas, juntamente
com Augusto Inácio. Num jogo de casa cheia e onde não faltou apoio às duas equipas, destaque ainda
para Pinto da Costa, que também marcou presença nas bancadas do Dragão Caixa, mas, neste caso,
na sua tribuna presidencial.
À semelhança do que aconteceu no jogo do passado sábado, Bruno de Carvalho não falhou o duelo de
ontem..
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Duração: 00:00:26

Antena 1 - Notícias
ID: 59267847

OCS: Antena 1 - Notícias

13-05-2015 11:12

Andebol: FC Porto vence Sporting
http://www.pt.cision.com/s/?l=b873bbce

No andebol, O FC Porto venceu esta noite em casa o Sporting por 28-20, no segundo jogo da final do
campeonato nacional.
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Meias-Finais da Taça de Portugal do Grupo Sul em ACR4 e ACR7 a 16 de Maio

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-para-pessoas-com-deficiencia/noticias-dpdandebol-em-cadeira-de-rodas/22433-meias-finais-da-taca-de-portugal-do-grupo-sul-em-acr4-e-acr7-a-16-demaio

As Meias-Finais da Taça de Portugal do Grupo Sul em ACR4 e ACR7, realizam-se no dia 16 de Maio de
2015, no Seixal, conforme calendário em anexo.
No próximo sábado, 16 de Maio, o Pavilhão Municipal Torre da Marinha recebe as Meias-Finais da
Taça de Portugal do Grupo Sul em ACR4 e ACR7.
Participam, na prova, as equipas da APD Lisboa, Sporting CP, CP SB Messines, ACM/YMCA Vit. Setúbal
e APD Leiria. Da parte da manhã, realizam-se os jogos de ACR4; da parte da tarde, entram em campo
as equipas de ACR7.
A competição vai disputar-se de acordo com o seguinte programa:
ACR4
09:00 - Receção das equipas de ACR4
10:00 - 1º Jogo (pré-eliminatória) APD LISBOA vs SPORTING CP
11:00 - 2º Jogos (1ª meia final) CP SB MESSINES vs ACM/YMCA
VIT.SETUBAL
12:00 - 3º Jogo (2ª meia final) Vencedor JNº1 vs APD LEIRIA
13:00 - Almoço
ACR7
14:00 - Receção das equipas de ACR7
15:00 - 1º Jogo (pré-eliminatória) ACM/YMCA VIT. SETUBAL vs
SPORTING CP
16:00 - 2º Jogos (1ª meia final) APD LEIRIA vs CP SB MESSINES
17:00 - 3º Jogo (2ª me ia final) Vencedor JNº1 vs APD LISBOA
17:30 - Encerramento

Página 27

A28

Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina:CS Madeira recebe Maiastars ao fim da
manhã de quinta-feira

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22432-campeonato-multicare-1-divisao-femininacs-madeira-recebe-maiastars-ao-fim-da-manha-de-quinta-feira

Este é o primeiro jogo, entre as duas equipas, no play-off de apuramento do 5º ao 8º lugar.
Devido a problemas com ligações aéreas, o primeiro jogo entre CS Madeira e Maiastars, inicialmente
marcado para 10 de Maio, foi adiado para esta quinta-feira, dia 14, pelas 12h30, no Pavilhão do
Funchal.
A equipa madeirense recebe o Maiastars no primeiro jogo do play-off de apuramento para o 5º ao 8º
lugar, jogos disputados à melhor de 2, aplicando-se o Regulamento das Competições Europeias). Às
duas equipas só interessa a vitória , já que o 5º e 6º lugares do campeonato também serão cabeças
de série nos 1/16 final da Taça de Portugal, na próxima época. Na fase regular, o Maiastars empatou
(21-21) na deslocação ao Funchal, frente ao CS Madeira, pelo que não se podem atribuir favoritismos
neste jogo. Espera-se, sim, um jogo muito disputado, com duas equipas muito motivadas a lutar pelo
melhor resultado - pese o factor casa para o CS Madeira, que ainda terá de vir jogar à Maia, já no
próximo sábado, dia 16.
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Federação de Andebol recebe Menção Honrosa "Desenvolvimento Desportivo ao
projeto Andebol 4 All"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22434-federacao-de-andebol-recebe-mencaohonrosa-desenvolvimento-desportivo-ao-projeto-andebol-4-all

O prémio será atribuído no Congresso We Feel Sport - Prémio de Boas Práticas: Generalização da
Prática Desportiva, no dia19 de maio, no Auditório TECMAIA.
O projecto Andebol 4 All foi reconhecido pelo Júri do Concurso "Prémios de Boas Práticas:
Generalização da Prática Desportiva - I Edição", que deliberou atribuir a Menção Honrosa Desenvolvimento Desportivo ao projeto "Andebol 4 All".
A Federação do Andebol Portugal, que desenvolve o "Andebol 4 All" há quatro anos, com especial
incidência no Andebol Adaptado, orgulha-se de ser a única Federação Desportiva galardoada no
referido concurso.
A Federação de Andebol de Portugal será galardoada no dia 19, terça-feira, pelas 11 horas, onde se
fará a apresentação pública dos premiados - nomeadamente do projeto "Andebol 4 All".

Página 29

A30

FC Porto volta a vencer Sporting e está a um triunfo do título 22:34 - 13-05-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=548789

13-05-2015
O FC Porto voltou, esta quarta-feira, a derrotar o Sporting, desta feita por 29-20, na segunda partida
da final do campeonato de Andebol 1, transmitida por A BOLA TV.
Os dragões, que tinham vencido o primeiro jogo por 36-33, ficam assim a apenas um triunfo de
garantir o título de campeão.
Poderá acontecer no próximo sábado, quando as duas equipas voltarem a encontrar-se, mas agora no
Pavilhão Multiusos de Odivelas, casa emprestada do Sporting.
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Porto a uma vitória do título de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/porto_a_uma_vitoria_do_titulo_de_andebol.html

13.05.2015
Dragões venceram o Sporting por 28-20. O FC Porto venceu, esta quarta-feira, em casa o Sporting,
por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato nacional de andebol, ficando a um triunfo se
celebrar o seu 20.º título. Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu
sétimo título consecutivo se vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas,
recinto do Sporting. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo
no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao
intervalo a ganhar por 16-10.
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/fc_porto_derrota_sporting_e_esta_a_uma_vitoria_do_titulo_na
cional_de_andebol.html

13.05.2015
O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título. Com vitórias nos dois primeiros
jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se vencer o terceiro encontro da final,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos,
o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito
hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por 16-10.
Lusa
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/20150513_2345_fc_porto_derrota_sporting_e_esta_a_uma_vi
toria_do_titulo_nacional_de_andebol.html

13.05.2015
O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 29-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título. Com vitórias nos dois primeiros
jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se vencer o terceiro encontro da final,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos,
o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito
hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por 16-10. (corrige o resultado no primeiro
parágrafo: 29-20 e não 28-20).
Lusa
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ID: 59245230

13-05-2015

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 10,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sem acesso à fase final quee disputa do título nacional

Juvenis da Didáxis vencem
Cale e terminam em quarto
ANDEBOL

| Redacção |

No passado fim de semana a
equipa feminina juvenil de andebol da Didáxis terminou a sua
participação no campeonato nacional com uma vitória sobre o
CALE por 32 – 25. A equipa famalicense terminou na quarta
posição em igualdade pontual
com o Colégio de Gaia.

A fase final, onde se irá apurar
o campeão nacional, não foi possível este ano. As lesões de jogadoras ocorridas na fase fundamental da prova condicionaram
a equipa, que perdeu pontos irrecuperáveis. Nem tudo terminou
para esta equipa, pois na próxima semana estará em Lisboa a
disputar a fase final nacional do
desporto escolar, em que conquistaram o título de campeãs

regionais.
As infantis receberam o primeiro classificado, a Juventude
do Mar, e perderam pela segunda vez, desta feita por 30-12. Ao
intervalo, já a Didáxis perdia por
16-6 e nem os 9 golos apontados
por Rita Passos permitiram a reviravolta no marcador.
As iniciadas perderam 24-18
com o Callidas, numa prova em
dois escalões, iniciadas e juve-

DR

Equipa feminina de andebol juvenil da Didáxis

nis, onde a AA Didáxis só apresenta jogadoras iniciadas, maioritariamente de 1º ano.
As seniores receberam o ABC/

Manabola e venceram 27-21. De
realçar os 8 e 7 golos apontados,
respectivamente, por Diana Oliveira e Filipa Gonçalves.
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13-05-2015
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País: Portugal
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Period.: Diária

Área: 8,69 x 13,91 cm²
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Corte: 1 de 1

Mal-estar com a União de Andebol

Demissão do Conselho
de Arbitragem
A direcção da União das Associações de Andebol dos
Açores (UAAA), presidia pelo professor Rui Santos, tem sido
sucessivamente contestada por muitos sectores ligados à modalidade, apurou o nosso jornal.
A última situação de desagrado abrangeu o Conselho Regional de Arbitragem, eleito no início desta época. Bruno Pereira,
árbitro nacional e com presenças em vários jogos da 1.ª divisão,
apresentou a demissão por divergências com Rui Santos.
A nossa fonte, que pediu para não ser identiﬁcada, relatou
que têm existido “muitas polémicas e que até uma forma de
estar pouco humana” provocando descontentamento nos dirigentes, nos clubes e como se constata, nos últimos tempos,
com os árbitros.
Rui Santos, ex-director regional do Desporto, assumiu a
presidência da UAAA há cerca de um ano.
“REGIONAL” SENIOR EM S. MIGUEL
O campeonato de seniores dos Açores de andebol volta a
ser uma realidade esta época, devido a um maior número de
clubes concorrentes.
De 28 a 31 de Maio a ilha de S. Miguel recebe a prova
regional, que dará acesso à 3.ª divisão nacional.
Casa do Povo dos Arrifes, Marítimo de Ponta Delgada,
Marienses “B” e Sporting da Horta “B” são os clubes que
competem.
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.destak.pt/artigo/229822-fc-porto-derrota-sporting-e-esta-a-uma-vitoria-do-titulo-nacional-deandebol

Actualidade
13 | 05 | 2015

22.43H

O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por
16-10.
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.destak.pt/artigo/229827-fc-porto-derrota-sporting-e-esta-a-uma-vitoria-do-titulo-nacional-deandebol

Actualidade
13 | 05 | 2015

23.42H

(CORREÇÃO) Porto, 13 mai (Lusa) - O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 29-20, no
segundo jogo da final do campeonato nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º
título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por
16-10. (corrige o resultado no primeiro parágrafo: 29-20 e não 28-20).

Página 37

A38

ID: 59244226

13-05-2015

Tiragem: 2754

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,21 x 22,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Arena do Desporto aterra
este fim-de-semana
no Parque do Avião
Desporto Na sua 3ª edição, a ‘Arena Desporto’ aterra no Parque do Avião no próximo fim-de-semana, com actividades para todas as idades e gostos
DR

O que pode
fazer

Arena do Desporto muda este fim-de-semana para o Parque do Avião

A ‘Arena Desporto’ prossegue
sábado e domingo, no Parque
Tenente Coronel Jaime Filipe
da Fonseca (Parque do Avião),
com hora marcada para a prática de BTT, Body Balance,
Body Combat, voleibol, atletismo, dança e judo, entre outras.
A maratona desportiva arranca sábado às 10h30 com
um evento de Boot Camp, da
responsabilidade de um ginásio, e fecha no domingo com
um passeio de BTT em família,
dinamizado pela Airbike.
Com esta iniciativa, a Câmara

Municipal e parceiros pretendem oferecer aos cidadãos
uma forma de combaterem o
sedentarismo e incentivar a
prática da actividade física, de
forma divertida, criativa e em
comunidade. A ‘Arena Desporto’ inclui aulas de fitness,
passeios BTT, torneios de futebol, andebol, voleibol e basquetebol, desporto que será praticado durante 33 dias em quatro períodos distintos.
O projecto é o resultado da
colaboração entre Município
de Leiria com Clubes, Associações, Ginásios e Health Clubs

da cidade. Segundo fonte da
câmara, o objectivo é chamar
25 mil pessoas às ruas de Leiria
para a prática saudável de desporto, durante todo o evento.
Os interessados em auxiliar
na organização dos eventos
devem inscrever-se no ‘website’ da Câmara, no formulário
criado para esse efeito.
Refira-se que esta é a terceira
vez este ano que o Parque da
Cidade recebe o evento. O Estádio Municipal recebeu a fase
anterior da ‘Arena Desporto’,
entre a passada sexta-feira e
segunda-feira, com o projecto

16 Maio | Sábado
Ginásio
10h30 BootCamp
11h30 BodyBalance
15h30 Cross Training
16h30 BodyCombat
Polidesportivo
09h30 Torneio Voleibol
14h45 Torneio Voleibol
Multiactividades
09h30 Atletismo
17 Maio | Domingo
Ginásio
10h30 Dança
15h30 Yoga
Polidesportivo
09h30 Badminton
Multiactividades
09h30 Orientação em Família
15h00 Kendo
16h30 Judo
Multiactividades II
09h30 BTT em Família

‘Eu Desportivo’, que chamou
crianças e pais ao Estádio. Despois desta edição, o evento regressa Junho a Leiria.
Na época balnear – meses de
Julho e Agosto – as actividades
estão previstas para a praia do
Pedrógão. Em todas as fases, a
entrada e participação é livre.|
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Arena do Desporto
aterra no Parque
do Avião
Leiria | P4
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=772747

HOJE às 22:42
O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo de celebrar o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por
16-10.
Diário Digital / Lusa
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Andebol ao minuto » FC Porto vs Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Global News Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://globalnews.pt/2015/05/13/andebol-ao-minuto-fc-porto-vs-sporting/

FC Porto 2 x Sporting 1
Livre 7 metros para o Sporting. Pedro Portela falha.
FC Porto 2 x Sporting 0
FC Porto 1 x Sporting 0
Início da partida.
A dupla de arbitragem é constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca.
Ambiente fantástico no Dragão Caixa.
É a vez do FC Porto se mostrar aos adeptos.
Neste momento entra o Sporting em campo.
No primeiro jogo desta final, o FC Porto recebeu o Sporting e venceu por 36-33, após prolongamento.
No final dos 60 minutos, as equipas estavam empatadas a 29 bolas.
As equipas já recolheram aos balneários, depois de efetuarem o aquecimento.
Boa noite, bem vindo ao desporto do Global News. Estamos novamente no Dragão Caixa para fazer o
relato do encontro entre o FC Porto e o Sporting, neste que é o Jogo 2 da Final do Campeonato
Nacional de Andebol 1.
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FC Porto a uma vitória do título - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4566651

O FC Porto somou esta noite a segunda vitória no play-off final do Campeonato Nacional de andebol,
que se disputa à melhor de cinco. Os hexacampeões derrotaram o Sporting, por 29-20.
O FC Porto ficou a uma vitória de conquistar o heptacampeonato de andebol, depois de ter batido
esta noite o Sporting, por 29-20, no segundo jogo do playoff final.
Depois de no primeiro jogo a vitória portista ter surgido apenas após o prolongamento, desta vez os
azuis e brancos lideraram praticamente todo o jogo, pois o Sporting só esteve apenas na frente do
marcador nos minutos iniciais (2-3).
Depois o FC Porto disparou no marcador, ao intervalo já vencia por 16-10, e a segunda parte não
teve grande história.
Gilberto Duarte foi o melhor marcador portista e da partida, ao fazer oito golos.
O terceiro jogo está agendado para sábado, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, pelas 21h00.
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Andebol: FC Porto a uma vitória do título

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/sporting/andebol-fc-porto-a-uma-vitoria-do-titulo

Dragões voltaram a vencer o Sporting, desta vez por 29-20.
há 10 minutos
O FC Porto ficou a uma vitória do título de campeão nacional de andebol depois de bater, esta quartafeira, pela segunda vez, o Sporting.
Os dragões somaram o segundo triunfo em casa, desta vez por 29-20, passando agora a decisão da
final para casa do adversário.
Redação
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Notícias ao Minuto - FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/389887/fc-porto-derrota-sporting-e-esta-a-uma-vitoria-dotitulo

O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título. 22:56 - 13 de Maio de 2015 |
Por Lusa Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título
consecutivo se vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do
Sporting. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão
Caixa por 36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a
ganhar por 16-10.
22:56 - 13 de Maio de 2015 | Por
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FC Porto está a uma vitória do heptacampeonato de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/fc-porto-esta-a-uma-vitoria-do-heptacampeonato-de-andebol1695567?frm=ult

Por PÚBLICO 13/05/2015 - 22:38 "Dragões" bateram o Sporting por margem confortável (29-20) no
segundo jogo da final. DR O FC Porto deu nesta quarta-feira um passo de gigante rumo à conquista de
mais um campeonato de andebol, que será o sétimo consecutivo para os "dragões". No segundo jogo
da final, os "azuis e brancos" voltaram a vencer o Sporting, desta vez por 29-20, e ficaram apenas a
um triunfo de reconquistar o título. No primeiro embate da final, a nota foi de equilíbrio e foi apenas
no prolongamento que o triunfo dos campeões nacionais se confirmou (36-33). Nesta quarta-feira, o
trabalho defensivo dos "dragões" superou muitas vezes as iniciativas atacantes dos lisboetas e abriu
caminho a uma vitória tranquila. Ao intervalo, a formação orientada por Ljubomir Obradovic vencia já
por 16-10 e no segundo tempo manteve a consistência defensiva, voltou a sofrer somente 10 golos e
continuou perigosa no ataque, com Gilberto Duarte à cabeça. O lateral do FC Porto foi o melhor
marcador da partida, com 8 golos, enquanto Fábio Magalhães e Frankis Marzo apontaram quatro cada
para os "leões". O próximo embate, que em caso de vitória do FC Porto será o último, entre os dois
finalistas do campeonato está agendado para sábado, às 21h, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
13/05/2015 - 22:38"Dragões" bateram o Sporting por margem confortável (29-20) no segundo jogo
da final.
PÚBLICO

Página 45

A46

FC PORTO-SPORTING, em direto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948163

siga aqui todas as incidências (21 horas) FC Porto e Sporting disputam esta quarta-feira o segundo
encontro do playoff referente ao campeonato nacional, após a vitória dos dragões no primeiro jogo. Na
altura, o Dragão Caixa assistiu a um encontro equilibrado que só foi resolvido no prolongamento,
tendo acabado com o resultado de 36-33, depois de um 29-29 nos 60 minutos. Os leões querem
inverter o fator casa - vencendo, podem ser campeão no seu reduto. Mas a história joga a favor da
equipa da casa, dado que o Sporting nunca venceu no Dragão Caixa, e novo triunfo azul esta quartafeira deixará os dragões com uma mão no troféu. Gilberto Duarte, uma das maiores figuras do plantel
azul e branco, apontou à baliza leonina: "Estou pronto para marcar golos, assim como todos estão
prontos para assumir". Do outro lado, Hugo Canela, adjunto dos leões, frisou que "o balneário está
bem, com elevado grau de concentração e com motivação extra para dar a volta ao playoff". O jogo
tem início marcado para as 21 horas.
, 13 maio de 201520:39
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FC Porto a uma vitória de novo título de campeão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=187275

13-05-2015 22:27
Triunfo sobre o Sporting, no segundo jogo da final dos "playoff" do Nacional de andebol. Vitória em
Odivelas, no sábado, dá o sétimo campeonato consecutivo aos azuis e brancos.
O FC Porto venceu o Sporting (29-20), esta quarta-feira, no segundo jogo da final dos "playoff" do
Nacional de andebol, ficando à distância de uma vitória de revalidar o título de campeão.
O terceiro desafio da final disputa-se em Odivelas, a partir das 21h00 de sábado [16 de Maio]. Em
caso de nova vitória, o FC Porto conquistará o sétimo título de campeão consecutivo.
[em actualização]
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FC Porto volta a vencer Sporting e está a uma vitória do título

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

13-05-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/05/13/fc-porto-volta-a-vencersporting-e-esta-a-uma-vitoria-do-titulo

13-05-2015 22:46
O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol.
Gilberto Duarte do FC Porto
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito esta quarta-feira num jogo em que chegou ao intervalo
a ganhar por 16-10.
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

13-05-2015

URL:: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/fc-porto-derrota-sporting-e-esta-a-uma-vitoria-do-titulo-nacional-deandebol_19225190.html

13 de Maio de 2015, às 22:45
O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da final do campeonato
nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por
16-10.
PA // PA
Lusa/Fim
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FC PORTO-SPORTING, em direto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20150513_2046_fc_porto_sporting_em_direto.html

FC PORTO-SPORTING, em direto FC Porto venceu o primeiro encontro no prolongamento mas Sporting
quer igualar... 20:39 . Record Por Record FC Porto e Sporting disputam esta quarta-feira o segundo
encontro do playoff referente ao campeonato nacional, após a vitória dos dragões no primeiro jogo.Na
altura, o Dragão Caixa assistiu a um encontro equilibrado que só foi resolvido no prolongamento,
tendo acabado com o resultado de 36-33, depois de um 29-29 nos 60 minutos.Os leões querem
inverter o fator casa - vencendo, podem ser campeão no seu reduto. Mas a história joga a favor da
equipa da casa, dado que o Sporting nunca venceu no Dragão Caixa, e novo triunfo azul esta quartafeira deixará os dragões com uma mão no troféu.Gilberto Duarte, uma das maiores figuras do plantel
azul e branco, apontou à baliza leonina: "Estou pronto para marcar golos, assim como todos estão
prontos para assumir". Do outro lado, Hugo Canela, adjunto dos leões, frisou que "o balneário está
bem, com elevado grau de concentração e com motivação extra para dar a volta ao playoff".O jogo
tem início marcado para as 21 horas.
FC Porto venceu o primeiro encontro no prolongamento mas Sporting quer igualar...
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/fc-porto-derrota-sporting-e-esta-a-uma-vitoria-do-titulo-nacional-de-andebol=f819607

Quarta feira, 13 de Maio de 2015 |
Porto, 13 mai (Lusa) -- O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 28-20, no segundo jogo da
final do campeonato nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por
16-10.
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FC Porto derrota Sporting e está a uma vitória do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

13-05-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/fc-porto-derrota-sporting-e-esta-a-uma-vitoria-do-titulo-nacional-de-andebol=f819613

Quarta feira, 13 de Maio de 2015 |
(CORREÇÃO) Porto, 13 mai (Lusa) -- O FC Porto venceu hoje em casa o Sporting, por 29-20, no
segundo jogo da final do campeonato nacional de andebol, ficando a um triunfo se celebrar o seu 20.º
título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto pode alcançar o seu sétimo título consecutivo se
vencer o terceiro encontro da final, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, e repetiu o êxito hoje num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por
16-10. (corrige o resultado no primeiro parágrafo: 29-20 e não 28-20).
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Corte: 1 de 1

Ò Ò andebol

Juniores da SIR 1º Maio vencem e dependem só de si
A equipa de juniores masculinos da SIR
1º Maio recebeu o CR Bairro de Janeiro e
venceu com alguma tranquilidade. E assim aconteceu porque a equipa de Picassinos começou bem e ao intervalo já vencia
por 13-10, tendo triunfado por 29-20
Com esta vitória, a formação marinhense depende apenas de si para subir
à I Divisão. Ainda no mesmo escalão, as
juniores foram até Porto Salvo perder pela
margem mínima (17-16). Já as seniores
femininas foram até Tavira perder por
20-29. As juvenis, por seu turno, foram a

casa da Juve Lis empatar 17-17 num jogo
em que mereciam vencer.
Nas competições regionais destaque
para a dupla vitória das iniciadas nas
viagens a Almeirim (25-26) e a Ansião
(15-27) e dos seniores em casa frente ao
Alverca (26-24) e fora em Telheiras (2531). Jogos do fim-de-semana. Domingo
10: Iniciados femininos: 16h – SIR 1º de
Maio x Batalha (Taça Primavera); Juniores
femininos: 19h - SIR 1º de Maio x Arsenal
CNELAS (2ª fase campeonato nacional
de juniores ). ß
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ESAP campeã regional
em ténis e andebol
A Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP)
conseguiu três títulos de campeã regional: um
em andebol feminino, e dois em ténis (iniciados
e juvenis).
EM TÉNIS, o encontro do centro decorreu nas
instalações do Clube Ténis
de Águeda. O dia chuvoso obrigou a coletividade
a transferir os jogos para
o pavilhão do complexo.
Durante todo o dia 1 de
maio, os alunos aguedenses
defrontaram as seguintes
escolas da zona centro do
país: A. E. Vouzela/Campia,
E.B. Ceira, A.E. Tábua e A.E.
Lima de Faria – Cantanhede.
Representaram a ESAP os
alunos iniciados Marta Simões (8ºA), Leonardo Santos
(8ºD) e Gonçalo Folhas (8ºD)
e juvenis Laura Silva (10ºE),
Rodrigo Almeida (9ºB) e
Diogo Quintas (10ºE), tendo como suplente Andreia
Beatriz Tavares (9ºB).
De referir, ainda, a participação dos árbitros Ana
Miguel Carvalho (7ºC), Nadine Ragú (7ºC) e Cláudio
Almeida (aluno do Agrupamento de Escolas de
Águeda que representa a
ESAP segundo protocolo

do desporto escolar)
A fase nacional do desporto escolar vai decorrer
entre 14 e 17 de maio no
Estádio Universitário de
Lisboa, contando com a
presença da equipa de juvenis da ESAP.
Também no dia 1 de
maio, a equipa de andebol
feminino da ESAP venceu a
fase regional, que decorreu
em Viseu. Estiveram pre-

sentes, para além da ESAP,
em representação da Coordenação Local do Desporto
Escolar (CLDE) de Aveiro,
as representantes das CLDE
de Viseu - Agrupamento
de Escolas de Oliveira de
Frades – e de Leiria – Colégio João de Barros. A
ESAP venceu os dois jogos realizados por 32-14
e 34-29, ao Agrupamento
de Escolas de Oliveira de
Frades e Colégio João de
Barros respetivamente.
Com esta vitória, a ESAP
conquistou o direito de ser a
representante da DSR Cen-

 Em cima, Paula Biscaia (professora), Tatiana Santos, Beatriz Ribeiro, Joana Santos, Inês Cha-

ves, Filipa Silva, Cátia Ferreira, Beatriz Rocha e Verónica Fernandez; em baixo: Tânia Biscaia,
Maria Luís Almeida, Inês Alves, Bruna Coelho, Nádia Gonçalves e Luana Mota

tro no campeonato nacional
de desporto escolar, que se
irá realizar entre 14 e 17 de

 Iniciados da ESAP: professor Rui Oliveira, Gonçalo Folhas, Marta Simões e

Leonardo Santos

maio, em Lisboa. Esta é a
sétima vez que a equipa de
andebol da ESAP se apura,

consecutivamente, para a
fase mais importante da
competição.

 Juvenis da ESAP: professor Rui Oliveira, Diogo Quintas, Laura Silva

e Rodrigo Almeida
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Atividades desportivas do
“Estás em Barrô… mexe-te!”
FUTSAL FEMININO O Barrô venceu Aguada

de Baixo por 4-1. As equipas alinharam e marcaram: BARRÔ –Beta, Dora(3), Inês(1), Tatiana,
Joana, Mafalda, Sandra, Fátima Antunes, Nelia,
Fátima Reis e Celeste. Treinador- Aurélio Campos.
AGUADA DE BAIXO – Cláudia, Juliana, Paula
(1), Vera, Inês, Cristiana, Soraia, Vanessa e Dina.
Treinadora- Cristina Fonseca.
ANDEBOL FEMININO A equipa de “ex-Laqueiras”

perdeu com o Ílhavo Andebol Clube por 20-31. As
equipas alinharam: EX.LAQUEIRAS – Mariana,
Mónica, Canilina, Ana Pat, Mariana, Cátia, Ana
Saraiva, Diana, Andreia, João, Cristiana, Jurezeyde
e Juliana. Treinador - Daniel Cardoso. ILHAVO
– Ana Ribau, Catarina Diniz, Ana Pereira, Micaela Rodrigues, Márcia Marques, Fabiana Saraiva,
Rita Sarabando, Daniela Sousa, Mariana Marques,
Matilde Rocha, Carolina Tabarez, Filipa Durães,
Alexandra Duarte, Inês Bavigeois, Rita Ribeiro,
Cristiana Dias, Sara Matos e Mariana Agostinho.
Treinador- Pedro Lagarto. (ver página 12)
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ANDEBOL

Juvenis de Valongo decidem
nacional com Alavarium
A CP Valongo do Vouga
venceu (31-25) a Académica
de Espinho, nesta cidade,
para a fase de apuramento
dos ﬁnalistas do campeonato
nacional, mantendo-se assim
em posição de discutir a
qualiﬁcação. Sábado (15h)
recebe o Alavarium na última
partida desta fase.
EM ESPINHO, alinharam e

marcaram: Andreia Fernandes
(4), Tatiana Santos, Ana Ferreira,
Beatriz Ribeiro, Tânia veiga (4),
Nadia Gonçalves (10), Inês Chaves

(2), Inês Alves (8), Cátia Ferreira,
Beatriz Rocha e Joana Santos (3).
Treinador: Diogo Santos.
Em iniciados femininos, a ACVV
venceu (27-19) em São Pedro do
Sul para a segunda fase do campeonato nacional, tendo alinhado e
marcado: Juliana Arede (9), Etelvina Santos, Ana Gonçalves, Ana
Saraiva (3), Maria Figueiredo (1),
Ana Saraiva, Mariana Morais (5),
Catarina Pires (1), Nanci Lopes (6) e
Verónica Nelson (2). Treinador: Rui
Calhau. Domingo (15h) recebem
o São Félix da Marinha.
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ANDEBOL

AAC: duas vitórias e
uma derrota para o regional
OS JUNIORES masculinos do AAC perderam
(24-36) com a Sanjoanense,
fora, para o campeonato
regional, tendo alinhado
e marcado: Jorge Pires,
Alexandre Fernandes (6),
Edgar Santos (1), Nuno
Marques, José Santos (5),
José Baptista (3), Jorge
Ferreira, José Paulos, Bernardo Pires, Luis Almeida (5), Bruno Correia (1),
João Sousa (1), Quenede
Pires (2) e Bruno Prazeres.
Treinador: Bruno Oliveira.
Domingo (18h30) recebem
o São Paio de Oleiros.
Os juvenis masculinos do
AAC venceram (35-27) o
Ílhavo, na Gafanha da Encarnação, para o regional,
tendo alinhado e marcado:
Rafael Silva (5), João Neves
(2), Gonçalo Matos, José
Santos (4), Gabriel Oliveira,

Valdemar Valente (1), Miguel Conceição (2), Jorge
Ferreira, José Lima (3),
Duarte Fernandes (4), José
Baptista (8), Bruno Correia
(1) e Bruno Prazeres (5).
Treinador: Iolanda Sousa.
Sábado (19h) recebem o São
Bernardo.
Os minis masculinos do
AAC receberam e venceram
(20-7) o São Paio de Oleiros B para o campeonato
regional, tendo alinhado
e marcado: Gonçalo Ferreira, Rodrigo Francisco
(6), Leonardo Morais (1),
Manuel Dias, Francisco Oliveira, Luis Pires (4), Renato Dias, Duarte Fernandes
(8), Ruben Pires (1) e Denis
Barbas. Treinador: Bruno
Oliveira. Domingo jogam
no pavilhão universitário
nº 3 de Coimbra com a
Académica.
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LAAC vence CPVV e Pateira
para o regional
As equipas de minis
e iniciados femininos
da LAAC venceram,
respetivamente, a
Casa do Povo de
Valongo do Vouga (2414) e o CD Pateira (5323), em jogos a contar
para os campeonatos
regionais dos
escalõesEM VALONGO do Vouga, as equipas de minis jogaram e marcaram: CPVV
- Lara Almeida, Beatriz Loureiro, Ana Ferreira(1), Rita
Santos(2), Sara Pereira, Sofia
Veiga(3), Naide Gonçalves(7) e Mariana Mendes(1).
Treinador: Paula Biscaia.
LAAC - Carolina Ribeiro,
Mariana Ferreira, Matilde
Ferreira(1), Inês Ferreira(5),
Catarina Escada(1), Beatriz
Figueiredo(3), Juliana Valen-

te(6), Lara Santos(3),Marta
Pontes(1),Emily Simões,
Cátia Cabral(3),Sara Pinto
e Joana Oliveira(1). Treinador: Cátia Figueiredo.
No escalão de iniciados,
as equipas alinharam em
Aguada de Cima: LAAC
- Nicole Rodrigues,Beatriz
Parreira(2), Inês Silva (4),
Ana Jesus(5), Maria Luís(13),
Inês Mesquita(11), Mafalda
Mota(16) e Inês Pontes(2).
Treinadores: Daniel Cardoso
e Jorge Mesquita. PATEIRA
- Catarina Carvalho(13), Patrícia Tavares, Maria Ferreira,
Lorena Marques(10), Jessica
Ribeiro, Beatriz Garcia, Ana
Carvalho e Beatriz Almeida.
Treinador: José Melo.
A LAAC joga sábado na
Vacariça (17h) e domingo
recebe o mesmo Vacariça
(18h).O Pateira recebe o
Canelas no domingo (11h).
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Bruno Silva
marca 22 golos
na vitória do Pateira
OS JUVENIS masculinos do CD
Pateira receberam e venceram o Avanca para a segunda fase do campeonato
nacional da 2ª divisãso, mantendo
assim a liderança. Alinharam e marcaram: Rafael Vitória, Paulo Sousa,
Bernardo Bem (6), João Alves, João
Gaspar, João Almeida (2), Martim
Pires, João Almeida, Rafael Fernandes,
José Simões (3), Bruno Silva (22),
Cristiano Nogueira, Bruno Melo e
Miguel Morais (2). Treinador: Miguel Ribeiro. Sábado (16h) recebem
o Portalegre.
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BARRÔ

Pesca e pedypaper adiados
no “Estás em Barrô… mexe-te”

 As equipas de futsal e de andebol feminino

e o IAC - Ílhavo Andebol
Clube. Também aqui o público foi contemplado com
um bom jogo, apesar das
atletas da Laac apenas treinarem uma vez por semana
e não estarem em competição, contrariamente ao
que acontece com o IAC.
Falta falar dos resultados,
mas estes foram momentos de convívio e alegria,
objetivo único deste tipo
de iniciativas.
Mais uma noite bem conseguida pela direção do CCB,
onde o desporto no feminino
foi rei.
PRÓXIMO
FIM DE SEMANA

DAS

INICIATIVAS

agendadas para o último
fim de semana do “Estás em
Barrô… mexe-te”, apenas a
parte desportivo se realizou
(ver página 18), tendo o concurso de pesca e o pedypaper
sido adiados para 16 e 31 de

maio, respetivamente, por
motivo de mau tempo.
Quanto ao desporto,
numa organização do
CCB, realizou-se no pavilhão um jogo de futsal
feminino, onde as equipas de Aguada de Baixo e

Barrô deram espetáculo,
demonstrando bom futsal,
o que veio a agradar a um
numeroso público presente. Logo de imediato foi a
vez do andebol feminino,
tendo-se realizado um jogo
entre ex-atletas da LAAC

Sexta-feira, dia 8 - Aconselhamento de Saúde, da
responsabilidade da Farmácia Simões Roque, durante
todo o dia; às 21 horas, no
Centro Cívico espetáculo
do Conservatório de Música de Águeda.
Sábado, dia 9 - às 15
horas Futebol no Campo
de Santo André, com organização da ADRCC; às
21 horas, no Centro Cívico, Variedades de Danças,
secção cultural do CCB.
Domingo, dia 10 - às 9
horas, Ciclo turismo, organizado por João Dias.
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