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Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Claudio Silva (GR) 
Fábio Vidrago (1) 
Hugo Rocha (12) 
Pedro Seabra (2) 
Ologo Branquinho (1) 
Miguel Sarmento (4) 
Pedro Spinola 
João Gonçalves 
Carlos Martins (2)  
Nuno Grilo (6) 
Nuno Rebelo 
Oleksandr Nekrushets 
André Gomes (1) 

CARLOS RESENDE 

Algosa Cudic (GR)  
Daniel Svensson (GR) 
Luis Oliveira (GR)  
Pedro Portela (10) 
Bosko Eljelanovk  
Bruno Moreira 
Sergio Barros....   
Frankis Carol (6) 
Pedro Solha (4) 
Carlos Carneiro  
Sanwel Aslanlan 
João Antunes 
Francisco Tavares 
Edmllson Araújo 
João Paulo Pinto (3) 
Fabio Magalhães (5) 

ZUPO EQU1SOAIN 

it 

ABC 

BENFICA 

ANDEBOL VEIAS-FINAIS DO 'PLAY-OFF' 

ANDEBOL — PLAY-OFF.- MEIAS-FINAIS (JOGO 

Pavilhão Flávio Sã Lede, 
em Braga 

ABC o SPORTING 

28 
10  INTEARZALO 13 

ARBITRO~ 

Eurico Nicolau e Ivan Caçador, de Leiria 
'Apôs dois prolongamentos; 1. prolongamento: 26-26: 
Tempo regulamentar: 22-22 

ABC está na luta pelo 
título com o Benfica 
Equipa de Braga bate Sporting em casa após dois prolongamentos 

o Águias e minhotos poderão defrontar-se sete vezes este mês Leões não disfarçaram desalento 

Par 

HUGO COSTA 

F
01 preciso coração de aço 
para se ver c onhecido o 
adversário do Benfica na fi-
nal: só ao fim de 80 minu-
tos o ABC conseguiu bater o 

Sporting na finalíssima, por 29-28, 
com os leões a não conseguirem, já 
sem tempo de jogo, concretizar um 
livre nos 11 metros com o bloco de-
fensivo a parar o remate de Fábio 
Magalhães. Tal como no jogo 3 das 
1/2 finais da época passada e com 
desfecho risonho para os da casa! 

Isto numa partida eletrizante com 
12 igualdades, um melhor começo 
dos bracarenses com resposta à al 
tura do Sporting, aproveitando a 
mobilidade de João Paulo Pinto e os 
ataques no exterior. E com isto, os 
leões chegaram a ter 4 golos à maior 

ANDEBOL — PLAY-OFF' 

quartos-de-finais 

FC PORTO (1.1 

AVANCA (8.1 du, 

BENF1CA (4.1 

IMDEIRA,SAD (5.1  31§ 
E 20/02 n/02 e 5/03 I 

na 2.' parte (10-14, 11-15 e 12-16), 
mas no momento em que o ABC re-
velava poucas soluções para desfei-
tear Svensson, encontrou a fórmu 
la: ataques rápidos aos 6 metros que 
originaram livres de 7 metros (con-
verteu 12 dos 14 que dispôs). E com 
Grilo a aparecer, o empate surge a 

DEMOS O MÁXIMO 

Foi um jogo de nervos, nem 
sempre bem jogado, mas os meus 
jogadores deram o máximo, nem 
sempre o máximo de valor, mas 
perante o jogo, lutaram imenso. Agora 
procuramos os pormenores, nesta 
altura da época não há milagres nem 
segredos 

CARLOS RESENDE 
Treinador do ABC 

18 golos e mantém-se até aos 22-22 
com posse de bola para o Sporting 
e aqui surgiram os protestos de Zu-
po: com seis segundos para se jogar, 
Carol marca golo mas com um api-
to da dupla de arbitragem por falta 
ofensiva de Carneiro. 

O técnico dos leões protesta (no 

Têm a palavra 

ASSIM É DIFÍCIL 

Há dois lances que marcaram o 
jogo: uma falta na zona do pivot entre 2 
jogadores quando o Frankis Carol marca 
golo (que poderia ser o da vitória] no 
tempo regulamentar, e uma exclusão 
que não é dada numa falta sobre o 
Carol. Assim é difícil ganhar numa 
partida com estas caracteristicas 

HUGO CANELA 
Treinador adjunto do sporting 

quartos-de-finais 4. 
ABC (r) 

P. MANUEL (7.°)  !"0 

SPORTING (3.°) -+'; 

AGUAS SANMS (6.1 =  o 

20/2,27/2 e 5/3 I 

final foi objeto de relatório discipli-
nar), vê exclusão e no livre de 9 me-
tros consequente, Carol acerta no 
bloco: prolongamento! Novamente 
o Sporting por cima quando, na 2." 
parte, Fábio Magalhães faz o 23-25, 
porém, com o pavilhão a gritar como 
nunca, Carlos Martins reduz e Sar-
mento empata. 

Golo de João Paulo Pinto a 53 se-
gundos do fim, mas Seabra arran-
ca novo sete metros e Sarmento, 
frente a frente com Cudic, faz o 26 - 
26 para 2." prolongamento. Hugo 

Rocha adianta o ABC, Portela em-
pata, Carlos Martins dá nova vau - 
t agem e o Sporting reclama falta so-
bre Bosko na última jogada. Inicio 
da 2.! parte, Portela empata, Svens-
son defende um 7 metros mas llum 
berto tira o golo a Solha, para Sea-
bra fazer o 2 9 - 2 8 . Depois, 
novamente Humberto a defender o 
remate de Carneiro e, após falha 
técnica do ABC, o Sp orting lança-
-se no ataque mas 1 lugo Rocha para 
e é desqualificado. Nem Carol, nem 
Fábio conseguiram o empate e oito 
anos depois, o ABC volta à final, de 
novo com o Benfica, como em 2008. 
Seguiu-se explosão de festa de adep -
tos e jogadores. E ficam, desde já, ga - 
rantidos cinco jogos entre minho-
tos e águias: 2 na final da Challenge 
e 3 ou 5 na final do campeonato! 

meias-finais  '-

FE PORTO (ti 

BENFICA (4.1 

19/03P,r6/03. 16/04. 20/04 e 04/051  I  

17/05, 11/05,14/05, 21/05' e 28/05'1 

-4 Final e meias-finais disputadas à melhor de cinco jogos 

meias-finais 

ABC (2.1 âèl:g  
SPORTING (3.1 

19/03, 20/03,15/04,20/04 e 04/051 

Equipa anfitriã fez a festa num Flávio Sá Leite a rebentar pelas costuras 

  

 

PAULO ESTEVES/ASF 
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A2 ABC vence Sporting (29-28) após dois prolongamentos e junta-se a Benfica na final
 

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

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=610418

 
O ABC venceu o Sporting por 29-28 e apurou-se para a final do campeonato nacional de andebol,
onde vai defrontar o Benfica. A eliminatória, disputada à melhor de cinco jogos, terminou com um 3-2
favorável à equipa de Braga. Num jogo muito disputado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, os
leões chegaram ao intervalo em vantagem (13-10) mas os minhotos reagiram na segunda parte que
terminou com empate a 22 golos. 26-26 foi o resultado no final do primeiro prolongamento, 29-28 o
resultado final favorável ao ABC. Hugo Rocha, com 12 golos, foi o melhor marcador da equipa da casa,
Pedro Portela, com 10, destacou-se no Sporting. ABC e Benfica vão defrontar-se também na final da
Taça Challlenge, pelo que o primeiro jogo da final do campeonato realiza-se apenas a 7 ou 8 de maio.
 
 04-05-2016
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ANDEBOL 

ABC NA FINAL 
O ABC venceu ontem o Spor-
ting por 29-28 (após duplo pro-
longamento) e garantiu lugar 
na final do campeonato de an-
debol, na qual já estava o Ben-
fica. O primeiro jogo da decisão 
realiza-se sábado. 
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ABC Braga vence Sporting e junta-se ao Benfica na final do Nacional de andebol
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/abc_braga_vence_sporting_e_junta_se_ao_benfica_na_final_

do_nacional_de_andebol.html

 
O ABC Braga qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa
o Sporting, por 29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das meias-finais. Depois de
ter chegado ao intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense conseguiu empatar a 22 no final
do tempo regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro prolongamento com um empate
a 26. O ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de cinco jogos se disputa em Braga a 07
ou 08 de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se sete vezes no mês de maio, uma vez que
vão encontrar-se também no encontro decisivo da Taça Challenge.
 
 04.05.2016
 
Lusa
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Já está! Presença na final do
Campeonato Nacional de Ande-
bol da I Divisão garantida para o
ABC/UMinho, com um triunfo
difícil, suado, determinado, de
enorme sacrifício, mas por isso
mesmo ainda mais saboroso. O
resultado final de 29-28 de-
monstra bem as dificuldades vi-
vidas pelos academistas na parti-
da, mas dão um mérito redobra-
do aos bracarenses.

Num jogo que se esperava de
‘vida ou morte’ para as aspira-
ções das duas equipas em chegar
à disputa final do campeonato, o
ABC entrou melhor, inaugurou
o marcador e cedo conseguiu
construir uma vantagem no re-
sultado, ainda que curta.

Os academistas mostravam-se
activos no ataque e a nível de-
fensivo estiveram muito acerta-
dos na fase inicial da partida,
conseguindo alguns contra-ata-
ques para marcar e, aos 10 minu-
tos de jogo, venciam por três go-
los de diferença (5-2).

Foi, no entanto, nessa altura
que o Sporting começou a recu-
perar. Aproveitando alguns erros
defensivos e defesas do seu
guardião, os leões conseguiram,

entre os 12 e 17 minutos de jogo,
um parcial de 4-0 nos golos mar-
cados e, com isso, chegar à pri-
meira vantagem no marcador,
com um 6-7.

O ABC ainda respondeu e con-
seguiu voltar a empatar, mas lo-
go depois o Sporting disparou
no marcador e a um minuto do
intervalo tinha mesmo uma van-
tagem de quatro golos, anulada
já depois do apito para o interva-
lo, com um golo de livre de sete
metros apontado por Hugo Ro-
cha, ele que foi, na primeira par-
te, o melhor marcador da partida
com cinco tentos certeiros.

Ao intervalo os leões venciam
por 10-13 e a segunda parte pro-
metia muito mais animação e es-
perava-se um ABC/UMinho
com capacidade para reagir e
procurar anular a desvantagem
que tinha no marcador.

E foi o que se verificou no iní-
cio da segunda parte. Apesar do
Sporting voltar a jogo mais tran-
quilo, o ABC, aos poucos, foi
conseguindo anular a desvanta-
gem que tinha no marcador e aos

15 minutos do segundo tempo
conseguiu reduzir para a desvan-
tagem mínima (16-17). A recu-
peração apoiou-se em várias de-
fesas de classe de Humberto
Gomes, na concentração defen-
siva e no acerto defensivo. Mes-
mo assim, nessa fase da partida,
os academistas desperdiçaram
algumas oportunidades para as-
segurar o empate e voltar para o
comando do jogo.

O empate surgiu mesmo aos
49 minutos, a 18 golos, com o
ABC/UMinho agora mais por
cima do jogo, mais galvanizado
e com vontade de contrariar os
leões que, nesta fase, mostravam
mais dificuldades ofensivas.

O jogo tomou uma toada de
grande equiíbrio até ao fim do
tempo regulamentar. Foi o ver-
dadeiro mata-mata e o final dos
60 minutos chegou com o empa-
te a 22 golos a fixar-se no mar-
cador, obrigando à disputa do
prolongamento.

Os cinco minutos da primeira
parte do tempo extra terminaram
muito depressa, com apenas três

golos na partida. Os leões foram
para o segundo tempo do pro-
longamento a vencer por 23-24.

Na segunda parte, novo empa-
te: 26-26 com Miguel Sarmento
a marcar de livre de sete metros
já depis do apito final, e mais
dez minutos para disputar, na
tentativa de descobrir o finalista
do campeonato que vai defrontar
o Benfica.

Primeira metade do segundo
prolongamento e o ABC/UMi-
nho conseguiu manter a vanta-
gem para a metade final da parti-
da. E o Flávio Sá Leite, em peso,
pedia apena mais um pequeno,
mas enorme esforço aos jogado-
res para garantir a vitória.

E foi sem dúvida alguma uma
vitória merecida para o ABC que
conseguiu chegar ao final do se-
gundo prolongamento com uma
vantagem mínima de 29-28.

O ABC/UMinho está na final
do campeonato, que vai disputar
com o Benfica, depois de um jo-
go de determinação, enorme
vontade, muito sacrifício e, no
final, a tão desejada glória.

ABC de coragem e sacrifício na final
ACADEMISTAS conquistaram o direito a disputar a final do campeonato, ao levarem de vencida o Sporting por 29-28, após a dis-
puta de dois prolongamentos. Jogo intenso, de qualidade, muita coragem e sacrifício deu o tão desejado passaporte ao ABC.

FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho celebra a vitória sobre o Sporting e apuramento para a final do campeonato

ABC/UMINHO, 29 *
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago,
Hugo Rocha, Pedro Seabra, Nuno Grilo,
Pedro Spínola e Carlos Martins. Jogaram
ainda André Gomes, Diogo Branquinho,
Miguel Sarmento, João Gonçalves,
Emanuel Ribeiro, Nuno Rebelo, Oleksandr
Nekrushets e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING, 28
Svensson (GR), Pero Portela, Buno
Moreira, Frankis Marzo, Carlos Carneiro,
Pedro Solha e Fábio Magalhães. Jogaram
ainda Bosko Bjelanovic, João Antunes,
João Pinto, Luís Oliveira, Sérgio Barros,
Aljosa Cudic, Aslanian, Francisco Tavares e
Edmilson Araújo.
Treinador: Francisco Javier Equisoain.

Pavilhão: Flávio Sá Leite (Braga)

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.

Ao intervalo: 10-13.

* Resultado após dois prolongamentos.
No final do tempo regulamentar 22-22.

Carlos Resende 
(técnico do ABC/UM)
“Atletas deram
o máximo e merecem”

“Houve várias fases do jogo em
que as duas equipas tiveram
ascendentes. Entrámos muito
bem, para o intervalo já foi o
ascendente do Sporting. Naque-
le momento em que o Sporting
estava à frente e fizemos um es-
forço adicional para procurar o
resultado, deu-nos mais alento e
possivelmente algum descon-
forto ao Sporting. Ninguém po-
de acusar os atletas de não te-
rem dado o seu máximo. Se o
Sporting ganhasse teria que dar
os parabéns aos meus jogadores
na mesma. Normalmente a equi-
pa que perde tem sempre mais
queixas dos árbitros do que quem
ganhar.”

Nuno Grilo
(jogador do ABC/UM)
“Público foi o nosso
alento e a nossa alma”

“O principal objectivo era vencer
e estar na final e conseguimos.
Dar os parabéns às três equipas
que fizeram um excelente
trabalho, ao seu mais alto nível e
quando assim é o andebol
português está de parabéns.
Tivemos um factor extra, o nosso
público. Foram o nosso alento e
a nosa alma. Tivemos algumas
falhas que permitiram a discre-
pância [quatro golos] no re-
sultado para o Sporting.”

Hugo Canela
(adjunto do Sporting)
“Dois erros que fazem
a diferença no jogo” 

“Um de dois lances que gostaria
de mencionar aqui e que nos
impediram de ganhar o jogo. O
Frankis marca golo, o árbitro não
valida e a justificação não foi
compreensível. A segunda foi no
tempo extra, não validou outro
golo que não percebemos por-
quê. Zuppo levou dois minutos
por não perceber o porquê da
anulação do golo. Sabemos que
nestas condições os árbitros po-
dem falhar um bocado. Há dois
lances que fazem a diferença.”

§cabinas
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ANDEBOL VENCEU O SPORTING NA ‘NEGRA’ (29-28)

ABC/UMINHO VAI LUTAR
PELO TÍTULO DE CAMPEÃO
Pág. 18
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ABC Braga vence Sporting e junta-se ao Benfica na final do Nacional de andebol
 

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

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a67748a7

 
O ABC Braga qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa
o Sporting, por 29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das meias-finais. Depois de
ter chegado ao intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense conseguiu empatar a 22 no final
do tempo regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro prolongamento com um empate
a 26. O ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de cinco jogos se disputa em Braga a 07
ou 08 de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se sete vezes no mês de maio, uma vez que
vão encontrar-se também no encontro decisivo da Taça Challenge.
 
 04 | 05 | 2016   23.46H
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Madeira Andebol SAD está a um pequeno passo de voltar às competições europeias. 

Madeira Andebol SAD 
muito perto da Europa 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Com a presença do Benfica e ABC 
na final da Taça Challenge 2016, as 
portas para a presença numa com-
petição europeia na próxima tem-
porada estão abertas definitivamen-
te para as formações, do Madeira 
Andebol SAD e do Aguas Santas, 
emblemas que este fim-de-semana, 
iniciam a disputa final pelo 5.° e 6.° 
lugar final na tabela classificativa do 
`nacional' da I Divisão em seniores 
masculinos. 

Disputado à maior de três encon-
tros esta autêntica final entre madei-
renses e a formação da Maia ganha 
assim uma substancial motivação 
neste final de temporada, sobretudo 
para o Madeira Andebol SAD que 
depois de uma época regular de 
grande qualidade fica à beira de po-
der regressar na próxima época aos 

MADEIRA SAD TEM 
AS PORTAS ABERTAS 
PARA REGRESSAR 
ÀS COMPETIÇÕES 
EUROPEIAS 

palcos europeus, objectivo absoluta-
mente crucial nesta fase de reafir-
mação do projecto que representa a 
Região no mais alto nível competiti-
vo nacional. 

Sábado os madeirenses visitam o 
reduto do Águas Santas onde ac-
tuam pelas 18 horas. Depois dia 14 
de Maio no Funchal, às 15 horas, a 
segunda partida e caso seja necessá-
rio desempatar e final, um outro 
jogo também a ser realizado no Fun-
chal está agendado para dia 21 de 
maio às 17 horas. 

Recorde-se que na primeira fase 
do campeonato nacional os madei-
renses estiveram sempre por cima 
do Águas Santas no que a resulta-
dos desportivos diz respeito. 

No Funchal, o Madeira Andebol 
SAD venceu por 25-23 e na Maia a 
equipa de Paulo Fidalgo voltou a 
ganhar por 29-22. Ambos os con-
juntos marcaram presença na fase 
final. 

O Madeira Andebol terminou no 
quinto lugar com 51 pontos, com o 
Aguas Santas logo atrás com 48 
pontos. Na fase final o Madeira 
SAD foi eliminado pelo Benfica, 
derrota no Funchal 26-25 e na Luz 
por 40-30.0 Águas Santas perdeu 
com o Sporting 27-24 na Maia e em 
Lisboa por 33-24. Agora numa 'fi-
nal' em que está em causa um lugar 
nas provas europeias madeirenses 
e maiatos voltam a estar lado a 
lado. 
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Silvino Cardoso

A Academia de Andebol de S.
Pedro do Sul é uma colectivi-
dade que em Agosto come-
mora o 1.º aniversário e foi
criada para desenvolver e pro-
mover o andebol no concelho,
no imediato, em termos de for-
mação em ambos os sexos e,
mais tarde, entrando nos cam-
peonatos seniores. Um pro-
jecto que os responsáveis que-
rem prosseguir com condições
de trabalho ao melhor nível. 

Actualmente a Academia de
Andebol tem vindo a utilizar a
antiga escola primária para le-
var por diante as suas activi-
dades, “sendo o local de en-
contro e de referência para to-
dos os seus associados”, refere

Carlos Pires, o presidente da
instituição. 

Contudo, os dirigentes foram
'notificados'  pela Associação
de Pais do Agrupamento de
Escolas de S. Pedro do Sul
(APAESUL) sobre a necessi-
dade de utilizar o espaço para
as suas actividades.  Assim, “a
Academia terá de encontrar
em breve um local que possa
servir de apoio às suas activi-
dades e de encontro dos seus
associados”, reitera o dirigente.

“Neste momento a autarquia
não dispõe de nenhuma solu-
ção. Os espaços disponíveis já
se encontram atribuídos a ou-
tras associações/serviços ca-
marários. Assim solicitamos a
colaboração de todos os asso-
ciados e simpatizantes da Aca-
demia para que, em conjunto,
se possa encontrar o ‘nosso es-
paço’, apela Carlos Pires. |

Academia sampedrense
à procura de nova sede
Andebol
AA Viseu
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 luís Filipe silva

O 
ABC/UMinho quali-
ficou-se ontem para 
a final do play-off de 
apuramento de cam-

peão ao bater o Sporting 
por 29-28 no jogo do ti-
ra-teimas, após dois pro-
longamentos e 80 minu-
tos de grande emoção e 
incerteza.

Depois de dois triun-
fos para cada lado, curio-
samente, em terrenos 
alheios, o ABC/UMinho 

tirou ontem partido do 
fator casa. O público bra-
carense compareceu em 
peso à chamada e fez do 
Flávio Sá Leite um verda-
deiro vulcão em erupção a 
lembrar os velhos tempos 
nos anos 80 e 90. O resul-
tado foi um jogo de ande-
bol de altíssima qualidade 
e intensidade e o regres-
so dos academistas à dis-
cussão do título nacional.

O ABC/UMinho, em-
purrado pelo seu fervo-
roso público, entrou na 
partida da melhor manei-
ra e dominou o primeiro 
quarto de hora, mas não 
conseguiu ganhar gran-
de avanço no marcador.

Aos poucos, o Sporting 
foi ganhando ascendente, 
muito graças à exibição de 
bom nível do guarda-re-
des Svensson, que anu-
lou uma série de ataques 
academistas.

Ainda assim, os leões só 
conseguiram uma vanta-
gem de três golos ao in-
tervalo, o que deixou tudo 
em aberto para o segun-
do tempo.

O Sporting entrou mais 
forte na segunda parte e 
chegou a ter quatro golos 
de vantagem, mas a força 
de vontade dos academis-
tas anulou a desvantagem 

ABC/UMinho derrotou Sporting após dois prolongamentos e está na final 

A noite foi de gala
na catedral do andebol

a partir dos 10 minutos e 
depois foi um jogo dis-
cutido taco a taco até ao 
derradeiro segundo, com 
Hugo Rocha em evidência 
no plano atacante.

Se na baliza do Spor-
ting Svensson esteve em 
bom plano, o ABC/UMi-
nho teve um Humberto 
Gomes que foi também 
uma mais-valia nos mo-
mentos de maior aperto 
para os bracarenses.

A partida acabou com 
um empate a 22 golos e 
avançou-se, então, para 
o prolongamento.

Foram 10 minutos de 
grande intensidade com-
petitiva que poderia ter 
pendido para qualquer 
um dos lados. E o drama-
tismo ficou guardado pa-
ra o final, quando o ABC 

beneficiou de um livre de 
sete metros mesmo no úl-
timo segundo. Sarmento 
não tremeu, converteu o 
castigo máximo e levou a 
partida para um segundo 
prolongamento, após no-
va igualdade, desta vez a 
26 golos.

A primeira parte do se-
gundo prolongamento 
trouxe mais do mesmo. 
Muito equilíbrio e emoção 
a rodos, com o ABC a sair 
por cima com uma van-
tagem mínima de 28-27.

Na segunda metade, e 
após o Sporting ter em-
patado, Miguel Sarmen-
to desperdiçou um livre 
de sete metros, mas logo 
a seguir Humberto Gomes 
travou um ataque leonino 
com uma grande defesa e 
no contragolpe Pedro Sea-
bra colocou os academistas 
em vantagem e o guarda-
-redes do ABC seguiu-lhe 
os passos com mais uma 
enorme defesa numa fase 
crucial da partida.

Os academistas falha-
ram um ataque a 15 se-
gundos do final mas o 
contra-ataque do Spor-
ting voltou a esbarrar em 
Humberto Gomes e Hu-
go Rocha viu cartão ver-
melho. Por momentos a 
partida parecia que tinha 
acabado mas não e Spí-
nola foi excluído com 2 
minutos. O apito veio de-
pois e a explosão de ale-
gria no Flávio Sá Leite foi 
total com a equipa a fes-
tejar em comunhão com 
os adeptos.

Carlos Resende elogiou o público

«Já tinha saudades 
de ver o pavilhão assim»
O técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende, 
deixou uma palavra de apreço para os adeptos 
que lotaram o Flávio Sá Leite. «Já tinha sauda-
des de ver o pavilhão assim. Uma coisa é ter 
uma casa bem composta, outra é ver o pavi-
lhão cheio. Há mais de 20 anos que não o via 
assim e foram o nosso oitavo jogador. Espero 
que compareçam nos próximos jogos», referiu.

Quanto à partida, Resende referiu ter sido 
«um jogo de nervos» próprio de uma partida 
com cariz de final. «Entrámos bem e chegá-
mos a estar na frente. O Sporting reagiu bem 
mas nós respondemos na segunda parte», disse.

Sobre as queixas da arbitragem feitas pe-
lo Sporting, o técnico do ABC apenas referiu: 
«Normalmente, quem perde tem tendência a 
apontar mais o erros da equipa de arbitragem».

Nuno Grilo: «Obrigado ao público»
Nuno Grilo estava radiante com a presença do 
ABC/UMinho na final e também por ter vivi-
do uma noite diferente com o Flávio Sá Leite 
e rebentar pelas costuras. «Obrigado ao públi-
co. Deram-nos o alento suficiente para irmos 
em busca do triunfo», disse.

Hugo Canela, adjunto do Sporting

«Dois erros que 
marcaram o jogo»
O técnico adjunto do Sporting, Hugo Canela, 
queixou-se de dois lances que no seu entender 
influenciaram este jogo. «Tivemos um golo anu-
lado ao Markis mesmo sobre o apito final e ou-
tro no final da primeira parte do prolongamen-
to. Foram decisões que não percebemos e que 
marcaram o jogo. É óbvio que também come-
temos erros, mas num jogo decidido por de-
talhes foi pena ter acontecido isto. Queria de-
sejar uma boa final para ABC e Benfica», disse.

A começar já no domingo

ABC-Benfica
... vezes sete?
O ABC/UMinho  junta-se ao Benfica na final, cujo 
primeiro de cinco jogos se disputa em Braga no 
próximo domingo (18h00), com as duas equi-
pas a poderem defrontar-se sete vezes no mês 
de maio, uma vez que vão encontrar-se também 
na final (a duas mãos) da Taça Challenge.

É que a final do campeonato joga-se, tal como 
as meias-finais, à melhor de três, e se correr como 
com o Sporting, será preciso recorrer "à negra" 
para se encDIA DIAontrar o campeão nacional. 

O segundo jogo será no dia 11 de maio, em 
Lisboa, o terceiro, de novo em Braga, no dia 
25, o quarto, em Lisboa, nos dias 28 ou 29 de 
maio, e o último, se for necessário, em Braga, 
dia 1 de junho.

Hugo Rocha foi o melhor marcador do ABC

D
M

D
M

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Eurico Nicolau e Ivan Caçador 
(Leiria)

ABC 29
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; Hu-
go Rocha (12), Pedro Seabra (2), Pedro 
Spínola, Carlos Martins (3), Nuno Grilo 
(6), Fábio Vidrago (1), Miguel Sarmento 
(3), André Gomes (1), João Pedro Gonçal-
ves, Nuno Rebelo, Diogo Branquinho (1)

Treinador: Carlos Resende

Spor� ng 28
Daniel Svensson e Aljosa Cudic;, Pedro 
Portela (9), Bruno Moreira, Frankis (5), 
Pedro Solha (4), Carlos Carneiro, Fábio 
Magalhães (6), Bosko Bjelanovic, João An-
tunes, João Pinto (4), Edmilson Araújo.

Treinador: Javier Equisioain

Final do prolongamento: 26-26
Final dos 60 minutos: 22-22.
Ao intervalo: 10-13
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DESPORTO P.25

ABC
DISPUTA
TÍTULO
NACIONAL
DE ANDEBOL
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O Madeira SAD inicia sábado
a sua derradeira etapa na
liga masculina, disputando
com o Águas Santas o
5.º/6.º lugar. No início deste
embate, “à melhor de 3”, a
equipa insular apresenta-se
no reduto dos nortenhos,
pelas 18h00. Ciente das difi-
culdades, Paulo Fidalgo, o
técnico, mostra-se con-
fiante. «Iniciamos num re-
cinto em que todos têm
dificuldade em vencer e
onde o Benfica (finalista),
perdeu», conforme releva.
Contudo, exalta, «os atletas
têm trabalhado imenso para
dignificar a Região e, unidos,
vamos tentar mais um mo-
mento de grande elevação e
suplantação humana».

ANDEBOL
PAULO FIDALGO CONFIANTE
PARA ÁGUAS SANTAS
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Hugo Rocha jogou como pivõ, abriu buracos na defesa do Sporting e conseguiu fazer iz golos 

a dois tempos 

Como Lado a 
).5 ()g a defendeu 

ren late cie Solha e. 
abra ter 

marc acio, parou unia bola 
cie Carneiro. Garantiu a 
vitória, que viria a ser 
confirmada pelo bloco 
bracarense no último livre 
de nove metros. 

ANDEBOL Bracarenses vergam leões após dois prolongamentos, mas o 
Sporting mostrou muito valor e ficou com queixas dkárbitragem 

GANHA JOGO ÉPICO 
E 1E11 MAIS UMA FINAL 

_El 
~hão Flávio Si Leite 
Arbitro* Eurico »miau e Narle.widor 
(AA Leiria) 

FINAI DOP11160JÁ 
SE JOGA PEL01,1110 
ABC e Benfica podem vir a 
defrontar-se sete vezes nas 
próximas três semanas -e no 
mínimo terão cinco jogos -, 
atendendo a que a luta pelo 
título nacional, a iniciarjá 
domingo, será interrompida 
dias 14 e 21 para as duas 
equipas jogarem a final da 
Taça Challenge. Também no 
próximo fim de semana, FC 
Porto e Sporting começarão a 
lutar pelo terceiro posto e 
Águas Santas e Madeira SAD 
por um lugar europeu. 

1.. JOGO 
8 makv ABC .Banfles (10b00) 
2.°10G0 

maiall•nfica-ABC 
3, JOGO 
25 mala ABC-Bonfica (21h00) 
4.° JOGO • 
23 makx BarM ca-ABC 
5.* JOGO • 
1 Junhcv ABC-Benfica(210O) 

1.* JOGO 
8maiorSpo,1bie-FC Por«, (211100) 
2° JOGO 
14 make FC Porto-Spordno 
3.* JOGO* 
21maiosFCPorto-Sporting 

1,1060 
7 mielocAepuea Sant~larldra (MOO) 
2.* JOGO 
14 maios giedelra SAD-Agura Santas (15600) 
3." JOGO* 
21 mio: Madeira SAIWIguasSineas (17600) 
• se necessário 

~VIM  
Darid---944mon G 
floikák 
peilipoitik---  10 
Innollorib - 
Favibarol 6 
11-4-ei61dir 4 
Cirlicesraio - 
i4L~es 5 
BõYõNjiin4r1 
/iioAntank 
1•:~11.4 3 
EtinisenArago 

SamvelAsJanlan nl 
F rancisco Tavares nj 
Sérgio Barros nj 
Luis Oliveira Gr/nj 

Treinador Treinador: 
Carlos Resende 21410 Equisoain 
Ao Interval411:143. 

,15 6-5, 20', 7-7. 
25840.30'1013, 35'11-14, 40'13-16, 
45'16-17.50'18.19.55' 21.20.60' 22-22 
6523-24,70' 26-26.75' 28.27.80 29-28 

aumumallas 
imo Não terá sido por acaso 
que Nuno Grilo disse que o 
ABC tinha "capacidade para 
chegar às duas finais" Foi em 
entrevista a O JOGO, a 22 de 
abril, perspetivando os encon-
tros de acesso à final do play-
off e da Taça Challenge, a pri-
meira garantida ontem, a ou-
tra no passado domingo. Em 
ambas as finais será o Benfica 
o adversário. 

"NoABC temos uma verda-
deira equipa", disse ainda o 
lateral dos bracarenses, pro-
vando-o ontem. Mas o mes-
mo se pode dizer do Spor-
ting. Todos justificaram os 
elogios, num jogo incrível 
num pavilhão Flávio Sá Lei-
te repleto. E se a festa dos 
minhotos, que estão na cor-
rida a mais dois troféus de-
pois de já terem ganho a Su-
pertaça ao FC Porto, foi emo-
tiva e justificada, as lágrimas 
de Bosko, que era confortado 
por colegas e adversários, 
também se compreendiam. 

Entrou melhor o ABC. Sol-
to, assertivo e a defender 
3:2:1, surpreendeu o Spor-
ting, que aos dez minutos 

perdia por três (5-2). Zupo, 
experiente, pediu um ti-
meout e conversou com os 
jogadores, dai resultando 
uma clara subida de rendi-
mento: ainda voltou a estar 
de novo com três bolas de 
atraso (6-3), mas depois a 
equipa leonina parou a de 
Braga, que ficou mais de sete 
minutos sem marcar, viu o 
opositor fazer quatro golos 
seguidos e inverter o coman-
do do marcador. Era a vez dos 
verdes e brancos jogarem 
bem, chegarem a estar com 
quatro golos de avanço, en-
quanto oABC revelava extre-
ma dificuldade, especial-
mente no ataque, tendo 

. mesmo feito os últimos cin-
co golos da primeira parte de 
livre de sete metros... 

Nuno Grilo, Hugo Rocha, 
Pedro Seabra, Humberto Go-
mes e companhia levaram o 
ABC de novo a jogo e depois  

foi necessário um coração bém apenas à segunda que o 
enorme. Mas houve também jogo se decidiu: com o ABC a 
nervos, classe, um pavilhão defender um golo de vanta-
em ebulição e erros, incluin-  gem, Spínola saiu da barreira 
do da dupla de arbitragem, a destempo num último li-
com o Sporting a ter mais ra-  vre, foi excluído, houve que 
zões de queixa. Dois prolon-  o repetir e, então sim, confir-
gamentos depois, foi tam-  mou-se a vitória da casa. 

Agradectuieute A casa foi fator 
Depois de quatro jogos em que venceram os visitantes, o 
ABC conseguiu o primeiro - e decisivo! - triunfo caseiro 
e contou com a ajuda dos bracarenses. Os jogadores 
agradeceram o apoio a uma casa cheia e incansável. 

ABC 
Humberto Gomes Gr 
Ernan.lri Ribeiro Gr 
Fábio Victrago 1 
Hugo Rocha 12 
Pecto Seabra 2 
Perto Spinda 
Carlos Martins 2 
Nuno Griio 6 
ArIMGomes 1 

~Branquinho T 
João Gonçalves - 
NunoRebeio - 
0.Nriaushets nj 
Cliiidirdika G r/nj 
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Treinador do ABC falou em 
falhas e erros 

c. 
"Fbi • jogo 
de nervos" 
imo "O jogo teve várias fases. 
Nós entrámos muito bem na 
primeira parte, mas, entre ou- 
tras coisas, não aproveitámos 
as superioridades numéricas", 
comentou Carlos Resende. "Se o 
"Depois, o jogo foi para inter- Sporting 
valo já com ascendente deles, ganhasse, 
mas quando começámos a re- dava-lhes 
cuperar isso deu-nos alento e os parabéns 
um extra para a parte final, Foi e, normal-
um jogo de nervos, nem sem- mente, 
pre bem jogado, os meus joga- quem perde 
dores deram o máximo do que tem mais 
conseguiam para um jogo des- razões de 
tas características. Se o Spor- queixa" 
tingganhasse, dava-lhes os pa- 
rabéns e, normalmente, quem 
perde tem mais queixas da ar- 
bitragem", concluiu. 

Hugo Rocha conforta Bosko Bjelanovic 

Técnico-adjunto dos leões 
fala em erros de arbitragem 

I Canela 
"Assim é 
difícil ganhar" 
. Hugo Canela falou na vez 
de Zupo Equisoain."0 último 
lance dos 60 minutosé um dos 
que não compreendemos: o 
Frankis [Carol) marca golo e o 
árbitro não valida, e o que nos "Qualquer 
dizem é que há uma falta na uma das 
zona do pivô. Numa partida equipas 
com estas caracteristicas, e merecia 
num ambiente hostil, com estar na 
este lance e um outro de dois final. Que 
minutos não assinalados, ganhe o 
numa falta sobre o Carol, é di- melhor" 
ficil ganhar, uma vez que são 
momentos-chave" , disse o 
técnico-adjunto do Sporting. 
"Qualquer das equipas mere-
cia estar na final. Boa sorte 
para o ABC e que ganhe o me-
lhor", finalizou Canela. -a.o.  
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ANDEBOL 
Sporting derrotado [29-28] 
ABC na final após dois 

r prolongamentos F30 
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asai DATES FAZ 
TRÊS GOLOS MAS PEDE COM PSG 
Wilson Davyes fez três golos pelo Cesson-
Rennes, mas não evitou a derrota, por 33-36, 
como PSG, que lidera o campeonato francês 
após 23 jornadas. O Montpellier bateu o 
Tremblay (37-33) e é quarto, mas José Costa 
não jogou. Na Hungria, Filipe Mota, com 
cinco golos, foi uma peça importante no 
primeiro triunfo do Csurgói no play-off do 
campeonato, onde ocupa a quarta posição. 
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ABC na final do Nacional
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5158586

 
Publicado
 
 Foram precisos 80 minutos no quinto jogo para o ABC garantir a presença na final do play-off,
vencendo o Sporting, por 29-28, numa das meias-finais mais equilibradas da história.
 
 Após um encontro muito equilibrado, que obrigou a dois prolongamentos de dez minutos cada, o ABC
juntou-se ao Benfica na final do Campeonato Nacional, que arranca já no próximo fim de semana, em
Braga, e que será disputada à melhor de cinco jogos.
 
 Depois de terem chegado ao intervalo a perder por 13-10, os minhotos conseguiram chegar ao
empate no final do tempo regulamentar (22-22), com as bancadas do Pavilhão Flávio Sá Leite em
euforia. No primeiro prolongamento o equilíbrio manteve-se e o ABC, com um golo de Miguel
Sarmento (26-26), obrigou a mais dez minutos de jogo que terminaram com os bracarenses na frente,
por 29-28, e o Sporting com a posse de bola nos últimos segundos, mas sem conseguir marcar.
 
 Hugo Rocha foi o melhor marcador do ABC e da partida, com 12 golos, tendo Pedro Portela apontado
10 a favor do Sporting.
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Andebol Sporting perde no prolongamento 

Hugo Rocha foi o melhor marcador dos bracarenses, com 12 golos 

ABC ri no fim 
em Braga 
r- O ABC garantiu, ontem, a 
presença na final do cam-
peonato de andebol, após 
bater o Sporting por 29-28.0 
duelo de Braga foi simples-
mente emocionante e ape: 
nas ficou decidido depois de 
dois prolongamentos. 

Na negra da semifinal, de-
pois de duas vitórias do 
Sporting no Minho e outras 
tantas do ABC em Lisboa, foi 
o conjunto de Carlos Resen-
de que riu por último e vai 
defrontar o Benfica na gran-
de decisão do andebol por-
tuguês, sendo que os dois 
clubes já tinham marcado 
duelo na final da Taça Cha-
lenge. O Sporting teve uma 
chance de ouro para garantir 
o triunfo na última jogada do 
tempo regulamentar, mar- 

cando o golo decisivo, mas o 
lance já estava anulado pelos 
árbitros. Os primeiros 10 mi-
nutos extra nada definiram, 
mas o ABC, muito apoiado 
pelo público que lotou o Flá-
vio Sá Leite, chegou mesmo 
à vitória. MIGUEL PATACO 

AOC Z9 
%genial 28  
Local Pavahao Flava Sa Lerte, em Braga 
Arbitres Eurico Nirotau e Ivan Caçador (Leiria) 
MC Humberto Gomes (GR), Pedro Marques (2), 
Nuno Pereira (6), Fabio Antunes (1), loa° 
Gonçalves, Hugo Rocha (12) e Pedro Spinola -
sete inicial -, Drogo Branquinho (11, Emanuel 
Ribeiro, liguei Pereira (4), Carlos Martas (2). 
Nuno Rebelo, Nelaushos, André Gomes 11 e 
Claudio Silva.  
Treinador Carlos Resende 

Svensson (GR), Bruno Mor&a. Frankis 
MaSPerflio,6!Fábio Magalhles (51 Pedro Portela (10), 
lodo Annines e Cados Carneiro - sete inicial -, 
Luis Oliveira, Bjelanovic Sérgio Barros, Pedro 
Solha (4), eudir, Aslanian, Francisco Tavares. 
Edmdson e loa° Paulo Rnto (3) • 
Treinador Zupo Ecaiscain 
Ao intervalo 10-13 Tempo ragulainenter 22-
22 Primeiro prolongamento 26-28 
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ABC Braga junta-se ao Benfica na final
 

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

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=680d468d

 
05 Maio 2016 às 00:05 O ABC Braga qualificou-se para a final do campeonato português de andebol,
ao vencer em casa o Sporting, por 29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das
meias-finais. Depois de ter chegado ao intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense conseguiu
empatar a 22 no final do tempo regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro
prolongamento com um empate a 26. O ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de cinco
jogos se disputa em Braga a 7 ou 8 de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se sete vezes
no mês de maio, uma vez que vão encontrar-se também no encontro decisivo da Taça Challenge.
 
 05 Maio 2016
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Andebol: ABC junta-se a Benfica na final do campeonato
 

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

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=43fc895

 
Vitória sobre o Sporting, em casa, no quinto e decisivo jogo das meias-finais
 
 O ABC vai disputar a final do Campeonato de Andebol com o Benfica, depois de ter afastado o
Sporting nas meias-finais.
A eliminatória decidiu-se apenas no quinto jogo, em Braga, e após dois prolongamentos, com o ABC a
vencer por 29-28.
Ao intervalo até era o Sporting que estava em vantagem, no Pavilhão Flávio Sá Leite (12-10). No final
da segunda parte registava-se uma igualdade a 22 golos, e no primeiro prolongamento houve quatro
golos para cada lado, mas no segundo prolongamento a equipa treinada por Carlos Resende garantiu
a passagem à final.
ABC e Benfica vão assim defrontar-se tanto na final do Campeonato como na final da Taça Challenge.
 
Redação
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ABC Braga vence Sporting e junta-se ao Benfica na final do Nacional
 

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

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6dc45a12

 
O ABC Braga qualificou-se na quarta-feira para a final do campeonato português de andebol, ao
vencer em casa o Sporting, por 29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das meias-
finais. Depois de ter chegado ao intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense conseguiu
empatar a 22 no final do tempo regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro
prolongamento com um empate a 26. PUB O ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de
cinco jogos se disputa em Braga a 07 ou 08 de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se
sete vezes no mês de maio, uma vez que vão encontrar-se também no encontro decisivo da Taça
Challenge.
 
 Thu, 05 May 2016 09:54:02 +0200
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ABC Braga vence Sporting e junta-se ao Benfica na final do Nacional de andebol
 

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

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=71943b91

 
Andebol O ABC Braga qualificou-se para a final do campeonato português de andebol, ao vencer em
casa o Sporting, por 29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das meias-finais.
JUANJO MARTIN/EPA Depois de ter chegado ao intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense
conseguiu empatar a 22 no final do tempo regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro
prolongamento com um empate a 26. O ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de cinco
jogos se disputa em Braga a 07 ou 08 de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se sete
vezes no mês de maio, uma vez que vão encontrar-se também no encontro decisivo da Taça
Challenge.
 
Agência Lusa
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FC Porto (19) 

CAMPEÃO NACIONAL 

ABC (29) 

Bera x(49) 
II, 11, 25,28 maio e 1 • Junho 

*se necessário 

Avanca (119) 

Sentira (49) 

Madeira SAD (59) 

ABC (29) 

Passos Manuel (79) 

Sporting (31) 

Aguas Santas (69) 

FC Porto (19) 

Bentica (49) 

ABC (29) 

Sporting (39) 

ANDEBOL 

ABC ARRUMA SPORTING 

  

29 
ABC SPORTING 

   

Carlos Remida() 

GIS Ooc 

• Zupo Equinoada 

03Exc 

H. GOMES. O O 
PEDRO SEABRA 2 O 
HUGO ROCHA 12 V 
NUNO GRILO 6 2 
PEDRO SPINOIA O 1 
FÁBIO ANTUNES 1 O 
CARLOS MARTINS 2 O 

E. RIBEIRO o o 
D. BRANQUINHO 1 1 
NUNO REBELO O O 
CLAuDi0 SILVA O O 
MIGUEL PEREIRA 4 O 
JOÃO GONCA1VES O O 
ANDRE GOMES 1 2  

D. SVINSSON• O O 
CARLOS CARNEIRO O O 
FABIO MAGALHÃES 5 O 
fRANKISCAROL 6 O 
PEDRO SOLHA • 4 O 
PEDRO PORTRA 10 1 
BRUNO MOREIRA O O 

Au0SA CuDIC• O O 
JOÃO ANTUNES O 3V 
BOSKO WELANOVICO 2 
JOÃO PINTO 3 o 
EDMILSONARA1110 O 

TRAJETO DO CAMPEÃO 
1/4 FINAL (Melhor de 3) 1/2 FINAIS (Melhor de 5) 

AOS 30': 10 13, AOS 60': 22.22; AOS 70': 26-
26; 'APÓS DOIS PROLONGAMENTOS 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

ÁRBITROS:Eurico Nicolau e Ivan Caçador 

Foram necessários dois 
prolongamentos para 
decidir o finalista que vai 
defrontar o Benfica 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES 

Oito anos depois, ABC e Benfica 
vão decidir o campeonato na final 
doplayoff. Maspara que a turmade 
Braga eliminasse (3-2) °Sporting, 
foram necessários dois prolonga -
mentos e 80 minutos, num triunfo 
arrancado a ferros (29-28). 

O ABC, apoiado por um pavi-
lhão completamente cheio, en-
trou muito determinado, chegan-
do, com facilidade a uma vanta - 
gem de 3 golos (6-3), perante tuna 
defesa que não atinava como forte 
lx1 de jogadores como Pedro Sea-
bra (2 golos) ou Nuno Grilo (6), e a 
pontaria de Hugo Rocha (12golos). 

No sector defensivo, a turmade 
Braga pressionava a primeira li-
nha dos leões, muito perdulários 
com falhas técnicas e a permiti -  

rem rápidos contra -ataques. In-
conformado, o treinador Javier 
Equisoain pediu um desconto 
de tempo, vendo sair no minu-
to seguinte o seu central, Carlos 
Carneiro, lesionado. Tudo 
multo complicado para os leões, 
que, no entanto, reagiram com  

muita agressividade na defesa. 
Os academistas, apurados neste 

domingo para a finalda Chailenge, 
começaram a sentir na pele o pos - 
sante 6x0 do Sporting, a promover 
com intensidade o contacto físico. 

E o discernimento mudou de 
clube, com o emblema lisboeta, a  

contar com um , guarda-redes 
(Daniel Svensson) em grande esti-
lo, passando para a frente (7-6). 
Foi então que começou a surgir o 
venenoso contra-ataque do Spor-
ting, dadas as falhas do ABC. 

Os leões chegaram ao intervalo 
a vencer por 3 golos (13-10), mas o 
ABC, com o guardião Humberto 
Gomes em destaque, não se ren-
deu e aproveitou a maior passivi - 
dade do adversário, a mastigar 
muito abola no ataque. 

Com o empate a 22 ao cabo dos 
60 minutos, foi necessário recor-
rer -se a dois prolongamentos para 
ser desfeita a igualdade (26-26, 
aos 70 minutos), entre duas equi-
pas que se equivaleram. 

Mas o ABC foi mais versátil, sa-
bendo explorar as exclusões dos 
leões no tempo extra. Pedro Sea-
bra selou o resultado final. o 

FINAL (Melhor de. 5) , 

CARLOS RESENDE, TREINADOR DO ABC  HUGO CANELA. ADJUNTO DO SPORTING 

"Corrigir os pormenores"  "Impedidos de ganhar" 
El Carlos Resende, treinador do 
ABC, destacou a capacidade de 
entrega da sua equipa: "Há várias 
fases de jogo, com cada equipa a 
marcar ascendente em determi-
nados períodos. O Sporting esteve 
por cima até ao intervalo, num jo-
gos de nervos nem sempre bem 
disputado, o que é típico numa 
partida com 80 minutos. Mesmo 
que o Sporting tivesse ganho, teria 
dado os parabéns aos meus joga- 

dores. Sobre a arbitragem? De 
certo que estou mais feliz que 
qualquer sportinguista, mas tam-
bém fomos prejudicados em ou-
tros jogos. Trabalho sobre os erros 
dos atletas e não dos árbitros." 

Tal como Resende e Pedro Spi-
nola, Nuno Grilo chega a uma final 
sete anos depois, quando o trio foi 
campeão pelo FC Porto. Grilo fi-
cou contente: "Adeptos deram 
alma. Espero-os na final." o  

eal O treinador do Sporting, 
Zupo Equisoain, não escapou 
durante o desafió a uma exclusão 
de 2 minutos, por protestos, fi-
cando agastado como desfecho 
frente ao ABC, pois na sua pri-
meira época em Alvaiade nada 
conseguiu ganhar, tendo de se 
contentar com a luta pelo 39  lu-
gar com o FC Porto, que dá lugar 
na Taça EHF. 

Foi Hugo Canela, adjunto do  

espanhol, quem falou: "Há dois 
lances que nos impedem de ga-
nhar, quando o Frankis Carol 
marca um golo que é invalidado. 
tal como ao Fábio Magalhães, no 
primeiro tempo extra. Não sabe-
mos por que os golos não foram 
validados. Sabemos que a arbi-
tragem pode ser influenciada por 
um ambiente hostil... Perdemos 
nos detalhes, também por culpa 
de erros nossos." o 
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ANDEBOL P.33 
FINAL DO 
CAMPEONATO 

ABC 
JUNTA-SE 
AO BENRCA 
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Adjunto de Zupo diz que leões foram impedidos de ganhar
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3e30bbf1

 
O treinador do Sporting, Zupo Equisoain, não escapou durante o desafio a uma exclusão de 2 minutos,
por protestos, ficando agastado com o desfecho frente ao ABC, pois na sua primeira época em
Alvalade nada conseguiu ganhar, tendo de se contentar com a luta pelo 3º lugar com o FC Porto, que
dá lugar na Taça EHF. Foi Hugo Canela, adjunto do espanhol, quem falou: "Há dois lances que nos
impedem de ganhar, quando o Frankis Carol marca um golo que é invalidado, tal como ao Fábio
Magalhães, no primeiro tempo extra. Não sabemos por que os golos não foram validados. Sabemos
que a arbitragem pode ser influenciada por um ambiente hostil... Perdemos nos detalhes, também por
culpa de erros nossos."
 
 02h05
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Andebol. Maratona de quase três horas coloca ABC na final
 

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

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/53397/andebol_maratona_de_quase_tres_horas_coloca_abc_na_final?utm_source=cx

ultimas

 
Jogo com dois prolongamentos, no mítico Pavilhão Flávio Sá Leite, acabou com a eliminação do
Sporting. ABC-Benfica na final do campeonato O ABC qualificou-se para a final do Nacional de
andebol, esta quarta-feira, ao vencer o Sporting (29-28) numa emocionante "negra" das meias-finais.
A partida só se resolveu após quase três horas de disputa e somente depois de recurso a dois
prolongamentos, com resultado e vencedor incertos até ao último segundo. Na final, o conjunto
minhoto defrontará o Benfica que, por seu turno, eliminou heptacampeão FC Porto. De resto, pode
dar-se o caso de ABC e encarnados se defrontarem em vários jogos, até porque ambas as equipas
disputarão entre si a final da Challenge Cup. A final do campeonato nacional disputa-se à melhor de
três jogos, agendados para 7, 11 e 25 de Maio.
 
 04 Mai, 2016 - 23:33
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ABC está na final do campeonato de andebol
 

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

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7558936f

 
Mário Aleixo - RTP 05 Mai, 2016, 07:55 | Andebol A equipa do ABC conseguiu chegar à final do
campeonato de andebol | Lusa ABC bate Sporting e apura-se para a final de andebol. Com emoção e
dramatismo o ABC/Uminho passou à final do campeonato português de andebol, ao derrotar o
Sporting no quinto jogo das meias-finais do "play-off" por 29-28, após dois prolongamentos. Num jogo
muito disputado e equilibrado, a contenda caiu para o lado dos minhotos, mas também podia ter sido
para os "leões", nomeadamente no primeiro prolongamento, em que só um livre de sete metros já
com o tempo cumprido impediu o triunfo do Sporting. Esta vitória do ABC acontece apenas três dias
depois do apuramento para a final da Taça Challenge. O guarda-redes do ABC Humberto Gomes foi
decisivo na parte final da partida ao parar dois ataques leoninos, tendo o Sporting baqueado face ao
"inferno amarelo" das bancadas - e nem sequer pode queixar-se de menor frescura física. Eis a
marcha do marcador: 04-02 (10 minutos), 07-07 (20), 10-13 (intervalo), 13-16 (40), 18-19 (50), 22-
22 (final), 23-24 (primeira parte do prolongamento), 26-26 (final do primeiro prolongamento), 28-27
(primeira parte do segundo prolongamento), 29-28 (final). O ABC discutirá a conquista do título
nacional de andebol frente ao Benfica. As datas dos cinco jogos se tal for necessário são 8, 11, 25, 28
de maio e 1 de junho. Três vitórias garantem a conquista do título de campeão. No final da partida os
comentários de vencedores e vencidos divergiram. Carlos Resende, treinador do ABC/Uminho,
enalteceu a postura da sua equipa e admitiu que os bracarenses estão onde queriam, na final. Hugo
Canela, técnico adjunto do Sporting, falou em decisões da arbitragem que condicionaram o jogo.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 05 Mai, 2016, 07:55|
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1º de Agosto conquista Supertaça Babacar Fall
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=910c3b55

 
05-05-2016 07:38
 
 A equipa angolana impôs-se facilmente diante do Africa Sport de Abidjan na final realizada em
Marrocos.
 
 As militares revalidaram o título alcançado no ano passado diante do Petro
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto conquistou esta quarta-feira, em Layum
(Marrocos), a Supertaça Babacar Fall, ao derrotar o Africa Sport de Abidjan por 33-14, com os
favoráveis 15-7 ao intervalo.
 
 As militares revalidam assim o título, após destronarem o Petro de Luanda na edição anterior (32-
28), decorrida em Libreville, Gabão.
 
 Esta é a segunda vez que a turma do Rio Seco conquista o troféu, contra 18 das tricolores, as
grandes vencedoras desta competição.
 
 De 5 a 14 do corrente mês, também na cidade de Layum, o 1º de Agosto começa a disputar a Taça
dos Clubes Vencedores das Taças, prova em que é igualmente o detentor do troféu.
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Renato, Casillas e duelo Jesus-Vitória enchem manchetes
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9c6ee5f

 
05-05-2016 07:23
 
 Os jornais desportivos repartem as primeiras páginas por temas distintos neste dia 5 de maio.
 
 Foto: MARIO CRUZ / EPA
 
 Renato Sanches
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A imprensa desportiva desta quinta-feira distribui as suas atenções de primeira página por diversos
temas, nomeadamente as possíveis saídas de Renato Sanches e Iker Casillas de Benfica e FC Porto,
respetivamente, bem como o duelo estatístico entre Jorge Jesus e Rui Vitória.
 
 No jornal A Bola o foco está precisamente na hipótese de Rui Vitória poder superar o número de
vitórias consecutivas de Jorge Jesus na Liga pelo Benfica. O atual técnico soma 10 triunfos e precisa
de vencer os dois últimos encontros para superar o agora treinador do rival Sporting.
 
 Já o jornal Record realça que Renato Sanches está pronto para sair do clube da Luz e que está a par
das negociações dos encarnados com o Manchester United.
 
 Por fim, o diário O Jogo aponta para novo apelo da MLS dos Estados Unidos por Iker Casillas, que
pode assim deixar o FC Porto no final desta época.
 
 Confira aqui os principais destaques:
 
 Record:
 
 - "Pronto para sair: Renato Sanches está a par das negociações com o Manchester United"
 
 - "Loucura na Lua: Bilhetes para o último jogo vão esgotar hoje"
 
 - "Iguala Eusébio: Ronaldo na quarta final"
 
 - "FC Porto: Herrera é prioridade do Nápoles"
 
 - "Andebol. Final do Campeonato: ABC junta-se ao Benfica"
 
 - "Leões a 4 golos de fazer história"
 
 - "Morreu Paulo Paraty"
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 - "Reportagem: Treinadores no desemprego"
 
 A Bola:
 
 - "Rui Vitória 'ameaça' Jorge Jesus: Se vencer Marítimo e Nacional ultrapassa melhor série do
antecessor no Benfica"
 
 - "Liga dos Campeões: Ronaldo chega à quarta final"
 
 - "FC Porto: Nápoles 'ataca' Herrera"
 
 - "Jorge Jesus é o melhor"
 
 - Óbito: Paulo Paraty"
 
 O Jogo:
 
 - "América chama Casilllas: Liga dos Estados Unidos aumenta a pressão para levar o guarda-redes já
em julho"
 
 - "Herrera nos planos do novo Nápoles"
 
 - "Sporting: 'Wanderson quer ir já', agente confirma cobiça pelo extremo do Getafe"
 
 - "Sanches esgotou a bateria"
 
 - "Ronaldo e Pepe na final"
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ABC Braga e Benfica na final do campeonato de andebol
 

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

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c63c984

 
Foram precisos cinco jogos e ainda dois prolongamentos. O ABC Braga derrotou o Sporting, no último
jogo das meias-finais do play-off, e vai disputar o título com o Benfica. PUB O ABC Braga qualificou-se
esta quarta-feira para a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa o Sporting, por
29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das meias-finais. Depois de ter chegado ao
intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense conseguiu empatar a 22 no final do tempo
regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro prolongamento com um empate a 26. O
ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de cinco jogos se disputa em Braga a 07 ou 08
de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se sete vezes no mês de maio, uma vez que vão
encontrar-se também no encontro decisivo da Taça Challenge. PUB PUB
 
 05 de MAIO de 2016 - 05:12
 
Lusa
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Renascença - Edição da

Noite

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: Renascença - Edição da Noite

 
ID: 64309571

 
04-05-2016 23:56

ABC Braga x Sporting

http://www.pt.cision.com/s/?l=7760500b

 
O ABC está na final do campeonato nacional de andebol. Vai defrontar o Benfica.
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Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 64308443

 
04-05-2016 23:11

ABC Braga x Sporting

http://www.pt.cision.com/s/?l=810fc2f7

 
Foi preciso ir a prolongamento para se saber quem vai ser o adversário do Benfica na final do nacional
de andebol.
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Bracarense Inês Lourenço na capital checa
Estudantes Erasmus em Praga
apoiaram o ABC no jogo com o Dukla
“Viemos dar sorte ao ABC e eles ganharam”, escreveu Inês Lourenço, na
sua cronologia do Facebook. A jovem bracarense, que é na Universidade
do Minho estudante de Engenharia Biológica encontra-se na República
Checa a fazer Erasmus. 
Com ela, na Arena Sparta, onde o ABC/UMInho venceu o Dukla Praga no
domingo, estavam ainda o Diogo Miguel,  da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, que é de Guimarães, o João Eduardo Valente, estu-
dante de Administração na Universidade de Aveiro, que jogou andebol no
Avanca e está na vizinha Polónia, o Diogo Miguel, o Guilherme Silva, de
Alijó, que vive em Praga, depois de ter estudado na Czech University of
Life Sciences. E a eles, por amizade, juntou-se a turca Bilge, que segurou
com convicção a bandeira portuguesa.
“Hoje foi dia de vir apoiar o ABC na meia final da taça challenge  já estão
na final depois de uma grande vitória”, escreveu na sua página João
Eduardo Valente, junto a uma fotografia em que o aveirense conta com as
poses de Diogo Branquinho, Carlos Martins e Hugo Rocha — o jogador
que no texto ao lado comenta o jogo de hoje com o Sporting.

§andebol

DR    

João Eduardo, Inês, Diogo MIguel, Guilherme e Bilge, em Praga, com o ABC
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“É um jogo diferente dos outros.
É decisivo. Ou para eles ou para
nós seguirmos em frente, vai-se
decidir a continuidade da luta
pelos objectivos”, reconhece
Hugo Rocha. “É, assim, envolto
de uma atmosfera um bocadinho
diferente”, realça o jogador do
ABC/UMinho, que nesta época
já jogou em diversas posições,
de lateral a pivot e a central, em
ordem a colmatar ausências de
companheiros lesionados. 

Questionado sobre se, no clube
bracarense, já se identificaram
causas para o padrão competiti-
vo verificado nos últimos quatro
jogos do play-off entre minhotos
e “leões” — sportinguistas a
vencerem no Flávio Sá Leite e
os bracarenses em Lisboa—, o
jogador, embora reconhecendo
que “é verdade, está a acontecer
connosco e com eles”, adianta
que “não devemos começar a
olhar para esse comportamento
como um estigma”.

Hugo Rocha lembra que este
encontro com leões, em diversos
pontos de vista, tem elementos
que não o distinguem de outros:
“nós temos que saber trabalhar
para este jogo como temos feito
para os outros. Não vamos mu-
dar nada em termos de prepara-
ção”.

Mas também admite que o jogo
de hoje inclui traços distintivos:
“são jogos que são decididos por
pequenas coisas, por pequenos
gestos, por pequenas atitudes,
por pequenos pormenores e es-
ses vão assumir ainda mais im-
portância do que normalmente
assumem”, refere, depois de
considerar que “este jogo é que
conta, vai ser mesmo quem
ganhar este passa e isso é que vai
importar”. 

Sobre o estado da equipa, neste
momento em que o clube está a
viver também um apuramento
para mais uma final europeia, na
Taça Challenge — com vitória
sobre o Dukla Praga, o jogador
do ABC comenta que o estado
de espírito, “quando se vem de

maus resultados é completamen-
te diferente”. Por outro lado,
acrescenta, “o bem estar, a ambi-
ção, a alegria e a felicidade “aju-
dam a encarar jogo seguinte e
é bom seguir com uma onda
positiva. Isso só pode ajudar”.

Instado ainda a comentar o sor-
teio da final da Taça Challenge,
inédita, entre o clube minhoto e
o Benfica, a duas mãos, sendo a
segunda em Braga, Hugo Rocha
diz que “se eu tivesse que esco-
lher, preferia assim”.  

Mas — prossegue, “seria sem-
pre um jogo em casa e um jogo
fora. Pessoalmente, prefiro as-
sim. Vamos ver se conseguimos
demonstrar que isso faz diferen-
ça. O apoio do público tem sido
fundamental, apesar de os resul-
tados em casa não terem sido sa-
tisfatórios nestes últimos três jo-
gos. Para nós é sempre muito
mais confortável, muito mais
agradável fazer um jogo com as
pessoas de que nós gostamos,
com as pessoas que gostam de
nós, que nós reconhecemos, a
puxar por nós com uma  afeição
e com um amor que não senti-
mos nos jogos fora. Isso traz
muito mais alento, dá-nos um
empurrão e uma força muito
grande”.

ABC recebe Sporting 
a um passo da final
QUEM GANHAR DEFRONTA BENFICA na final, à melhor de cinco, com o
primeiro jogo já no sábado. É este o valor do ABC-Sporting, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, hoje, às 21 horas. “É um jogo diferente”, admite Hugo Rocha.

DR    

Hugo Rocha: “quem ganhar este passa e isso é que vai importar”

A final do campeonato
nacional Andebol 1, para a
qual o Benfica se apurou
na outra meia-final,
começa sábado, com
decisão à melhor de cinco.

Eis as datas:
1.º jogo: 7 de Maio.
2.º jogo: 11 de Maio.
3.º jogo: 14 de Maio.
E se necessário:
4.º jogo: 21 de Maio.
5.º jogo: 28 de Maio.

+ final
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ANDEBOL
HOJE ÀS 21 HORAS

ABC/UMinho 
enfrenta Sporting 
num jogo decisivo 
pela final
Pág. 24

Quarta 4 de Maio 2016
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N
ão passa de ho-
je! ABC/UMinho e 
Sporting decidem, 
hoje, a partir das 

21h00, no Flávio Sá Lei-

te, quem vai medir for-
ças com o Benfica na final 
do principal campeonato 
de andebol em Portugal.

Os bracarenses ven-
ceram os dois jogos fo-
ra do “play-off” e... per-
deram as duas partidas 
em casa. Tudo empata-
do, portanto. O fator ca-
sa, que costuma inclinar 
a balança a favor dos visi-
tados, não surtiu, até ago-
ra, qualquer efeito. 

Mas, esta noite, na ca-
tedral do andebol, os ho-
mens comandados por 

ESTA NOITE, NO SÁ LEITE

ABC/UMinho e Sporting
decidem quem vai à final

Carlos Resende esperam 
que o “inferno amare-
lo” jogue a favor do ABC/
/UMinho, que poderá, 
nesta partida, acusar al-
gum cansaço, dado que 
jogou, no passado domin-
go, na República Checa, 
com o Dukla de Praga, 
tendo carimbado a passa-
gem à final da Taça Chal-
lenge, onde vai medir for-
ças com o Benfica, que 

ABC e 
Sporting 

disputam a 
"negra" a partir 

das 21h00.

também poderá encon-
trar na final do campeo-
nato. Mas, claro, será uma 
turma academista tam-
bém moralizada por ter 
atingido a sua quarta final 
europeia que subirá, esta 
noite, ao palco do Sá Leite

Juvenis do ABC
na fase final
ABC Braga, Sporting, Ben-
fica e Águas Santas são as 
quatro equipas apuradas 
para a fase final do cam-
peonato nacional de ju-
venis masculinos da 1.ª 
divisão.

A fase final começa a 
14 de maio e as quatro 
equipas vão jogar todas 
contra todas a duas vol-
tas, sendo campeão o 
vencedor. O que ditou 
o sorteio:

Dia 14: Benfica-Spor-
ting e Águas Santas-ABC.

Dia 21: Sporting-ABC 
e Benfica-Águas Santas.

Dia 28: Águas Santas-
-Sporting e ABC-Benfica.

4 junho: Sporting-Ben-
fica e ABC-Águas Santas.

10 Junho: ABC-Spor-
-ting e Águas Santas-Ben-
fica.

Dia 12: Sporting-Águas 
Santas e Benfica-ABC.

D
R
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ABC joga hoje
presença na final

DESPORTO P.18
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ABC vence Sporting e junta-se ao Benfica na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2d076272

 
04-05-2016 23:55
 
 Foi um grande jogo em Braga, com o ABC e o Sporting a lutaram duramente pelo acesso à final do
campeonato.
 
 Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
 
 Andebol: Sporting - ABC
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC Braga qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa
o Sporting, por 29-28, após dois prolongamentos, no quinto e último jogo das meias-finais.
 
 Depois de ter chegado ao intervalo a perder por 13-10, o conjunto bracarense conseguiu empatar a
22 no final do tempo regulamentar, tendo o encontro atingido o fim do primeiro prolongamento com
um empate a 26.
 
 O ABC Braga junta-se ao Benfica na final, cujo primeiro de cinco jogos se disputa em Braga a 07 ou
08 de maio, com as duas equipas a poderem defrontar-se sete vezes no mês de maio, uma vez que
vão encontrar-se também no encontro decisivo da Taça Challenge.
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Andebol começa 
a jogar em Braga

A equipa de ande-
bol sénior do Vi-
tória vai iniciar a 

sua participação na fase 
de subida à I Divisão Na-
cional no sábado à noi-
te (21 horas), em Braga, 
diante do Arsenal/LXS 
Group. Esta etapa, jogada 

a duas voltas, é também 
disputada por FC Gaia, 
São Mamede, Boa Hora e 
Sismaria. Os dois primei-
ros são automaticamen-
te promovidos. 3.º e 4.º 
vão disputar um play-off  
com os últimos do pri-
meiro escalão. 
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ABC bate Sporting em jogo emocionante e está na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-05-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/abc_bate_sporting_em_jogo_emocionante_e_esta_na_final.html

 
Jogo com direito a dois prolongamentos 23:43 . Record Por Record Grande jogo em Braga. ABC e
Sporting lutaram duramente pelo acesso à final e foi a equipa da casa a consegui-lo, após dois
prolongamentos. O ABC vai agora defrontar o Benfica, com o primeiro jogo a decorrer já no
sábado.Final da partida, 29-28. O ABC está na final do playoff!80'. Desqualificação para Hugo
Rocha.78'. O ABC adianta-se no marcador. 29-2878'. Duas grandes defesas, uma para cada lado.
Mantém-se a igualdade.77'. João Antunes excluído. Cartão vermelho.76'. Portela assina mais um de
livre. 28-2876'. Arrancam os últimos cinco minutos.Final da primeira parte do 2.º prolongamento. 28-
27.74'. Carlos Martins volta a colocar o ABC em vantagem. 28-2773'. 2 minutos para Bosko.72'.
Portela volta a não falhar nos sete metros. 27-2771'. Marca a equipa da casa. 27-2671'. Spínola com
problemas no pé direito.71'. Início do 2.º prolongamento. Sai o ABC com a bola.Final do primeiro
prolongamento. Vai haver mais 10 minutos. 26-2670'. Miguel Sarmento empata num livre de 7metros.
26-2670'. Marca o Sporting e passa para a frente. 25-2669'. Nuno Grilo excluído. Equipas igualadas
em número de jogadores.68'. Pedro Solha excluído por 2 minutos. Sarmento converte o livre e empata
o jogo. 25-2567'. Grande gesto técnico de Carlos Martins. 24-2566'. Sem ninguém na baliza do ABC,
Fábio Magalhães amplia para o Sporting. 23-2566'. Começa a 2.ª parte do prolongamento em
Braga.Final da primeira parte do prolongamento. Mudança de campo.65'. Aproveita bem o Sporting,
marca Pedro Portela. 23-2465'. Dois minutos para Nuno Grilo.63'. Portela responde na mesma moeda,
também de livre. 23-2362'. Miguel Sarmento converte um livre de 7metros. 23-2261'. Arranca a
primeira parte do prolongamento.Final da segunda parte. O jogo segue para prolongamento. 22-
22Timeout para o Sporting.60'. Exclusão para Branquinho. Últimos segundos com o ABC em
inferioridade.59'. Cudic defende um livre de sete metros.58'. Carol empata novamente a partida. 22-
2257'. Hugo Rocha volta a fazer explodir o pavilhão. 22-2157'. Os leões chegam ao empate. 21-2155'.
Reduz Pedro Portela, golo do Sporting. 21-2054'. Nuno Grilo falha o primeiro remate mas André
Gomes converte na recarga. 21-1954'. O ABC passa para a frente do marcador. 20-19Timeout numa
altura decisiva da partida. Tudo em aberto.52'. Nova igualdade no pavilhão Flávio Sá Leite. 19-1950'.
Durou pouco a igualdade. Sporting de novo na frente, Carol. 18-1950'. Fábio Magalhães falha o
remate e no contra-ataque o Sporting acaba por sofrer o empate. 18-1846'. João Paulo Pinto marca
para os leões mas Nuno Grilo reduz para os bracarenses. 17-18Timeout.43'. Belo trabalho de Nuno
Grilo. Um golo de diferença agora e o Sporting volta a ficar reduzido. 16-1742'. Dois golos separados
por escassos segundos, um para cada lado. 15-1741'. Nuno Grilo no buraco da agulha. 14-1638'.
Hugo Rocha converte dos sete metros. 13-1637'. Parada e resposta: golo do Sporting. 12-1636'. Livre
de sete metros convertido pelo ABC. 12-1535'. Responde o Sporting, com sucesso. 11-1535'. Hugo
Rocha converte um remate violento. 11-1432'. Exclusão de Pedro Portela. Sporting em
inferioridade.32'. Os leões são os primeiros a marcar nesta segunda parte. 10-1431'. Começa o
segundo tempo.Intervalo. O Sporting está na frente por 10-13.30'. Hugo Rocha reduz em cima do
intervalo. 10-13.29'. Contra-ataque dos leões e novo tento. Ouvem-se os poucos adeptos leoninos no
pavilhão. 9-1328'. O Sporting não perde tempo e repõe a vantagem através de Pedro Solha. 9-1228'.
Hugo Rocha bate o guardião leonino num livre de 7 metros. 9-1126'. Amplia o Sporting. 8-1124'. Mais
um dos leões, desta vez por Pedro Solha. 8-1024'. Sporting na frente de novo, por Carol. 8-923'. O
ABC responde de imediato e Nuno Grilo empata. 8-822'. Pedro Portela volta a colocar os leões na
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frente. 7-820'. João Antunes excluído por 2 minutos. Hugo Rocha converte o livre. 7-7Timeout para o
ABC.18'. O Sporting passa para a frente do marcador. 6-717'. Portela não falha dos sete metros. 6-
614'. Dois golos dos leões, que aproveitam a superioridade numérica. 6-512'. Hugo Rocha também
não perdoa da marca dos 7metros e amplia para 6-3.12'. Pedro Portela converte um livre de 7m e
reduz para o Sporting. 5-3Primeiro timeout da partida.11'. Mais um golo para os nortenhos: Hugo
Grilo a faturar. 5-210'. Hugo Rocha faz o quarto do ABC num livre de sete metros. 4-28'. Novamente
Frankis a marcar para os leões. 3-27'. Contra-ataque veloz do ABC e Seabra faz o terceiro. 3-14' Os
bracarenses ainda ampliaram a vantagem, mas o Sporting reduziu logo a seguir, por Frankis Carol. 2-
12'. A equipa da casa adianta-se no marcador. 1-01'. Arranca o jogo!Praticamente tudo a postos para
o início do jogo, que vai começar com uns minutos de atraso.----------------------------------------------
--------------ABC e Sporting decidem esta quarta-feira qual deles vai fazer companhia ao Benfica na
final do playoff. As equipas encontram-se após terem deixado para trás Passos Manuel e Águas Santas
nos quartos-de-final. A eliminatória entre ambos está empatada a 2-2 e o quinto jogo será, portanto,
decisivo.A véspera do encontro ficou marcada por alguma polémica entre os dois emblemas: a turma
de Braga queixou-se por os leões não terem adiado a partida para amanhã, enquanto os leões não
gostaram que os seus adeptos não tivessem direito a bilhetes para o encontro.O jogo tem início
marcado para as 21 horas, no pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 23:43 . Record
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andebol  igualdade diante da juve lis

Juvenis masculinos 
do Cister Sa impõem 
empate ao líder

a equipa de juvenis masculinos do Cister 
sport de alcobaça continua em maré positiva. 
depois de ter assegurado a continuidade no 
escalão principal, a turma de Rui Medeiros 
impôs um empate (29-29) no terreno do líder 
Juve lis, pese embora ainda não tenha vencido 
fora de portas na fase de manutenção.

no torneio primavera de juvenis femininos, 
destaque para o triunfo do Cister sa na receção 
ao siR 1.º Maio (36-22), que fez a equipa subir, 
provisoriamente, ao 2.º lugar da tabela. ainda 
à procura da primeira vitória está o dom Fuas, 
que perdeu no reduto do 1.º classificado, a 
Casa do benfica em Castelo branco (35-26).

Entretanto, os seniores femininos do Cister 
sa venceram o aCoF (25-30) e lideram o cam-
peonato regional, só com vitórias.
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Xico perdeu em casa 
> O Xico Andebol per-

deu uma excelente opor-
tunidade de sair dos dois 
últimos lugares e garan-
tir automaticamente a 
permanência, ao perder, 
em casa com o S. Paio de 
Oleiros, por 25-28. É que 
o seu adversário directo 
nesta luta, o Estarreja, 
acabou por perder diante 
da Académica de São Ma-
mede, como se previa, pelo 
que se tivesse vencido o 
S. Paio de Oleiros, o Xico 
Andebol partiria para a 
última jornada a depender 
exclusivamente do seu 
resultado. Assim, terá 
sempre de fazer melhor 
que o Estarreja na última  

Porto B. Na penúltima 
jornada do campeonato, o 
Fermentões também não 
foi capaz de conseguir um 
resultado positivo no em-
bate com o Marítimo. No 
final o marcador apontava 
para 32-26. 

Na última jornada, que 
se disputa praticamente 
na íntegra às 20 horas de 
sábado, com excepção para 
o Marítimo - Boavista, o 
Fermentões desloca-se 
ao terreno do S. Paio de 
Oleiros. 

jornada, marcada para 
o próximo sábado. Uma 
tarefa que não se adivinha 
fácil, uma vez que a equipa 

de Gustavo Castro joga 
fora de portas, na casa da 
Sanjoanense, enquanto o 
Estarreja defronta o FC 
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Realizou-se em Leiria, no 
passado dia 17, o segundo 
encontro de andebol da ter-
ceira fase de minis (masculi-
nos e femininos) da Associa-
ção de Andebol de Leiria. 

Encontro de andebol

Equipa do Nadadouro
Participaram as equipas 

do ACR Nadadouro, Sismaria 
e do Cister de Alcobaça. Pelo 
ACR Nadadouro estiveram 
presentes Afonso Leal, Gil 
Lemos, Catarina Coto, Mar-

garida Sequeira, Duarte Pau-
lo, Carlos Santos, Sónia Gas-
par, Gonçalo Sequeira, Maria 
Inês Carocha, Raquel Neves, 
Pedro Sequeira (treinador) e 
Marco Leal (dirigente).
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 ANDEBOL

MINIS DA LAAC 
Vitória por 23-20 
sobre a Académica 
de Espinho: Bárbara 
Barbosa, Luana Mar-
tins, Bárbara Ribeiro, 
Marta Pontes, Julia-
na Valente, Beatriz 
Figueiredo, Ana Rita, 
Iris Costa, Matilde 
Ferreira, Mariana 
Ferreira, Margarida 
Lourenço, Margari-
da Garruço, Leonor 
Abrantes, Bianca Ri-
beiro, Beatriz Labo-
rinha, Adriana, Inês 
Costa e Carolina Ca-
bral. Dia 1 de maio 
(17h) jogam em 
Valongo do Vouga.

INFANTIS DA 
LAAC Vitória por 
30-10 perante o 
Feirense, com 14-3 
ao intervalo, para 
o regional: Nico-
le Rodrigues (1), 
Joana Oliveira(3), 
Cátia Cabral(10), 
Inês Ferreira(3), 
Catarina Ferreira, 
Beatriz Figueiredo, 
Juliana Valente(7), 
Marta Pontes(6), 
Beatriz Costa, Bea-
triz Valente e Érica 
Carvalho. Treinado-
res: Daniel Cardoso 
e Jorge Mesquita. Sá-
bado (17h) recebem 
a Casa do Povo da 
Vacariça.

JUVENIS DA 
LAAC Derrota por 
19-27 com a Acadé-
mica de Espinho es-
tando o resultando 
ao intervalo em 6-17, 
em jogo a contra 
para o campeona-
to regional. Jorge 
Mesquita e Daniel 
Cardoso utilizaram 
as atletas: Mariana 
Marques (5), Daniela 
Sousa(2), Inês Sil-
va(3), Ana Jesus(1), 
Maria Luís(2), Inês 
Mesquita(4), Mafal-
da Mota(2), Beatriz 
Almeida e Inês Pon-
tes. Dia 8 de maio 
(18h) recebem o 
Salreu.

Seniores de Valongo 
perdem em Odivelas

A equipa de seniores 
femininos da Casa do 
Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) perdeu 
com a Associação 
Vale Grande, em 
Odivelas, por 22-29, 
em jogo da fase de 
subida à 1ª divisão 
nacional

COM ESTE resultado, 
relativo à 7ª jornada (úl-
tima da primeira volta), 
a equipa da CPVV caiu 
para o sexto lugar, com 
13 pontos, atrasando-se 
na discussão da subida de 
divisão. As valonguenses 
foram empatar ao segundo 
(SIR 1º Maio) e ganhar a 
Tavira (4º) mas já em-
pataram e perderam em 
casa com o penúltimo e 
último, respetivamente, o 
que confere alguma irre-
gularidade.

Classi� cação: 1º Juven-
tude do Mar, 19p; 2º SIR 1º 
Maio, 19p (mais um jogo); 
3º Ac. Porto, 18; 4º Vela 
de Tavira, 15 (mais um 
jogo); 5º Vale Grande e 
CPVV, 13; 7º Módicus, 
10; 8º Ílhavo, 9.

Inês Veiga, com 67 golos 

em 7 jogos (média de 9,6) 
é a melhor marcadora da 
prova, com mais 11 golos 
marcados que a segunda, 
Carolina Santos (Vale 
Grande).

Em Odivelas, a CPVV 
alinhou e marcou: Patrí-
cia Guarino, Ana Arede, 
Bruna Santos (1), Joana 
Simões, Inês Veiga (15), 
Joana Santiago (4), Ana 
Marques, Cátia Ferreira, 
Catarina Almeida (1), 
Ana Coutinho (1) e Da-
niela Santos. Treinador: 
Paulo Veiga.

Próxima jornada (sá-
bado): Juventude do Mar 
– CPVV (19h, em Espo-
sende), Vale Grande- Ílha-
vo e Ac. Porto – Módicus. 
Vela de Tavira e SIR 1º de 
Maio já disputaram o jogo 
(24-24).

JUVENIS DA CPVV 
Vitória (33-19) na rece-
ção ao São Pedro do Sul 
para a segunda fase do 
nacional, tendo alinhado 
e marcado: Juliana Mar-
ques (1), Joana Santos 
(10), Inês Alves (4), Ta-
tiana Santos, Inês Chaves 
(2), Beatriz Ribeiro (2), 

Nadia Gonçalves (10), 
Etelvina Santos, Tânia 
Veiga (4) e Marta Arede. 
Treinador: Diogo Santos. 
Sábado (15h) a CPVV (3º 
com 18 pontos) joga em 
Aveiro com o Alavarium 
(1º com 21 pontos).

INICIADAS DA 
CPVV Vitória (26-25) em 
Espinho para a segunda 
fase do nacional, tendo ali-
nhado e marcado: Bruna 
Martins, Maria Figueiredo 
(2), Ana Saraiva, Mariana 
Morais (9), Catarina Pires 
(1), Juliana Marques (4), 
Bruna Ladeira (1), Nan-
ci Lopes, Beatriz Teixeira 
(4) e Verónica Nelson (5). 
Treinador: Diogo Santos. 
Domingo (15h) recebem o 
Canelas (3º com 18p). As 
valonguenses são quartas 
com 14 pontos. Alpendo-
rada (23p) e Vacariça (21) 
ocupam as duas primeiras 
posições.

INFANTIS DA CPVV 
Derrota (15-32) na Vacari-
ça, para o regional: Luana 
Conceição, Ana Martins, 
Ana Ferreira, So� a Veiga, 
Rita Santos (2), Maria Fer-
nandes (9), Lara Almeida 
(3) e Catarina Rocha (1). 
Treinador: Paula Biscaia. 
Sábado (15h) recebem o 
Canelas.

Página 46



A47

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 28,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64270386 26-04-2016

Xico Andebol 
ainda luta 
pela 

A 

permanencia 
Derrota em casa na penúltima jornada não permite à equipa de 

Gustavo Castro depender apenas de si para garantir a permanência 
na 2.ª Divisão. 

REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

OXico Andebol perdeu uma 
excelente oportunidade de 
sair dos dois últimos lugares 

e garantir automaticamente a perma-
nência, ao perder, em casa com o S. Paio 
de Oleiros, por 25-28. É que o seu ad-
versário directo nesta luta, o Estarreja, 
acabou por perder diante da Académica 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 
E V D Can•Gs DiE P 

1 A. Devesa 25 19 2 4 772.650 122 65 
2 G. Stg. Tirso 25 18 4 3 738-654 84 65 
3 Ac. S. Mamede 25 19 1 5 754-655 99 64 
4 FC Gaia 25 17 4 4 693.637 56 63 
5 S. Bernardo 25 13 6 6 745.703 42 57 
6 Marítimo 25 12 3 10 692-710 -18 52 
7 FC Porto B 25 10 1 14 711-738 -27 46 
8 Fermentões 25 9 2 14 708-719 -11 45 
9 S. Paio Oleiros 25 9 2 14 602.627 -25 45 
10 Módicos 25 9 1 15 603-644 -41 44 
11 Sanjoanense 25 8 3 14 638.686 -48 43 
12 Estarreja 25 7 1 17 658-713 -55 40 
13 Xico Andebol 25 7 1 17 634-673 -39 40 
14 Boavista 25 2 1 22 624-763 -139 30 
25° jornada 

Xico Andebol - S. Paio Oleiros 25.28 
Módicos - Sanjoanense 22-19 
FC Gaia - A. Devesa 29.27 
Estarreja • Ac. S. Mamede 24-32 
Boavista - FC Porto B 25-30 
Fermentões - Marítimo 26.32 
S. Bernardo - G. St .º Tirso 29-29 
26° jornada 

Sanjoanense • Xico Andebol 
A. Devesa - Módicos 
G. St.° Tirso - FC Gaia 
FC Porto B - Estarreja 
Marítimo • Boavista 
S. Paio Oleiros - Fermentões 
Ac. S. Mamede- S. Bernardo  

de São Mamede, como se previa, pelo 
que se tivesse vencido o S. Paio de Olei-
ros, o Xico Andebol partiria para a últi-
ma jornada a depender exclusivamente 
do seu resultado. Assim, terá sempre 
de fazer melhor que o Estarreja na úl-
tima jornada, marcada para o próximo 
sábado. Uma tarefa que não se adivinha 
fácil, urna vez que a equipa de Gustavo 
Castro joga fora de portas, na casa da 
Sanjoanense, enquanto o Estarreja de-
fronta o FC Porto B. 

Depois das alterações ao regula-
mento competitivo aprovadas na últi-
ma Assembleia Geral da Federação de 
Andebol de Portugal, esta temporada 
não haverá descidas directas à 3.? Divi-
são. O alargamento da 1.4  Divisão leva 
a que haja mais vagas disponíveis, pelo 
que a Federação decidiu que os dois úl-
timos classificados da 2.-4  Divisão terão 
de disputar um play-off com os tercei-
ro e quarto classificados da 3.? Divisão 
por um lugar naquele escalão na época 

XICO ANDEBOL 25 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (3), José Santos 
(2), Rafael Macedo, Carlos Abreu, Davide Pontes, 
José Silva (6), Rui Oliveira (9), Luís Castro, Luís 
Sarmento (2), Paulo Abreu (2), Pedro Teixeira, Rui 
Carvalho, Nuno Pacheco, André Ribeiro (1) e Al-
fredo Bravo 
T: GUSTAVO CASTRO 

S. PAIO OLEIROS 28 
Diogo Malta, Rui Sobral (3), Manuel Marques (2), 
Daniel Santos (1), João Ramos (5), Tiago Teixeira(5), 
João Leite, Ivo Ferreira, Nélson Nunes (1), Miguel 
Cortinhas (9), Hugo Oliveira (2), António Silva e Rui 
Oliveira 

T: FRANCISCO GONÇALVES 
Local: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais 
Resultado ao intervalo: 11-14 

2015/2016. Esses jogos de apuramento 
terão lugar apenas em Agosto, antes do 
arranque dos campeonatos. Isto signifi-
ca que se o Xico Andebol não conseguir 
evitar um dos dois últimos lugares da 
2.? Divisão, ainda terá mais uma oportu-
nidade para assegurar a permanência. 

Na recepção à Sanjoanenses, o Xico 
Andebol comprometeu as aspirações de 
conseguir um bom resultado com uma 
primeira parte aquém das expectativas 
em termos ofensivos. Algum nervosis-
mo condicionou a formação 'escolar' 
neste que era encarado como um jogo  

decisivo, pelo que ao intervalo perdia 
por três golos de diferença (11-14). Ape-
sar de ter melhorado o rendimento no 
ataque, o Xico Andebol continuou a ser 
permeável na defesa no decorrer do se-
gundo tempo, não conseguindo assim 
evitar a derrota. 
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s. paio de oleiros 
garante a manutenção
ANDEBOL A equipa do S. Paio de Oleiros garantiu 
este fim-de-semana a permanência na segunda di-
visão nacional ao vencer o Xico Andebol por 28-25. 
Alicerçada numa defesa bastante coesa e concretiza-
dora no ataque, a formação do Concelho chegou ao 
intervalo a vencer por 14-11. Na etapa complementar 
o S. Paio de Oleiros aumentou a vantagem para dez 
golos de diferença, baixou o ritmo do jogo e fez rodar 
os menos utilizados do plantel. Resultado final fixado 
em 28-25.
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Juniores do feirense a 
uma vitória da subida
ANDEBOL Os juniores do Feirense venceram este fim-
de-semana a equipa do Alavarium, por 31-24, e ficam a 
apenas uma vitória de conquistar o acesso à primeira 
divisão do escalão, quando faltam três jornadas para 
o fim. Os fogaceiros conquistaram desde cedo uma 
vantagem considerável no marcador e ao intervalo 
já venciam por sete golos. Na etapa complementar 
o jogo foi mais equilibrado, mas os jovens feirenses 
tiveram sempre o jogo controlado.
Pelo CD Feirense alinharam: João Cardoso, Nuno 
Reis, Miguel Costa, Oleksandr Podolskyi, Tiago Leite, 
Pedro Machado, Tó-Zé, César Macedo, Pedro Capi-
tão, Pedro Pires, Rui Leite e Pedro Pires. Treinador: 
Manuel Gregório
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