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A2 FC Porto vence Sporting e ganha vantagem na disputa do título de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2015

Meio: Porto24 Online

URL:: http://www.porto24.pt/desporto/fc-porto-vence-sporting-e-ganha-vantagem-na-disputa-titulo-de-andebol/

 
11 Mai 2015, 8:28
 
 O FC Porto venceu este sábado o Sporting por 36-33 no primeiro jogo da fase final de disputa do
título nacional de andebol, num jogo muito equilibrado em que foi mesmo necessário ir a
prolongamento.
 
 Os 'azuis e brancos' começaram melhor com Hugo Santos - que divide com Gilberto Duarte o rótulo
de melhor marcador dos "dragões" com 8 golos - 2 em livres de 7 metros.
 
 Antes dos 5 minutos, o FC Porto vencia por um parcial de 5 golos sem resposta, mantendo a
vantagem sobre um Sporting muito tímido na recuperação de bola.
 
 Mas os "leões" recompuseram a defesa e entre os 18 e os 25 minutos conseguiram mesmo um parcial
de 7-0 e chegaram ao intervalo com o marcador assinalar 17-14 a favor dos lisboetas, que tiveram em
Pedro Portela o seu melhor marcador com 8 golos, não surpreendia.
 
 Valeu, no entanto, aos portistas saberem tirar partido das exclusões dos sportinguistas para
conseguir recuperar a veia agressiva do início da partida. Nota de destaque para jogadas de contra-
ataque inspirado que acabaram em Daymaro Salina, autor dos 2 golos que recolocaram o atual
campeão em título na frente.
 
 Aos 45 minutos, um 22-21 fazia adivinhar que a reta final do jogo seria disputada 'taco a taco'. Sem
surpresas: apenas se registaram empates ou vantagens mínimas, com cada uma das equipas a
marcar de cada vez que tinha posse de bola.
 
 O 29-29 no final do tempo regulamentar ditou a ida a prolongamento que até começou melhor para o
Sporting que, no entanto, se revelou incapaz de controlar o internacional Gilberto Duarte (3 golos em
2 minutos), jogador que se revelou decisivo nesta fase do encontro.
 
 FC Porto, que nas meias-finais tinha afastado o Benfica, e Sporting, vice-campeão e responsável pela
eliminação do ABC, voltam a defrontar-se na quarta-feira, também em casa dos portistas, pelas 21h.
 
 Assistiram ao jogo, que decorreu no Dragão Caixa e foi apitado pelos árbitros Eurico Nicolau e Ivan
Caçador, cerca de 2.000 espetadores.
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FC Porto em vantagem na final do andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2015

Meio: Página 1 Online

URL:: http://pagina1.sapo.pt/detalhe.aspx?fid=349&did=186795&number=11957

 
09-05-2015 21:06
 
 Dragões derrotaram os leões. Próximo jogo é na quarta-feira.
 
 O FC Porto venceu na recepção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 Dragões e leões voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21h00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 O FC Porto é hexacampeão nacional.
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A5

Vicente Álamo termina carreira no Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=947666

 
deixa de defender balizas aos 39 anos O guarda-redes de andebol do Benfica, o espanhol Vicente
Álamo, terminou a carreira aos 39 anos: "Ao fim de 3 anos no Benfica e 21 de carreira, pelo
Granolers, Cangas e Ademar Leon [n.d.r.: da Liga Asobal], termino a minha carreira. Obrigado a
todos", agradeceu nas redes sociais o catalão, que tem sofrido ultimamente algumas lesões.
 
 , 11 maio de 201504:51
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Vicente Álamo termina carreira no Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2015

Meio: Sábado Online

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

 
04:51 . Record Por Record O guarda-redes de andebol do Benfica, o espanhol Vicente Álamo, terminou
a carreira aos 39 anos:"Ao fim de 3 anos no Benfica e 21 de carreira, pelo Granolers, Cangas e
Ademar Leon [n.d.r.: da Liga Asobal], termino a minha carreira. Obrigado a todos", agradeceu nas
redes sociais o catalão, que tem sofrido ultimamente algumas lesões.
 
 04:51 . Record
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Benfica entrou a ganhar (2-0)
mas a formação bracarense logo
deu a volta ao resultado (3-5),
mas a vantagem bracarense não
foi muito longa - aos dez minu-
tos, o Benfica deu a volta ao
marcador, novamente. O jogo
seguiu muito equilibrado, com
sucessivos empates, até ao mi-
nuto 17, altura em que a equipa
da casa voltou a ter dois golos de
vantagem (12-10). A reacção do
Liberty Seguros/ABC-UMinho

não tardou e, ao minuto 21, nova
reviravolta no marcador e a
equipa de Braga seguiu na frente
e chegou a estar a ganhar por
quatro (15-19) e o Benfica saiu
para intervalo a perder por 17-
20.

Quatro minutos foram sufi-
cientes para se restabelecer nova
igualdade (21-21) e o oito minu-
tos seguintes foram marcados
por mais uma sucessão de empa-
tes; aos 42 minutos, a equipa da
Luz voltou a passar para a frente
e, a dez minutos do fim, ganhava
por 33-28. Até ao final do jogo,

o Benfica acelerou e o ABC-
UMinho já não conseguiu acom-
panhar o ritmo do jogo e o Ben-
fica venceu, por 42-37.

O segundo jogo está agendado
para 29 de Maio, devido aos
compromissos europeus da equi-
pa minhota que terá de disputar
a final (a duas mãos) da Challen-
ge Cup, e um eventual terceiro
jogo decorrerá, igualmente em
Braga, no dia 30 de Maio. 

Na discussão pelo título de
campeão, o FC Porto levou a
melhor no embate sobre o Spor-
ting por 36-33.

Benfica supera ABC/UMinho
no primeiro duelo pelo pódio
O BENFICA venceu o ABC-UMinho num jogo com muitos golos, 42-37,
no primeiro dos dois (ou três) jogos de apuramento para o 3.º e 4.º lugares.

DR

Benfica levou a melhor no primeiro duelo com o ABC/UMinho

SL BENFICA 42
Hugo Figueira, David Carvalho (2), Javier
Fernandez (8), Tiago Ferro, Tiago Pereira
(4), João Pais (3), Paulo Moreno (7), Asier
Marcos, Carlos Carneiro (4), António Areira
(3), Cavalcanti (5), Dario Andrade (2),
Elledy Semedo (1), Miguel Ferreira, José
Costa e Flávio Fortes (3).
Treinador: Mariano Ortega.

ABC/UMINHO 37
Humberto Gomes e Bruno Dias. Fábio
Antunes (6), Hugo Rocha (1), Pedro
Marques (5), Diogo Branquinho, David
Tavares (3), Ricardo Pesqueira (4), João
Gonçalves, Carlos Martins (2), Nuno Grilo
(3), Nuno Rebelo (3), Tomás Albuquerque
(3), João Pinto (6) e Gabriel Teca (1).
Treinador: Carlos Resende.
Árbitros M. Coutinho/Ramiro Silva
Intervalo: 17-20
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FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Destak.pt

URL:: http://www.destak.pt/artigo/229355-fc-porto-vence-sporting-no-primeiro-jogo-da-final

 
Andebol
 
 09 | 05 | 2015   20.28H
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
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O
ABC perdeu, on-
tem, por 42-37, no 
primeiro encontro 
entre as duas equi-

pas do play-off de apu-
ramento do campeão na-
cional de andebol.

Apesar de ter chega-
do ao intervalo a vencer 
por 20-17, o conjunto bra-
carense não conseguiu 
manter o ritmo na etapa 
complementar, entrando 

assim a perder na luta pe-
lo título.

No Pavilhão da Luz, Fá-
bio Vidrago e João Pin-
to, com seis golos cada 
um, estiveram em desta-
que na equipa bracaren-
se, enquanto no Benfica, 
o melhor marcador foi 
Borragan, com oito golos, 
seguido de Paulo Moreno, 
com sete golos.

As equipas alinharam 

João Pinto (6) e Gabriel 
Teca (1).

O segundo e terceiro 
encontros disputam-se 
em Braga no final do mês, 
uma vez que nos dois pró-
ximos fins de semana o 
ABC tem compromissos 
europeus, com a disputa 
da final da Taça Challenge.

FC Porto venceu 
Sporting
O FC Porto venceu ontem 
na receção ao Sporting no 
primeiro jogo da final do 
campeonato nacional de 
andebol, por 36-33, após 
prolongamento.

As duas equipas em-
pataram 29-29 no fim do 
tempo regulamentar, de-
pois de o Sporting ter che-
gado ao intervalo em van-
tagem sobre o vencedor 
da fase regular do cam-
peonato por 17-14.

‘Dragões’ e ‘leões’ vol-
tam a defrontar-se na 
quarta-feira, a partir das 
21h00, novamente no 
Dragão Caixa, no Porto, 
no segundo jogo da fi-
nal, a disputar à melhor 
de cinco jogos.

 

Andebol: luta pelo título

ABC perdeu em Lisboa
frente ao Benfica

e marcaram:
Benfica: Hugo Figueira 

e Miguel Ferreira;  David 
Carvalho (2), Javier Borra-
gan (8), Tiago Pereira (4),  
João Pais (3), Paulo More-
no (7), Marcos, Carlos Car-
neiro (4), António Areia 
(3), Alexandre Cavalcan-

ti (5), Dario Andrade (2), 
Elledy Semedo 81), José 
Costa e Flávio Fortes (3).

ABC: Humberto Go-
mes e Bruno Dias; Fábio 
Vidrago (6), Hugo Rocha 
(1), Pedro Seabra (5), Dio-
go Branquinho (0), David 
Tavares (3), Ricardo Pes-
queira (4), João Gonçalves, 
Carlos Martins 82), Nuno 
Grilo (3), Nuno Rebelo (3), 
Tomás Albuquerque (3), 

ABC tem 
agora dois 

jogos em casa 
para inverter a 
tendência da 
eliminatória

Fábio Vidrago marcou seis golos

D
R
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Andebol: Porto leva a melhor sobre Sporting após prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Global News Online

URL:: http://globalnews.pt/2015/05/10/andebol-porto-levam-a-melhor-sobre-sporting-apos-prolongamento/

 
O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 36-33, naquele que foi o primeiro jogo da final do
Campeonato Nacional de Andebol, disputado à melhor de cinco partidas.
 Este sábado o Dragão Caixa recebeu um excelente jogo de andebol e com um resultado imprevisível.
Depois de uma entrada à campeão, com um resultado de 5-0, o FC Porto foi deixando o Sporting
aproximar-se no marcador e ao intervalo os leões já venciam por 14-17.
 Os dragões não conseguiam marcar, muito por culpa de uma tática do adversário que acentou muito
num 4-2, com dois homens a defender mais à frente da defesa e em especial o portista Gilberto
Duarte que, apesar de ter sido o melhor marcador dos azuis-e-brancos com 8 golos (a par de Hugo
Santos), demorou a marcar os golos.
 Na segunda, o FC Porto corrigiu as marcações, estando em destaque na defesa Daymaro Salina, Nuno
Gonçalves e Alexis Borges, que muito contribuiram para formar uma autêntica parede, onde
conseguiram evitar alguns remates da equipa contrária.
 E depois do FC Porto estar a perder mesmo antes do intervalo do tempo regulamentar, somente aos
13 minutos da segunda parte é que consegue o empate a 21 golos. No minuto seguinte passa para a
frente do marcador e ai o jogo volta a ser disputado taco a taco.
 Final do tempo regulamentar a dar um empate a 29 bolas. O prolongamento ia ditar a vitória para a
equipa que menos erros cometesse e essa equipa foi o FC Porto. Os azuis e brancos continuaram a ser
mais eficazes na defesa e menos perdulários no ataque. Frankis Carol foi o primeiro a regressar aos
balneários por ter sido admoestado por três vezes com 2 minutos de suspensão e mesmo no final
Daymaro Salina vê o vermelho direto.
 Final da partida com o resultado de 36-33 a favor dos portistas, uma diferença de três golos bem
diferente das outras três partidas disputadas por ambas as equipas. Nesses confrontos o FC Porto
venceu e sempre pela margem mínima.
 A segunda partida da final está marcada para a próxima quarta-feira, dia 13, às 21h00, no Dragão
Caixa.
 FC Porto 36 - Sporting 33
 FC Porto, equipa inicial: Alfredo Quintanilha (gr), Gilberto Duarte (8), João Ferraz (3), Miguel Martins,
Daymaro Salina (3), Ricardo Moreira (4), Hugo Santos (8)
 Jogaram ainda: Alexis Hernandez (3), Yoel Morales (4), Nuno Roque, Michal Kasal (1), Hugo
Laurentino (gr) e Nuno Gonçalves.
 Treinador: Ljubomir Obradovic
 Sporting, equipa inicial: Ricardo Candeias (gr), Sérgio Barros (4), Pedro Portela (8), Bosko Bjelanovic,
Frankis Carol (4), João Antunes (2), Fábio Magalhães (3)
 Jogaram ainda: Rui Silva (5), Pedro Spinola (2), Bruno Moreira (2), Pedro Solha (3) e Ricardo Correia
(g)
 Treinador: Frederico Santos
 Ao intervalo: 14-17
 Final do tepo regulamentar: 29-29
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FC PORTO VENCE SPORTING 
PRIMEIRO JOGO DA FINAL
O FC Porto venceu ontem na rece-
ção ao Sporting no primeiro jogo
da final do campeonato nacional
de andebol, por 36-33, após pro-
longamento. As duas equipas em-
pataram 29-29 no fim do tempo
regulamentar, depois de o Sporting
ter chegado ao intervalo em van-
tagem por 17-14. ‘Dragões’ e
‘leões’ voltam a defrontar-se na 4.ª
feira, às 21:00, novamente no Dra-
gão Caixa, no 2.º jogo da final, a
disputar à melhor de cinco jogos.
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A equipa do Madeira SAD foi
ontem à casa do Colégio João de
Barros vencer por 28-26, com 15-
13 ao intervalo favorável à equipa
de Pombal, no primeiro jogo das
meias-finais do “play-off” da I di-
visão de andebol feminino.
Num jogo bastante equili-

brado, a equipa da casa entrou
melhor e assumiu a liderança do
marcador nos primeiros minu-
tos. O Madeira SAD, sempre a
tentar a recuperação, não permi-
tiu que ao Colégio João de Bar-
ros uma grande diferença no
marcador e, ao intervalo, as ma-
deirenses perdiam por 15-13. A
formação da casa voltou a entrar
melhor na segunda parte, che-
gando a ter quatro golos de van-

tagem (19-15), mas as madeiren-
ses procuravam de todas as for-
mas dar a volta ao resultado. A
nove minutos do apito final, o
Madeira SAD conseguiu, final-

D
R

O MADEIRA SAD VENCEU O COLÉ-
GIO JOÃO DE BARROS POR 28-26,
NO PRIMEIRO JOGO DA MEIA
FINAL E COLOCOU-SE NUMA EX-
CELENTE POSIÇÃO PARA QUALIFI-
CAR-SE PARA A FINAL DA I
DIVISÃO FEMININA. NA OUTRA
MEIA FINAL O COLÉGIO GAIA RE-
CEBEU E VENCEU AS BICAMPEÃS
NACIONAIS DO ALAVARIUM POR
30-25. OS JOGOS DA 2.ª MÃO
SÃO NO PRÓXIMO SÁBADO.

JM

Madeira SAD venceu o Colégio João de Barros e ficou em vantagem para apurar-se para a final.

Madeira SAD deu passo
decisivo para a final

mente, repôr a igualdade (23-23)
e o Colégio João de Barros ainda
conseguiu adiantar-se no marca-
dor (25-24), mas a formação ma-
deirense, com um parcial de 4-0,
deu a volta ao resultado e segu-
rou a vantagem até ao apito final.
Com a difícil vitória por 26-28, a
equipa de Duarte Sousa acabou
por confirmar o favoritismo ini-
cial. Anais Gouveia foi a melhor
marcadora com oito golos.
O Madeira SAD alinhou e mar-

cou da seguinte forma: Claúdia
Aguiar (7), patrícia Fernandes, ca-
tarina Azevedo, Márcia Abreu (1),
Filipa Correia, Ana Andrade (4),
Mónia Correia, Erica Tavares 81),
Renata Tavares 85), Anais Gou-
veia 88) e Frederica Jesus (2).  
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Andebol

FC Porto vence 
Sporting no arranque 
da final do nacional
O FC Porto colocou-se 
ontem em vantagem na final 
do campeonato nacional 
de andebol ao vencer o 
Sporting por 36-33, após 
prolongamento, no primeiro 
jogo da fase decisiva da 
prova, a disputar à melhor de 
cinco jogos. As duas equipas 
empataram 29-29 no fim do 
tempo regulamentar, depois 
de o Sporting ter chegado ao 
intervalo em vantagem por 
17-14. “Dragões” e “leões” 
voltam a defrontar-se na 
quarta-feira (21h), novamente 
no Dragão Caixa. O FC Porto 
soma 19 títulos nacionais, 
tantos quantos o Sporting se 
forem contabilizados os dois 
ganhos pelos “leões”, entre 
2002 e 2008, quando estes 
competiram num campeonato 
que não integrou os principais 
clubes.
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Benfica mais perto do pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=947461

 
batem abc na luz (42-37) Num encontro onde se assistiu a uma verdadeira chuva de golos, o Benfica
bateu o ABC por 42-37, colocando-se assim a uma vitória de assegurar o 3.º lugar no campeonato.
Num playoff onde não se pode apontar um favorito, as águias aproveitaram bem o fator casa, mas
não sem dificuldades, já que ao intervalo o ABC vencia por 20-17. Na 2.ª parte, a equipa de Mariano
Ortega recuperou e assegurou mesmo a vitória, com o 2.º jogo a disputar-se apenas dia 29, depois de
os bracarenses jogarem a final da Taça Challenge. No capítulo individual, o espanhol Javier Borragan
esteve em plano de evidência nas águias, ao marcar 8 golos.
 
 , 10 maio de 201500:55
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Centro Multiusos de Lamego acolhe partida de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Rádio Clube de Lamego Online

URL:: http://www.rclamego.pt/jornalonline/?p=24950

 
O Centro Multiusos de Lamego, uma nova infraestrutura preparada para acolher grandes eventos
desportivos, culturais e de lazer, recebeu no último domingo à tarde uma partida de andebol a contar
para o Campeonato Nacional de Iniciados da 1ª Divisão. No recinto de jogo defrontaram-se o Andebol
Clube de Lamego e a Associação Desportiva Sanjoanense. Apoiada pela assistência presente nas
bancadas, a equipa da casa venceu o encontro por 31-23. A cidade de Lamego dispõe agora, e pela
primeira vez, de um moderno Centro Multiusos que constitui um equipamento fundamental no
processo de afirmação regional e nacional do concelho de Lamego e contribui decisivamente para a
dinamização do seu potencial económico e desportivo. A sua construção já provocou, aliás, uma
renovação urbanística de elevada qualidade no Largo da Feira, com benefícios diretos e indiretos para
os lamecenses durante as próximas décadas. Para além de poder ser palco de eventos desportivos e
culturais, este equipamento está preparado para receber iniciativas de apoio às atividades
empresariais e de promoção de produtos locais e regionais. No próximo dia 16 de maio, a partir das
16 horas, vai decorrer neste local a final da Taça de Futsal Masculina da Associação de Futebol de
Viseu. O Município de Lamego considera que o novo Centro Multiusos é um investimento de futuro. A
sua localização, integrada numa zona servida por excelentes acessibilidades pedonais e rodoviárias,
evitará a desertificação do centro da cidade e cria uma nova centralidade de condições ideais para o
acolhimento de iniciativas económicas e desportivas de âmbito nacional. Para se ter uma ideia da
dimensão deste projeto, a sua área de implantação é sensivelmente igual ao Bairro do Castelo, pelo
que tiveram de ser minimizados eventuais efeitos negativos da nova edificação.
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ANDEBOL: FC PORTO SAI NA FRENTE, NA FINAL DO PLAYOFF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Rádio Voz Desportiva Online

URL:: http://vozdesportiva.blogspot.pt/2015/05/andebol-fc-porto-sai-na-frente-na-final.html

 
Foto: Lusa O FC Porto venceu a primeira partida da final do playoff do campeonato nacional de
andebol, ao bater o Sporting, por 36-33, num excelente jogo disputado até ao limite no Dragão Caixa.
Num jogo intenso, digno de uma final, foram várias as trocas de liderança, sendo necessário recorrer
ao prolongamento para conhecer o vencedor, que acabou por ser o FC Porto. No final do tempo
regulamentar, registava-se um empate 29-29.
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Benfica adianta-se na luta pelo pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/05/10/benfica-adianta-se-na-luta-pelo-

podio

 
10-05-2015 15:13
 
 'Encarnados' procuram terminar a época em terceiro lugar do campeonato nacional de andebol.
 
 Benfica venceu o ABC por 42-37
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Depois de duas derrotas na fase regular, o SL Benfica recebeu e venceu o Liberty Seguros/ABC-
UMinho num jogo com muitos golos, 42-37, no primeiro dos dois (ou três) jogos de apuramento para
o 3º e 4º lugar.
 
 O Benfica entrou a ganhar (2-0) mas a formação bracarense logo deu a volta ao resultado (3-5), mas
a vantagem bracarense não foi muito longa - aos dez minutos, o Benfica deu a volta ao marcador,
novamente. O jogo seguiu muito equilibrado, com sucessivos empates, até ao minuto 17, altura em
que a equipa da casa voltou a ter dois golos de vantagem (12-10). A reacção do Liberty Seguros/ABC-
UMinho não tardou e, ao minuto 21, nova reviravolta no marcador e a equipa de Braga seguiu na
frente e chegou a estar a ganhar por quatro (15-19) e o Benfica saiu para intervalo a perder por 17-
20.
 
 Quatro minutos foram suficientes para se restabelecer nova igualdade (21-21) e o oito minutos
seguintes foram marcados por mais uma sucessão de empates; aos 42 minutos, a equipa da Luz
voltou a passar para a frente e, a dez minutos do fim, ganhava por 33-28. Até ao final do jogo, o
Benfica acelerou e o Liberty Seguros/ABC-UMinho já não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo e o
Benfica venceu, por 42-37.
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Benfica mais perto do pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2015

Meio: Sábado Online

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

 
00:55 . Record Por Record Num encontro onde se assistiu a uma verdadeira chuva de golos, o Benfica
bateu o ABC por 42-37, colocando-se assim a uma vitória de assegurar o 3.º lugar no campeonato.
Num playoff onde não se pode apontar um favorito, as águias aproveitaram bem o fator casa, mas
não sem dificuldades, já que ao intervalo o ABC vencia por 20-17.Na 2.ª parte, a equipa de Mariano
Ortega recuperou e assegurou mesmo a vitória, com o 2.º jogo a disputar-se apenas dia 29, depois de
os bracarenses jogarem a final da Taça Challenge.No capítulo individual, o espanhol Javier Borragan
esteve em plano de evidência nas águias, ao marcar 8 golos.
 
 00:55 . Record
 
 

Página 29



A30

FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Açores 9 Online

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/fc-porto-vence-sporting-no-primeiro-jogo-da-final-do-nacional-de-

andebol/?cat=6

 
As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14. 'Dragões' e
'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão Caixa, no
Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.20h03 - 09 de Maio de 2015 |
 
 

Página 30



A31

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 25,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59191847 09-05-2015

Página 31



A32

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 6,19 x 13,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59191854 09-05-2015

Página 32



A33

FC Porto vence Sporting (36-33) 21:23 - 09-05-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=547900

 
09-05-2015
 
 O FC Porto derrotou, este domingo, o Sporting na primeira partida da final do campeonato nacional
de andebol, por 36-33, após prolongamento.
As duas equipas terminaram empatadas a 29-29 no fim do tempo regulamentar, isto após Sporting ter
chegado ao intervalo a vencer por 17-14.
O próximo jogo está marcado para quarta-feira, às 21 horas, no Dragão Caixa.
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FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

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

onal_de_andebol.html

 
09.05.2015
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento. As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo
regulamentar, depois de o Sporting ter chegado ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase
regular do campeonato por 17-14. 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir
das 21:00, novamente no Dragão Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de
cinco jogos.
 
Lusa
 
 

Página 35



A36

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 17,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59193530 09-05-2015

JUNIORES
| Joana Russo Belo | 

À procura da vitória. A equipa
júnior do ABC entra em campo
amanhã, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, frente ao Águas Santas -
jogo agendado para as 16 horas -
num duelo decisivo para as aspi-
rações da equipa bracarense na
luta pelo título nacional. 

“É mais um jogo decisivo, face
aos últimos resultados. Temos
mesmo de ganhar este jogo e os
próximos, não se pode facilitar
mais até ao fim. Já jogámos con-
tra o Águas Santas, ganhámos
aqui e perdemos fora, por isso,
vai ser um jogo complicado. Ti-
vemos duas baixas e mudou a
estrutura toda da equipa, mas es-
tamos a trabalhar para conseguir
ganhar”, revelou o treinador Ri-
cardo Costa. 

Lembrando que o Águas San-
tas “é uma equipa difícil” e que,
“na fase regular, esteve sempre
em primeiro”, o técnico está
consciente das dificuldades: “os
jogadores são muito aguerridos,

faz parte do clube, uma espécie
de bairro, muito unido. Mas nós
com a nossa união e capacidade

técnica e colectiva vamos tentar
ganhar o jogo”.

Na antevisão a este encontro,

também Emanuel Ribeiro subli-
nha a necessidade do triunfo.
“Em caso de derrota torna-se

quase impossível chegarmos ao
título de juniores que é o nosso
objectivo da época. A expectati-
va é sempre ganhar, quando se
joga numa equipa como o ABC
não há outro pensamento a não
ser ganhar”, frisou o jovem, que
tem ganho experiência na equipa
sénior. Emanuel deixa ainda um
apelo: “que todos os adeptos do
ABC venham ajudar-nos a ga-
nhar. Os adeptos dão sempre
uma ajuda forte”. 

ABC

Emanuel Ribeiro apela a todos os bracarenses e adeptos para apoiarem a equipa júnior do ABC, amanhã, frente ao Águas Santas

Só a vitória interessa para o título
ABC RECEBE ÁGUAS SANTAS, amanhã, a partir das 16 horas, num duelo decisivo para as aspirações da equipa júnior na luta
pelo título nacional. Técnico Ricardo Costa espera dificuldades e Emanuel apela ao apoio dos adeptos para ajudarem à vitória.

ABC recebe o Águas
Santas, amanhã, a partir
das 16 horas, em jogo da
fase final do campeonato
nacional de juniores. 
Bracarenses estão a dois
pontos do Sporting e
precisam de vencer para
manter vivo o objectivo 
do título nacional.

+ jogo
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ANDEBOL 1
| Redacção | 

ABC/UMinho e Benfica na luta
pelo pódio. Para Lisboa, está
marcado o primeiro confronto
entre duas equipas que vão ba-
ter-se por um lugar no pódio na-
cional, encontro agendado para
as 19 horas. Recorde-se que os
terceiro e quarto lugares dispu-

tam-se em play-off à melhor de
três jogos, sendo que a primeira
partida tem lugar na casa do clu-
be pior classificado na fase regu-
lar - o Benfica (4.º) - com o opo-
sitor, ABC/UMinho, terceiro na
fase regular, a ter a vantagem de
jogar o segundo e, eventualmen-
te, o terceiro jogo no pavilhão
Flávio Sá Leite.

Na fase regular, o ABC/UMi-

nho foi a Lisboa vencer por
33-27 e, em Braga, repetiu o
triunfo, desta feita por 29-24. O
segundo jogo está agendado pa-
ra 29 de Maio, devido aos com-
promissos europeus da equipa
minhota e, um eventual terceiro
jogo,  decorrerá, igualmente, em
Braga, no dia 30 de Maio.

Na luta pelo título estão FC
Porto e Sporting, num jogo a

partir das 18.30 horas.
Este sábado marca, igualmen-

te, o regresso do grupo B, com a
realização de duas partidas, am-
bas às 19.30 horas. Em Santo
Tirso, o Ginásio local (penúlti-
mo classificado, com 22 pontos)
recebe o Xico Andebol, último,
com 27 pontos. 

Frente-a-frente vão estar duas
equipas que, matematicamente,

ainda podem manter-se no esca-
lão maior do andebol português,
com os vimaranenses a sonha-
rem ainda com o milagre da ma-
nutenção. As duas equipas joga-
rão com os olhos postos na outra
partida que, em Belém, coloca
frente-a-frente o Belenenses,
primeiro do grupo, com 30 pon-
tos, e o Maia ISMAI, segundo,
com 24. 

ABC/UMinho joga, em Lisboa, com o Benfica

Xico Andebol vai a Santo Tirso à procura da permanência
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FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Destak.pt

URL:: http://www.destak.pt/artigo/229355-fc-porto-vence-sporting-no-primeiro-jogo-da-final-do-nacional-de-

andebol

 
Actualidade
 
 09 | 05 | 2015   20.28H
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
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FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final do nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4559133

 
FC Porto abriu a série à melhor de cinco com um triunfo, por 36-33, após prolongamento, no Dragão
Caixa. Quarta-feira há novo jogo. O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da
final do campeonato nacional de andebol, por 36-33, após prolongamento. As duas equipas
empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado ao intervalo em
vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14. 'Dragões' e 'leões' voltam a
defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão Caixa, no Porto, no segundo
jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
por Lusa
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Nacional de Andebol: FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=772172

 
HOJE às 20:27
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 Diário Digital / Lusa
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O 
ABC/UMinho jo-
ga hoje, às 19h00, 
no pavilhão núme-
ro 2 da Luz, frente 

ao Benfica, no primeiro 
jogo do play-off de apu-
ramento do terceiro e 

quarto lugares do cam-
peonato nacional da I 
Divisão.

Depois de ter falhado 
a disputa do título nacio-
nal  ao ser eliminado no 
duelo com o Sporting, os 

da pela experiente dupla 
de Aveiro, Mário Couti-
nho e Ramiro Silva.

Por seu turno, os junio-
res recebem amanhã, às 
16h00, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, o Águas San-
tas em jogo a contar para 
a 5.ª jornada do campeo-
nato nacional da I Divisão 
(Fase final).

Sporting e Porto 
iniciam disputa 
do título
Entretanto, o FC Porto, 
detentor do troféu, que 
afastou nas meias-finais o 
Benfica, e o Sporting, vice-
-campeão, que eliminou o 
ABC/UMinho, defrontam-
-se no primeiro jogo da fi-
nal do «play-off» a partir 
das 18h30, sob a direção 
da dupla internacional de 
árbitros de  Leiria, Eurico 
Nicolau e Ivan Caçador.

academistas jogam hoje na Luz frente ao Benfica, às 19h00

ABC mira o terceiro lugar

academistas jogam a sua 
honra na conquista de um 
lugar no pódio, isto an-
tes de centrar as atenções 
na final europeia da Taça 
Challenge.

A partida vai ser dirigi-

ABC/UMinho quer terminar o campeonato no terceiro lugar

D
M
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Ao vivo: Andebol » Final » FC Porto vs Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Global News Online

URL:: http://globalnews.pt/2015/05/09/ao-vivo-andebol-final-fc-porto-vs-sporting/

 
25 minutos de jogo: FC Porto 11 - Sporting 14
Gilberto Duarte está a ser assistido em campo.
20 minutos de jogo: FC Porto 10 - Sporting 10
Livre de 7 metros convertido por Pedro Portela para o Sporting.
15 minutos de jogo: FC Porto 9 - Sporting 6
10 minutos de jogo: FC Porto 5 - Sporting 3
Livre de 7 metros marcado por Pedro Spinola, que consegue marcar mas na recarga, depois da
primeira defesa do guardião Quintanilha.
Excelente ambiente no Dragão Caixa e a claque dos Super Dragões sempre a cantar!
Desconto de tempo para o FC Porto.
5 minutos de jogo: FC Porto 5 - Sporting 0
Desconto de tempo para o Sporting.
7 inicial do Porto:
Alfredo Quintanilha, Gilberto Duarte, João Ferraz, Miguel Martins, Daymaro Salina, Ricardo Moreira,
Hugo Santos.
7 inicial do Sporting:
Nuno Pinto, Pedro Portela, Bosko Bjelanovic, Frankis Carol, Ricardo Candeias, João Antunes, Fábio
Magalhães.
 Inicio da partida
É a vez do Sporting entrar em campo.
Entra a equipa do FC Porto em campo.
Esta primeira partida, disputada no Dragão Caixa vai ser arbitrada pela dupla internacional de Leiria,
constituída por Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Esta final é jogada à melhor de cinco jogos. Quem vencer três conquista o título. As outras partidas
estão marcadas para os dias 13 e 16. Caso sejam necessários mais jogos, serão nos dias 20 e 23 de
maio.
O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, está à conversa com o técnico portista, Ljubomir Obradovic,
junto ao banco dos Dragões.
Depois de ter conquistado 6 títulos consecutivos, o FC Porto procura o hepta , ou seja, o 7º
campeonato nacional seguido.
As duas equipas encontram-se em campo para os habituais exercícios de aquecimento.
Boa tarde, seja bem vindo ao relato do Global News. Hoje vamos levar até si o primeiro jogo da final
do Campeonato Nacional de Andebol 1. Partida entre o FC Porto e o Sporting. Fique connosco.
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ANDEBOL | Xico despromovido após derrota frente ao GC Santo Tirso (25-21)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23459&catid=3

 
Sábado, 09 Maio, 2015, 21:26
 
 O Xico Andebol perdeu este sábado com o GC Santo Triso, por 25-21, num encontro relativo à 5ª
jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão
Municipal das Lameiras, em Famalicão.
 
 Com este resultado, e faltando apenas uma jornada para o final da competição, a equipa dos
escolares já não escapa à despromoção, somando agora 22 pontos, menos três que os dois
adversários que seguem à sua frente.
 
 O Xico Andebol volta agora a jogar no dia 16 de Maio, um sábado, frente ao Belenenses. O jogo está
agendado para as 19:30 horas, no Pavilhão Francisco de Holanda, em Guimarães.
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"Um mês é um mês, não é um dia" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4559254

 
Ljubomir Obradovic, treinador da equipa de andebol do FC Porto, elogia o Sporting
 
 : "Este adversário tem uma equipa muito boa, com muito bons jogadores. Tem um ataque organizado
e grande eficiência. Quando pensamos que é fácil, não é nada fácil. O Sporting ultrapassou-nos mas
felizmente o FC Porto na segunda parte conseguiu marcar mais golos. Ganhámos e vamos analisar
tudo na segunda-feira para preparar o próximo jogo.
 
 : "Um mês é um mês, não é um dia. É difícil para qualquer equipa. O FC Porto e o Sporting são a
seleção de Portugal."
 
 : "Grande apoio de adeptos. Agora é tentar ganhar se possível [na quarta-feira]. Penso que é
possível. Queremos ganhar ritmo".
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"Estamos chateados, mas o FC Porto é excelente" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4559261

 
Frederico Santos, treinador do Sporting, diz que momentos de inferioridade numérica foram decisivos.
 
 Inferioridade numérica: "Foi um jogo muito equilibrado e disputado. Foi decidido quando houve
superioridade numérica do FC Porto e inferioridade do Sporting. Na quarta-feira voltaremos com
ambição de ganhar. Estes são bons jogos para o público."
 
 A derrota: "Estamos chateados porque perdemos mas defrontámos uma excelente equipa, com muita
experiência, com jogadores internacionais. O FC Porto reagiu muito bem quando ficou em
desvantagem. Conseguimos atacar com muita eficácia mas o FC Porto reagiu. É uma equipa muito
boa. Estão na final as duas melhores equipas portuguesas. É muito difícil em dois ou três dias mudar
muita coisa."
 
 Paragem: "Normalmente não nos queixamos (das paragens). É a realidade. Sabíamos desde o início
da época que ia haver estágio da seleção".
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FC Porto vence Sporting depois de 70 minutos!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4559145

 
FC Porto está em vantagem na final do play-off do Campeonato Nacional, pois venceu o Sporting, por
36-33, após prolongamento.
 
 O FC Porto está mais perto do heptacampeonato, depois vencer em casa o Sporting, por 36-33, após
70 minutos de jogo intenso.
 
 Este foi o quarto confronto da época entre as duas equipas. Os portistas tinham ganho os três
anteriores por apenas um golo, tendo desta vez necessitado do prolongamento para vencerem com
algum conforto.
 
 Hugo Santos e Gilberto Duarte foram os melhores marcadores na equipa azul e branca, com oito
golos cada, os mesmos marcados pelo leão Pedro Portela.
 
 O segundo jogo da final é na próxima quarta-feira, dia 13, às 21h00, no Dragão Caixa.
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Começam a jogar-se hoje as meias-fi-
nais do Campeonato Multicare 1.ª Divi-
são de andebol feminino, fase da com-
petição diputada pelo Madeira SAD,
Colégio João Barros, Colégio de Gaia e
Alavarium. O Colégio João Barros recebe
o Madeira SAD, no primeiro dos dois -
ou três - jogos da 1/2 final do “play-off”.
O Madeira SAD chegou à meia-final
após duas vitórias sobre o Sports Ma-
deira, enquanto a equipa do Pombal só
garantiu a presença nesta fase da prova

ao terceiro jogo, com o Maiastars. A
equipa madeirense vai ao Pombal muito
moralizada, procurar a primeira vitória
para regressar em vantagem ao Funchal.
O Colégio João Barros a jogar em casa
contará com o apoio do público e vai lu-
tar por contrariar a equipa madeirense, a
quem poderá ser atribuído maior favori-
tismo, mas não se pode esperar um jogo
fácil para nenhuma das equipas. Na ou-
tra meia-final, o Colégio de Gaia recebe
as bicampeãs do Alavarium Love Tiles.

Madeira SAD visita Colégio João Barros

JM
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los, terminando assim esta fase no 2.º
lugar e conquistandoum lugar entre as
quatromelhores equipas portuguesas.
Independentemente do que acon-

tecer na fase final, onde vão encontrar
as equipas do ABC, Águas Santas (1.º
jogo em casa no próximo dia 16) e o
Benfica, esta conquista é fundamental
para o andebol madeirense, pois sig-
nifica a manutenção das equipas da
Região na 1.ª Divisão Nacional em
2015/16.

Terminaram no passado fim de se-
mana os Campeonatos Regionais de
Iniciados de andebol, ficando apenas a
faltar apurar hoje os últimos dois cam-
peões nos escalões de Infantis e Juve-
nis, em femininos.
Nos Iniciados masculinos, a equipa

do AM Madeira Andebol SAD venceu
no segundo jogo da final o Académico
do Funchal por 25-33 e tornou-se, as-
sim, bi-campeão da Madeira no esca-
lão. Já no setor feminino, o Clube
Sports Madeira A também fez o 2-0 na
final, vencendo o Bartolomeu Peres-
trelo por 21-30 para fazer a festa no re-
cinto do adversário. 
Conquistados os títulos regionais, as

equipas do Madeira Andebol SAD e
do Sports Madeira vão disputar as fases
de apuramento dos Campeonatos Na-
cionais ainda durante o mês de maio.

BARTOLOMEU PERESTRELO DISPUTA
FASE FINAL EM JUVENIS

Quem esteve em bom nível na fase
de apuramento em juvenis masculinos,
disputada na semana passada em
Braga, foi a equipa da Bartolomeu Pe-
restrelo.  A equipa madeirense come-
çou por ser derrotada no jogo de es-
treia pela equipa da casa, o ABC, por
29-35, mas no segundo jogo a equipa
da Bartolomeu Perestrelo venceu o
Sporting pela mesma diferença de go-

Madeira SAD e CS Madeira
são campeões em Iniciados

D
R

Equipa do Sports Madeira sagrou-se campeã regional de iniciados em andebol.

HOJE SÃO APURADOS OS CAMPEÕES
EM INFANTIS E JUVENIS FEMININOS.
EM INFANTIS O LÍDER SPORTS MA-
DEIRA (15 PTS) RECEBE O B. PERES-
TRELO (2.º, 13 PTS), ÀS 14H45 NO
PAV. FUNCHAL. JÁ EM JUVENIS HA-
VERÁ JOGO GRANDE NA BARTOLOMEU
PERESTRELO, ÀS 20H15. A EQUIPA DA
CASA É 2.ª COM 20 PONTOS E RECEBE
O LÍDER SPORTS MADEIRA, QUE TEM
MAIS DOIS PONTOS.
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Madeira SAD visita Colégio João Barros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-visita-colegio-joao-barros/

 
9 Maio, 2015
 
 Começam a jogar-se hoje as meias-finais do Campeonato Multicare 1.ª Divisão de andebol feminino,
fase da competição diputada pelo Madeira SAD, Colégio João Barros, Colégio de Gaia e Alavarium.
 
 O Colégio João Barros recebe o Madeira SAD, no primeiro dos dois ou três jogos da 1/2 fnal do "play-
off".
 
 O Madeira SAD chegou à meia-final após duas vitórias sobre o Sports Madeira, enquanto a equipa do
Pombal só garantiu a presença nesta fase da prova ao terceiro jogo, com o Maiastars.
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Andebol: FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/09-05-2015/andebol-fc-porto-vence-sporting-no-primeiro-jogo-

da-final

 
Triunfo 36-33, após prolongamento (29-29 no final do tempo regulamentar)
 
 agora
 
 O FC Porto venceu o primeiro jogo da final (à melhor de cinco partidas) do playoff do campeonato
nacional de andebol, ao bater o Sporting, após prolongamento, por 36-33.
 
 A partida, muito equilibrada, terminou com 29-29, no Dragão Caixa, no Porto.
 
 Houve fases de liderança alternada no marcador, mas a equipa da casa viria a destacar-se no
prolongamento, período em que venceu por 7-4.
 
 O próximo jogo será dia 13 de maio, quarta, às 21h, também no Dragão Caixa.
 
Redação
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ABC de Braga e Benfica começam luta pelo pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/abc-de-braga-e-benfica-comecam-luta-pelo-podio

 
ABC de Braga e Benfica começam luta pelo pódioModalidades | Modalidades Benfica e ABC de Braga
discutem último lugar do pódio É um dos desafios mais ingratos do campeonato nacional Andebol 1.
ABC de Braga e Benfica, depois de eliminados da luta pelo título, voltam à competição. pelo terceiro
lugar. Esta disputa será à maior de três jogos, com o primeiro encontro a ser disputado, esta tarde
(19h00) no pavilhão nº 2 da Luz, o segundo terá lugar no pavilhão Flávio Sá Leite, a 29 de Maio. Em
caso de empate no final destes dois jogos, a decisão será também em Braga, uma vez que foi o ABC a
terminar a fase regular do campeonato em melhor posição. ABC de Braga e Benfica enfrentaram-se
por duas vezes nesta época, com a vitória a sorrir sempre ao ABC. Agora, a equipa minhota quer
repetir a vitória para "igualar a terceira posição da última época". Depois de uma longa paragem,
Carlos Resende diz que "este jogo será importante para reagrupar e voltar à competição", uma vez
que o ABC ainda tem uma final europeia para disputar, frente aos romenos do Odorhei. No Benfica,
Mariano Ortega espera conseguir terminar a época a vencer e para esta tarde pretende "fazer um bom
jogo e acabar bem a época diante de uma equipa que está num bom momento. Para ganhar a uma
equipa como o ABC temos que estar fortes em todos os momentos do jogo, dar ritmo à circulação de
bola, tentar fazer bons remates e ter eficácia nos remates". Artigos Relacionados
 
 9 Maio, 2015
 
Anabela Macedo
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Que comece a final!! FC Porto recebe Sporting no Jogo 1 no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/que-comece-a-final-fc-porto-recebe-sporting-no-jogo-1-no-

dragao-caixa

 
FC Porto recebe Sporting no primeiro jogo da final Depois do histórico 'hexacampeonato' nacional, o
FC Porto só pensa em aumentar o recorde e continuar a senda de vitórias. Em caso de sucesso, será o
'heptacampeonato', mas o Sporting está apostado em travar a hegemonia portista e levar o título para
a capital. A grande final será disputada à maior de cinco jogos e os dois primeiros serão jogados no
Dragão Caixa, o primeiro é já neste sábado. Pelas 18h30, o FC Porto recebe o Sporting e a equipa
quer começar a impor a vantagem do factor-casa. O treinador portista Ljubomir Obradovic contesta,
no entanto, o modelo actual do campeonato português. "Foi demasiado tempo de paragem de
competição. (.) Agora teremos três dias para preparar o segundo jogo, mas vamos fazer tudo para
ganhar. Temos de pensar em ganhar jogo-a-jogo e acabar com esta final mais cedo, se possível".
Sobre o Sporting, apenas elogios a apontar, pese a confiança na equipa que orienta há seis anos: "O
Sporting é uma equipa muito boa, muito séria e muito organizada. Tem um bom sistema de jogo, joga
com paciência no ataque, tem uma boa defesa e um bom contra-ataque. Vamos ver como é que o FC
Porto responde a isso. De certeza que o adversário vai fazer tudo para tentar ganhar ao FC Porto, mas
nós temos o nosso caminho, pensamos positivo e sei que a equipa está preparada. O FC Porto é
favorito nesta final". As duas equipas enfrentaram-se por três vezes nesta época. Sempre com
vantagem do FC Porto, mas sempre pela margem mínima. O treinador do Sporting, Frederico Santos,
compreende o equilíbrio, espera dificuldades mas quer vencer a final. "O FC Porto vale pelo colectivo e
é aí que nos vamos cingir. Naturalmente que iremos ter atenção aos atletas que podem fazer a
diferença mas é importante que o foco seja no colectivo. Sabemos que serão jogos difíceis. Penso que
as equipas são muito equilibradas e os três resultados desta época provam isso mesmo. Vamos
trabalhar para que os jogadores estejam mais concentrados no final do jogo e para que consigam um
rendimento superior nessa fase. Estamos ansiosos para que comece a final", declarou o treinador dos
'leões'.
 
 8 Maio, 2015
 
Anabela Macedo
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FC Porto vence Sporting após prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/fc-porto-vence-sporting-apos-prolongamento

 
Jogo emocionante e muito disputado, para começar a grande final. Será à maior de cinco jogos e,
após o primeiro duelo, isto promete. Depois do empate no final do tempo regulamentar, o FC Porto foi
mais feliz no prolongamento e está na frente da final. Vitória por 36-33. Primeira parte muito atípica,
com vários picos no ascendente. Com muitos erros ofensivos, o adversário aproveitava para fazer a
diferença, em rápidos contra-ataques. E foi o FC Porto a deter a primeira vantagem mais folgada, ao
adiantar-se no início do encontro para 5-0. No entanto, o Sporting tardou a entrar em jogo, mas lá foi
respondendo e aos 17 minutos de jogo, era de apenas dois golos a vantagem dos 'dragões' (10-8).
Seguiu-se o melhor momento em jogo do Sporting, com um parcial de 6-0, a adiantar-se no marcador
para 10-14. Cuni Morales travou o 'interregno' do FC Porto, numa altura em que Hugo Laurentino já
rendera Quintana na baliza portista. Hugo Santos ainda aproximou o FC Porto, mas Frankis Carol, no
último segundo aumentou para três golos a diferença. Ao intervalo, liderava o Sporting por 14-17. No
segundo tempo, Daymaro Salina concluiu um parcial de 3-0, que colocou o FC Porto à distância de um
golo no marcador (19-20), ao fim de dez minutos de jogo. E foi também o cubano, em contra-ataque
a devolver os 'dragões' à liderança (22-21). Pouco depois, as equipas entraram nos derradeiros quinze
minutos e a lógica finalmente impunha-se, com vantagens mínimas e empates até ao final do jogo.
Isso mesmo, empate. A 29 golos. Assim terminou a partida, Ricardo Moreira fez o 29-28 para o FC
Porto, já no último minuto, mas sobrou tempo para Frankis Carol empatar o encontro, a 29. O FC
Porto teve a última posse de bola, mas falhou a jogada e nem chegou a rematar. Seguiram-se dois
períodos de cinco minutos de prolongamento. Fábio Magalhães e Rui Silva adiantaram o Sporting (29-
31), Gilberto Duarte, por duas vezes, e Daymaro Salina, responderam e fizeram o 32-31. Pequeno
intervalo e, no reatar, Gilberto Duarte voltou a desfeitear Ricardo Candeias, aumentando a vantagem
e não deixando o Sporting voltar a reentrar na discussão. Alexis Hernandez fechou as contas ao fazer
o 36-33, selando um triunfo difícil do FC Porto, que sai na frente nesta final. Quarta-feira, as equipas
voltam a reencontrar-se, também no Dragão Caixa, para o jogo 2 desta grande final.
 
 9 Maio, 2015
 
Anabela Macedo
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Notícias ao Minuto - FCP vence Sporting na primeira final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/387842/fcp-vence-sporting-na-primeira-final-do-nacional-de-
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O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento. 20:34 - 09 de Maio de 2015 | Por Lusa As duas equipas
empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado ao intervalo em
vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14. 'Dragões' e 'leões' voltam a
defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão Caixa, no Porto, no segundo
jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 20:34 - 09 de Maio de 2015 | Por
 
 

Página 62



A63

  Tiragem: 36756

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 45

  Cores: Cor

  Área: 5,39 x 13,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59190431 09-05-2015

FC Porto e Sporting, as duas melho-

res equipas da época regular, sobre-

viveram às duas primeiras rondas 

dos play-off s e começam hoje (18h30) 

a disputar a fi nal do campeonato na-

cional de andebol. 

O título vai ser atribuído numa eli-

minatória à melhor de cinco, com os 

dois primeiros jogos a estarem agen-

dados para o Dragão Caixa, devido à 

melhor classifi cação portista na pri-

meira fase. O duelo mudará depois 

para o Multiusos de Odivelas para o 

terceiro e, se necessário, quarto jo-

go. Se a fi nal estiver empatada após 

quatro encontros, a “negra” será re-

alizada no Porto. 

Os “dragões” ganharam os últimos 

seis campeonatos e somam 19 títulos, 

enquanto os “leões” conquistaram 

17, o último dos quais em 2000-01.

FC Porto
e Sporting 
iniciam duelo 
pelo título

Andebol 
Manuel Assunção
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FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final do nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Público Online
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Por Lusa 09/05/2015 - 21:10 O triunfo portista surgiu apenas após prolongamento. O andebol do FC
Porto deu mais uma alegria aos seus adeptos Nelson Garrido O FC Porto venceu neste sábado o
Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de andebol, por 36-33, após
prolongamento, num encontro disputado no Dragão Caixa. As duas equipas empataram 29-29 no fim
do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado ao intervalo em vantagem sobre o vencedor
da fase regular do campeonato por 17-14. "Dragões" e "leões" voltam a defrontar-se na quarta-feira,
a partir das 21h, novamente no Dragão Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor
de cinco jogos.
 
Lusa
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Frederico Santos: «Foi um jogo muito equilibrado»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Record Online Autores: Simão Freitas

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=947437

 
Treinador dos leões analisa derrota diante FC Porto O Sporting perdeu este sábado o primeiro jogo da
final do campeonato nacional frente ao FC porto, por 36-33. O técnico dos leões, Frederico Santos,
salientou a atitude dos seus jogadores e lamnetou o facto do jogo ter ficado decidido quando o
Sporting estava em inferioridade numérica. "Foi um jogo muito equilibrado e disputado. Foi decidido
quando houve superioridade numérica do FC Porto e inferioridade do Sporting. Estamos chateados
porque perdemos mas defrontámos uma excelente equipa, com muita experiência, com jogadores
internacionais. O FC Porto reagiu muito bem quando ficou em desvantagem. Conseguimos atacar com
muita eficácia mas o FC Porto reagiu. É uma equipa muito boa. Estão na final as duas melhores
equipas portuguesas", afirmou Frederico Santos. FC Porto e Sporting voltam a encontrar-se na
próxima quarta-feira.
 
 , 9 maio de 201522:11
 
Lusa Simão Freitas
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FC Porto-Sporting: Explosão de emoções
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fc porto recebe hoje o sporting no primeiro jogo da final do campeonato
 
 , 9 maio de 201500:14
 
alexandre reis Manuel Araújo
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FC PORTO-SPORTING, em direto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=947398

 
SIGA A 1.ª PARTIDA DA FINAL DO PLAYOFF - A final do playoff do campeonato inicia-se hoje (18h30)
no Dragão Caixa, onde se espera uma explosão de emoções. É esse o espírito do formato da prova,
contestado pelo FC Porto, vencedor destacado da fase regular, mas onde teve sempre o Sporting
como o mais sério opositor. E, pela lógica, foram as duas equipas teoricamente mais fortes a
encontrarem-se para a fase decisiva, à melhor de cinco jogos, num duelo que se espera intenso e
decidido nos pormenores. - Os dragões são favoritos, não só porque detêm o recorde de seis
campeonatos consecutivos e a vantagem do fator casa numa "negra", mas também porque bateram o
Sporting nos três jogos realizados esta época, sempre pela margem mínima - na fase regular (24-23 e
20-19) e na Supertaça (29-28). - Mas nem sempre o elo mais forte ganhou, pois nas sete edições do
campeonato em playoff, o ABC foi campeão em 2007, após ter sido 5.º classificado na fase regular, e
o Benfica ganhou em 2008, depois de ter acabado em 2.º lugar, com o falecido Aleksander Donner ao
leme. - O treinador do Sporting, Frederico Santos, está consciente da tarefa que tem em mãos,
tentando uma conquista que foge aos leões desde 2001:"Esperamos jogos muito difíceis, mas se
acreditarmos na capacidade de um bom trabalho podemos ser campeões. É por isso que vamos lutar,
perante um FC Porto que é favorito. Tem sido campeão desde há seis anos, tem excelentes jogadores,
uma grande organização e o fator casa. Mas a equipa está focada e no melhor momento de forma
desta temporada." - Já o sérvio Ljubomir Obradovic, treinador do FC Porto, alinhou pelo mesmo
diapasão, em declarações ao site dos dragões:"Foi sempre difícil bater o Sporting esta época. É uma
equipa muito boa, séria e organizada. Tem um bom sistema de jogo, com paciência no ataque, uma
boa defesa e contra-ataque. De certeza que o adversário vai fazer tudo para tentar ganhar ao
hexacampeão, mas nós temos o nosso caminho, pensamos positivo e sei que a equipa está preparada.
O FC Porto é favorito." FC Porto-Sporting, às 18.30 Pavilhão Dragão Caixa, no Porto Árbitros: Eurico
Nicolau e Ivan Caçador FC PORTO (7 inicial): Quintana; João Ferraz, Nuno Roque, Gilberto Duarte,
Ricardo Moreira, Salina e Hugo Santos Suplentes: Treinador: Ljubomir Obradovic SPORTING (7
inicial): Ricardo Candeias; Frankis Carol, Rui Silva, Fábio Magalhães, Pedro Portela, Bruno Moreira e
Sérgio Barros Suplentes: Treinador: Frederico Santos
 
 , 9 maio de 201518:01
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Obradovic: «O Sporting tem uma equipa muito forte»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015
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treinador do FC Porto elogia adversário O FC Porto venceu este sábado o Sporting, por 36-33 no
primeiro jogo da final do campeonato nacional. Uma partida bastante renhida, com direito a
prolongamento. No final do encontro o técnico portista, Ljubomir Obradovic mostrava-se satisfeito
com a, sublinhando no entanto a eficácia dos leões. "Este adversário tem uma equipa muito boa, com
muito bons jogadores. Tem um ataque organizado e grande eficiência. Quando pensamos que é fácil,
não é nada fácil. O Sporting ultrapassou-nos mas felizmente o FC Porto na segunda parte conseguiu
marcar mais golos. Ganhámos e vamos analisar tudo na segunda-feira para preparar o próximo jogo",
afirmou Ljubomir Obradovic.
 
 , 9 maio de 201522:01
 
Lusa Filipe Farinha
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FC Porto em vantagem na final do andebol
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09-05-2015 21:06
 
 Dragões derrotaram os leões. Próximo jogo é na quarta-feira.
 
 O FC Porto venceu na recepção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 Dragões e leões voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21h00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 O FC Porto é hexacampeão nacional.
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FC Porto vence por 36-33 o Sporting no 1º jogo da final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015
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09 Mai, 2015, 20:51 / atualizado em 09 Mai, 2015, 20:53
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 `Dragões` e `leões` voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 TAGS:Dragão,
 
RTP com Lusa
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Frederico Santos: "Afinar identidade de jogo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/05/09/frederico-santos-afinar-

identidade-de-jogo

 
09-05-2015 11:57
 
 'Leões' começam o ataque à hegemonia do FC Porto no Dragão Caixa.
 
 O técnico de andebol do Sporting dá indicações aos seus jogadores
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O treinador de andebol do Sporting fez a antevisão da final do 'playoff' do Campeonato nacional
contra o FC Porto, e mostrou-se confiante na possibilidade dos 'leões' terminaram com a hegemonia
dos 'dragões'.
 
 "O FC Porto vale pelo colectivo e é aí que nos vamos cingir. Naturalmente que iremos ter atenção aos
atletas que podem fazer a diferença mas é importante que o foco seja no colectivo. Sabemos que
serão jogos difíceis. Penso que as equipas são muito equilibradas e os três resultados desta época
provam isso mesmo", afirmou Frederico Santos em entrevista ao jornal do Sporting
 
 "Vamos trabalhar para que os jogadores estejam mais concentrados no final do jogo e para que
consigam um rendimento superior nessa fase. Não vamos alterar nada de especial mas sim afinar a
nossa identidade de jogo. Estamos ansiosos para que comece a final", acrescentou o técnico.
 
 A final do 'playoff' arranca já este sábado, no Dragão Caixa, às 18h30.
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FC Porto vence Sporting no primeiro jogo da final
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09-05-2015 20:30
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21h00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 Gilberto Duarte celebra golo contra o Sporting
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21h00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
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9 de Maio de 2015, às 20:34
 
 O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
 
 JP // JP
 
 Lusa/Fim
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Frederico Santos: «Foi um jogo muito equilibrado»
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22:11 . Record Por Lusa - Record O Sporting perdeu este sábado o primeiro jogo da final do
campeonato nacional frente ao FC Porto, por 36-33, após prolongamento. O técnico dos leões,
Frederico Santos, salientou a atitude dos seus jogadores e lamnetou o facto do jogo ter ficado decidido
quando o Sporting estava em inferioridade numérica. "Foi um jogo muito equilibrado e disputado. Foi
decidido quando houve superioridade numérica do FC Porto e inferioridade do Sporting. Estamos
chateados porque perdemos mas defrontámos uma excelente equipa, com muita experiência, com
jogadores internacionais. O FC Porto reagiu muito bem quando ficou em desvantagem. Conseguimos
atacar com muita eficácia mas o FC Porto reagiu. É uma equipa muito boa. Estão na final as duas
melhores equipas portuguesas", afirmou Frederico Santos.FC Porto e Sporting voltam a encontrar-se
na próxima quarta-feira.
 
 22:11 . Record
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FC PORTO-SPORTING, em direto
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18:01 . Record Por Record - A final do playoff do campeonato inicia-se hoje (18h30) no Dragão Caixa,
onde se espera uma explosão de emoções. É esse o espírito do formato da prova, contestado pelo FC
Porto, vencedor destacado da fase regular, mas onde teve sempre o Sporting como o mais sério
opositor. E, pela lógica, foram as duas equipas teoricamente mais fortes a encontrarem-se para a fase
decisiva, à melhor de cinco jogos, num duelo que se espera intenso e decidido nos pormenores.- Os
dragões são favoritos, não só porque detêm o recorde de seis campeonatos consecutivos e a
vantagem do fator casa numa "negra", mas também porque bateram o Sporting nos três jogos
realizados esta época, sempre pela margem mínima - na fase regular (24-23 e 20-19) e na Supertaça
(29-28).- Mas nem sempre o elo mais forte ganhou, pois nas sete edições do campeonato em playoff,
o ABC foi campeão em 2007, após ter sido 5.º classificado na fase regular, e o Benfica ganhou em
2008, depois de ter acabado em 2.º lugar, com o falecido Aleksander Donner ao leme.- O treinador do
Sporting, Frederico Santos, está consciente da tarefa que tem em mãos, tentando uma conquista que
foge aos leões desde 2001:"Esperamos jogos muito difíceis, mas se acreditarmos na capacidade de
um bom trabalho podemos ser campeões. É por isso que vamos lutar, perante um FC Porto que é
favorito. Tem sido campeão desde há seis anos, tem excelentes jogadores, uma grande organização e
o fator casa. Mas a equipa está focada e no melhor momento de forma desta temporada."- Já o sérvio
Ljubomir Obradovic, treinador do FC Porto, alinhou pelo mesmo diapasão, em declarações ao site dos
dragões:"Foi sempre difícil bater o Sporting esta época. É uma equipa muito boa, séria e organizada.
Tem um bom sistema de jogo, com paciência no ataque, uma boa defesa e contra-ataque. De certeza
que o adversário vai fazer tudo para tentar ganhar ao hexacampeão, mas nós temos o nosso caminho,
pensamos positivo e sei que a equipa está preparada. O FC Porto é favorito."FC Porto-Sporting, às
18.30Pavilhão Dragão Caixa, no PortoÁrbitros: Eurico Nicolau e Ivan CaçadorFC PORTO (7 inicial):
Quintana; João Ferraz, Nuno Roque, Gilberto Duarte, Ricardo Moreira, Salina e Hugo SantosSuplentes:
Treinador: Ljubomir ObradovicSPORTING (7 inicial): Ricardo Candeias; Frankis Carol, Rui Silva, Fábio
Magalhães, Pedro Portela, Bruno Moreira e Sérgio BarrosSuplentes: Treinador: Frederico Santos
 
 18:01 . Record
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Obradovic: «O Sporting tem uma equipa muito forte»
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22:01 . Record Por Lusa - Record O FC Porto venceu este sábado o Sporting, por 36-33 no primeiro
jogo da final do campeonato nacional. Uma partida bastante renhida, com direito a prolongamento. No
final do encontro o técnico portista, Ljubomir Obradovic mostrava-se satisfeito com a vitória da sua
equipa, sublinhando no entanto a eficácia dos leões. "Este adversário tem uma equipa muito boa, com
muito bons jogadores. Tem um ataque organizado e grande eficiência. Quando pensamos que é fácil,
não é nada fácil. O Sporting ultrapassou-nos mas felizmente o FC Porto na segunda parte conseguiu
marcar mais golos. Ganhámos e vamos analisar tudo na segunda-feira para preparar o próximo jogo",
afirmou Ljubomir Obradovic.
 
 22:01 . Record
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Sábado, 9 de Maio de 2015 |
 
 Porto, 09 mai (Lusa) -- O FC Porto venceu hoje na receção ao Sporting no primeiro jogo da final do
campeonato nacional de andebol, por 36-33, após prolongamento.
 
 As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado
ao intervalo em vantagem sobre o vencedor da fase regular do campeonato por 17-14.
 
 'Dragões' e 'leões' voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, novamente no Dragão
Caixa, no Porto, no segundo jogo da final, a disputar à melhor de cinco jogos.
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Foco total no terceiro lugar do
pódio nacional. O ABC/UMinho
joga, amanhã, em Lisboa (19 ho-
ras), diante do Benfica, no pri-
meiro jogo do play-off de tercei-
ro e quarto lugar do campeonato
nacional de andebol 1. Técnico
Carlos Resende garante concen-
tração máxima, para alcançarem
a vitória. 

“É um jogo que serve para
atingirmos o terceiro lugar, o úl-
timo do pódio e esse é o nosso
objectivo, tentar de alguma for-
ma aproveitar o jogo com um
duplo objectivo: para nos rea-
gruparmos depois da paragem
competitiva, excepcionalmente
longa atendendo à frequência
que estávamos a ter; e para ten-
tarmos terminar pelo menos, na

mesma posição que terminámos
no ano passado”.

Considerando que “não é indi-
ferente ficar em terceiro ou
quarto”, o técnico é claro: “ter-
ceiro é, claramente, melhor do
que ficar em quarto, da mesma
forma que ficar em quarto é me-
lhor do que o quinto”.

Por isso, o foco é no campeo-
nato, mesmo que esteja próxima
a final europeia da Taça Challen-
ge.

“Quando iniciámos a época,
assumimos o objectivo de ga-
nhar as três competições. Conse-
guimos ganhar a primeira [Taça
de Portugal], infelizmente não
conseguimos a final do campeo-
naot nacional, contudo é muito
mais gratificante ficar em tercei-
ro do que quarto. Por isso, esta
semana trabalhámos com afinco
para nos centrarmos no campeo-
nato. Depois temos mais uma se-
mana para pensar no outro jogo
e competição. Estamos concen-
trados neste jogo”, sublinhou o
treinador.

Quanto ao adversário, o “Ben-
fica é uma equipa que tem quali-
dades, mas nada retira o que é a
nossa vontade de vencer”. 

ABC/UMINHO

Carlos Resende quer confirmar o terceiro lugar do pódio nacional

Foco no terceiro lugar do pódio
ABC/UMINHO DEFRONTA O BENFICA, amanhã, no primeiro jogo do play-off de terceiro e quarto lugar. Técnico Carlos Resende
quer vencer para ocupar o último posto do pódio e garante concentração total no campeonato, antes da final da Taça Challenge.

O primeiro confronto entre
Benfica e ABC/UMinho
está marcado para Lisboa.
As equipas que vão bater-
-se por um lugar no pódio.
Recorde-se que o terceiro
e quarto lugares
disputam-se em play-off 
à melhor de três jogos.

+ jogo

Página 80



A81

Andebol: Festand em Boticas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-05-2015

Meio: Diário Atual Online

URL:: http://diarioatual.com/?p=215674

 
Sex,8 Mai 2015
 
 Realizou-se na manhã do dia 1 de maio o 6º Festand da época, com uma organização do Grupo
Desportivo de Boticas no Pavilhão Municipal de Boticas.
 
 Participaram neste Festand, além do Grupo Desportivo de Boticas como anfitrião, a Associação
Desportiva Godim, o Grupo Desportivo Chaves e o Sport Vila Real e Benfica. Os 60 atletas
participantes realizaram 15 jogos, nos escalões de bambis e minis.
 
 Foi uma manhã bastante animada, com muita competição, sendo todos os atletas presenteados com
uma lembrança.
 
 No final do Festand foi assinado um protocolo de cooperação entre Câmara Municipal de Boticas,
Federação de Andebol de Portugal e Grupo Desportivo de Boticas, com vista ao desenvolvimento do
andebol na região.
 
 Campeonato regional de minis
 
 No dia 10 de maio terá lugar a 2ª concentração do Campeonato Regional de Minis, em andebol de 5,
no Pavilhão da Escola Dr. António Granjo, em Chaves, no período da manhã. Este campeonato conta
com a participação de quatro clubes: Associação Desportiva de Godim (com 2 equipas), Grupo
Desportivo de Boticas, Grupo Desportivo de Chaves e Sport Vila Real e Benfica.
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Responsáveis garantem que o jogo com o Benfica não é para cumprir calendário

ABC/UMinho apostado em conseguir o pódio

D
epois de quase duas 
semanas de inter-
regno competitivo, 
o ABC/UMinho des-

loca-se a Lisboa para de-
frontar o Benfica. Em 

causa está a luta pelo ter-
ceiro lugar. E tanto o téc-
nico Carlos Resende como 
David Tavares garantem 
motivação para chegar 
ao pódio no campeona-

to nacional
 Este jogo serve para 

atingirmos o terceiro lu-
gar. É o último lugar do 
pódio e esse é o objetivo. 
Aliás, este jogo tem um 

Para o 
ABC,não é 

indiferente 
ficar em 

terceiro ou 
quarto lugar  

na tabela

David Tavares: «época
pode ser brilhante»
Além do técnico Carlos Resende, David Tavares 
também esteve na conferência de imprensa de 
antevisão do jogo de sábado com o Benfica, às 
19h00. O ponta direita do ABC considera que a 
época academista ainda pode vir a ser brilhante.

«Tivemos três jogadores na seleção e estive-
ram bem. Poderia ser mais. Os jogadores estive-
ram fora dos treinos nestas duas semanas. Mas 
estão de regresso, felizmente regressaram bem 
fisicamente e vamos enfrentar estas quatro, que 
podem ser cinco batalhas que nos restam. Se ul-
trapasssarmos o Benfica e ficarmos em tercei-
ro lugar e ganharmos a Taça Challenge, fare-
mos uma época brilhante», disse David Tavares.

duplo objetivo: em pri-
meiro lugar, serve para 
nos reagruparmos, de-
pois de uma paragem ex-
cecionalmente longa de 
competições, atenden-
do à frequência de jogos 
que vínhamos tendo; por 
outro lado, queremos ter-
minar a época na mesma 
posição que o ano passa-
do», começou por afirmar 
Carlos Resende.

O técnico fez questão 
de sublinhar que termi-

nar em terceiro ou em 
quarto não é a mesma 
coisa. Por isso, garante 
que a equipa está mo-
tivada para ultrapas-
sar o Benfica. «Não é 

igual acabar em tercei-
ro ou em quarto. Por-

que o terceiro lugar tem 
o simbolismo do pódio», 
recordou.

Quanto ao adversário, 
mostra todo o respeito, 

David Tavares e Carlos Resende garantem motivação

A
ve

lin
o

 L
im

a mas ao mesmo tempo 
confiança em ultrapas-
sar mais este obstáculo. 

«O Benfica tem as suas 
qualidades, é uma boa 
equipa, mas nada retira a 

nossa vontade de vencer 
os jogos. Aliás, só fará au-
mentar o brilhantismo», 
disse Carlos Resende, con-
gratulando-se por ter toda 
a gente disponível.
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FC Porto contrata ponta cabo-verdiano - O Jogo
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4557592

 
Edilson Morais já treina no Dragão Caixa, juntamente com a equipa que amanhã inicia a defesa do
título frente ao Sporting.
 
 Edilson Morais, de 20 anos, é o mais recente reforço do andebol portista, estando prestes a assinar
um contrato válido para as próximas épocas. Edilson é ponta esquerda e tem sido titular tanto na
seleção de sub-20 como na seleção A de Cabo Verde que recentemente disputou o apuramento para o
Africano.
 
 Com 1,84 metros e 75 kg, Edilson já treina no Dragão Caixa e será o segundo cabo-verdiano do
plantel, juntando-se a Leandro Semedo.
 
 O FC Porto, recorde-se, inicia sábado, às 18h30, a final do Campeonato Nacional, recebendo o
Sporting no primeiro de possíveis cinco jogos.
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CÂMARA celebra Protocolo com a Federação de Andebol para o Desenvolvimento da
modalidade em Nelas
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URL:: http://josemiguelsilvajornalista.blogspot.pt/2015/05/camara-celebra-protocolo-com-federacao.html

 
O Presidente da Câmara Municipal assinou ontem com a Federação de Andebol de Portugal um
Protocolo de Colaboração, com vista à promoção de um Plano de Desenvolvimento do Andebol no
Concelho de Nelas, a concretizar através de um conjunto de iniciativas que facilitam a prática da
modalidade, assumindo um papel fundamental na formação desportiva dos jovens do concelho.Assim,
o MUNICÍPIO DE NELAS fomenta as condições ideais à prática da modalidade de Andebol, assegurando
o enquadramento/ acompanhamento técnico especializado, disponibilizado semanalmente pela
Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Viseu, para apoio ao nível da formação
dos docentes das Atividades de Enriquecimento Curricular - Atividade Física e Desportiva, bem como
na relação direta com a prática da modalidade federada, particularmente nos escalões de formação do
ABC de Nelas, clube concelhio que promove a prática regular do andebol. Para o Presidente da Câmara
Municipal de Nelas - José Borges da Silva, esta parceria é fundamental para que as crianças e jovens
do Concelho tenham acesso a uma oferta desportiva diversificada, considerando que esta é a forma de
dotar as associações desportivas do Concelho de apoios técnicos especializados, para que possam
melhorar a qualidade da sua oferta. A FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL, representada pelo Sr.
Vice-presidente - Augusto Silva, enalteceu o interesse demonstrado pela Autarquia nesta parceria,
comprometendo-se a promover e apoiar as ações de divulgação no concelho, que possibilitem o
desenvolvimento adequado da modalidade, reforçando a importância deste apoio nas estruturas
associativas locais, concretamente no clube filiado na federação - ABC de Nelas. Por sua vez, o
Presidente da ASSOCIAÇÃO de ANDEBOL de VISEU, Joaquim Escada, bem como o Presidente da
Direção do ABC de NELAS, Artur Jorge Ferreira, agradeceram e reforçaram o empenho que a Câmara
Municipal tem demonstrado no apoio ao associativismo local, não só com celebração deste protocolo,
que diretamente apoia uma necessidade urgente do clube para a manutenção da modalidade de
andebol, como também ao nível das restantes atividades desenvolvidas.
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Dragões contratam ponta cabo-verdiano
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08-05-2015 19:32
 
 Jogador já treinou no Dragão Caixa.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Edilson Morais, de 20 anos, é o mais recente reforço da equipa de Andebol do FC Porto. O jogador
cabo-verdiano deve assinar contrato válido para as próximas temporadas.
 
 Edilson Morais tem 1,84 e 75kg, joga a ponta esquerda e já foi chamado à seleção A de Cabo-Verde.
 
 O atleta - segundo cabo-verdiano do plantel portista, juntamente com Leandro Semedo - já treinou
no Dragão Caixa.
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Andebol Club de Lamego - Fase Complementar - 1ªJornada

Evidentes diferenças entre equipas de diferentes divisões
AC LAMEGO  50
A.C.VISEU     31

Este fim-de-semana, ini-
ciou-se a fase complemen-
tar de Juvenis organizado 
pela Associação de Ande-
bol de Viseu. 

Nesta fase, onde partici-
pam as equipas da Associa-
ção de Viseu, é permitido a 
utilização até 3 jogadores do 
escalão superior (Juniores). 
Em virtude desta regra, a 
equipa do Académico de Vi-
seu apresentou-se no Centro 
Multiusos de Lamego com 3 
juniores na sua equipa, o que 
trazia um fator de dificuldade 

acrescido para a equipa do 
Andebol Club de Lamego. O 
jogo começou, e este facto 
não se mostrou relevante, 
pois a equipa da casa, mos-

trou quais as diferenças entre 
equipas de 1ªdivisão e equi-
pas que disputam apenas os 
campeonatos da associação. 
Facilmente a equipa Lame-

cense fruto de uma defesa 
pressionante e aberta, con-
seguiu quer através de con-
tra-ataques, quer de ataque 
organizado criar um parcial 
de 6golos, permitindo depois 
gerir os momentos do jogo. A 
equipa de Lamego venceria 
por 50-31, espelhando bem 
as diferenças entre as duas 
equipas. 

Ac. Lamego: Rui Gue-
des, João Reis, Miguel Fur-
tado, Nicolau, Ricardo Bar-
radas, João Afonso, José 
Paiva, Carlos Pinto, Pedro 
Pinto e João Rocha.

Treinadores: Prof. João 
Araújo e Miranda
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Andebol Club de Lamego – Iniciados - Campeonato Nacional 1ª Divisão

Jornada dupla com exibições bem diferentes!!!
Sexta-feira 1 de maio
8ª jornada

FC Porto   43
AC Lamego   13
O Andebol Club de La-

mego entrou muito mal no 
jogo, com sucessivas falhas 
técnicas que deram origem a 
diversos contra-ataques da 
equipa adversária, que aos 
6m não perdoava. A equipa 
lamecense nunca conseguiu 
encontrar forma de neutrali-
zar esta arma do adversário, 
chegando ao intervalo com 
o jogo praticamente perdido.

Durante a segunda par-
te, apesar de alguns acertos 
a nível defensivo, o ataque 
mostrou-se muito pouco pro-
dutivo para o campeonato em 
questão. No final a derrota foi 
expressiva, por números que 
não deixam qualquer dúvida, 
penalizando em demasia um 
Andebol Club de Lamego que 
esteve completamente ador-
mecido durante os 60 minu-
tos de jogo.

Andebol Club de La-

mego: Guedes, Daniel (1), 
João Nuno (2), Lapa, Artur, 
Carlitos, Ruca, Coruche, An-
dré Dias (5), Sérgio Pereira, 
Diogo Pereira e António (5).

Treinador: Tiago Oliveira 
e Luís Machado

Domingo 3 de maio
9ª jornada

AC Lamego    31
AD Sanjoanense  23
O jogo com a Sanjoanen-

se criava alguma expectati-
va após a pesada derrota e 
a má exibição do jogo com o 

FC Porto.
O Andebol Club de La-

mego entrou decidido a que-
rer controlar e a mandar no 
jogo desde os minutos ini-
ciais. Com uma defesa forte a 
equipa lamecense conseguiu 
criar dificuldades ao ataque 
do adversário, o que permitiu 
estar praticamente toda a pri-
meira parte na frente do mar-
cador, mas sem a diferença 
desejada. Ao intervalo o re-

sultado era 16-14 favorável 
ao Andebol Club de Lamego.

Na segunda parte a equi-
pa melhorou a prestação de-
fensiva, que permitiu alargar 
a diferença no marcador e 
controlar o jogo. De salientar 
a péssima exibição da equipa 
de arbitragem, que acumulou 
erros atrás de erros estragan-
do assim o jogo.

Andebol Club de Lame-
go: Guedes, Daniel (8), João 
Nuno (4), Artur (2), Carlitos, 
Ruca, André Dias (7), Sérgio 
(1), Diogo (5) e António (4).

Treinador: Tiago Oliveira 
e Luís Machado

No próximo fim-de-sema-
na o Andebol Club de Lame-
go termina a sua participação 
na 2ª fase do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão, com 
a realização da última jorna-
da na deslocação ao Colégio 
dos Carvalhos.
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No passado Domingo a 
equipa de minis do Ande-
bol Club de Lamego rece-
beu a equipa do Armamar, 
numa jornada a contar para 
a segunda jornada do cam-
peonato regional.

Ambas as equipas apre-
sentaram-se a  um bom nível 
e proporcionaram aos pre-
sentes no pavilhão Multiusos 
de Lamego um bom jogo de 
Andebol.

O jogo foi equilibrado do 
princípio ao fim, a equipa la-
mecense apresentou-se com 
uma defesa aberta como já 
vem sendo habitual neste 
escalão e em termos atacan-
tes procurou circular a bola 
de uma forma rápida para 
encontrar espaços para con-
seguir ocasiões de golo aos 

6 metros. Talvez este tenha 
sido o aspeto menos bom 
da turma lamecense neste 
jogo, pois a equipa do Arma-
mar defendeu de uma forma 
fechada e criou bastantes 
dificuldades aos jovens de 
Lamego. 

No entanto, apesar do re-

sultado ter sido um empate à 
certamente aspetos positivos 
a retirar deste jogo.

Este jogo teve um carác-
ter especial visto que ao inter-
valo os jogadores deste esca-
lão surpreenderam as suas 
mães entregando-lhes uma 
lembrança simbólica corres-

pondente ao dia da mãe. 
A.C. Lamego: Daniel 

Gomes, Francisco Alves, 
Francisco pinto, José Lame-
las, José Nuno, João Olivei-
ra, João Nuno, João Maças, 
João Carlos, Diogo Luce-
na, Guilherme Taveira, Gil 
Santarém, Gustavo Guerra 
e Martin. 

Treinador: Luís Machado
Diretores: Tânia Taveira 

e Eduardo Luís 
Uma palavra de apreço à 

Câmara Municipal de Lame-
go, que com a conclusão do 
Centro Multiusos de Lamego, 
dota a cidade de um espaço 
com excelentes condições 
para a prática desportiva, na 
qual o Andebol Club de La-
mego durante esta semana 
pode atestar e usufruir.

Andebol Club Lamego

Andebol Club de Lamego - Campeonato Regional de Minis

Minis empatam no dia da Mãe
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CAMPEONATO NACIONAL DE 

INICIADOS MASCULINOS

PRIMEIRA PARTE 
MÁ DÁ VITÓRIA 

AO PORTO

SANJOANENSE, 29
FC PORTO, 39

Sanjoanense: Ramiro Pinho, Paulo Bastos, 
Francisco Silva, Luís Martins, Manuel Ma-
teus, Daniel Andrade, Gonçalo Fernandes, 
Guilherme Novo, Rodolfo Silva, Diogo 
Santos, José Pereira, Alexandre Tavares, 
João Freitas, Guilherme Guerreiro.
Treinador: José Fonseca.

Consciente da importância 
deste jogo, a Sanjoanense entrou 
na partida demasiado distraída, 
cometendo muitos erros que o 
Porto, com mais experiência, sou-
be aproveitar para construir uma 
margem de segurança dilatada, 
chegando a estar a vencer por 
oito golos. Muita dessa vanta-
gem também se ficou a dever à 
grande exibição do guarda-redes 
visitante. De salientar que ainda 
na primeira parte a Sanjoanense 
deparou-se com a lesão de Dio-
go, situação que condicionou um 
pouco as opções da equipa pra o 
resto do encontro.

Na segunda parte os al-
vinegros queriam mostrar que 
eram capazes de muito mais 
e assim foi. Mais concentrada 
e empenhada, a equipa local 

equilibrou o jogo e mostrou que 
consegue bater-se de igual para 
igual com qualquer equipa, mas a 
desvantagem trazida da primeira 
parte tornou-se difícil de anular. 
Depois de seis jornadas em pri-
meiro lugar, a Sanjoanense passa 
agora para a segunda posição e 
tem um jogo difícil para a sema-
na nos Carvalhos.
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