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Andebol

Águas Santas 
eliminado da 
Taça Challenge
O Águas Santas terminou 
ontem a caminhada nas provas 
europeias, ao ser afastado da 
Taça Challenge de andebol, 
nas meias-finais, pelos sérvios 
do Metaloplastika Sabac, 
apesar da vitória caseira por 
29-25, que não foi suficiente 
para inverter o 21-29 da 
primeira mão. No campeonato 
nacional, o Benfica (com mais 
um jogo) igualou o ABC no 
terceiro lugar, ao vencer no 
pavilhão da Luz por 21-20.
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Leões com tarefa épica na visita aos magiares
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4fc143ce

/

 
duelo decisivo no acesso à final-four da taça ehf
 
 , 27 abril de 201404:52
 
 O Sporting já fez história ao qualificar-se para a fase de grupos da Taça EHF, ao apurar-se para os
quartos-de-final da mesma prova europeia e ao vencer a 1.ª mão da respetiva eliminatória. Mas com
uma vantagem de apenas 2 golos (29-27), a visita de hoje ao terreno dos húngaros do Pick Szeged
afigura-se complicada, perante um adversário que é habitual cliente da Liga dos Campeões.
 
 Em declarações ao site dos leões, o extremo Pedro Portela, melhor marcador da competição, com 56
golos, admitiu dificuldades na partida de Mafra, devido "à experiência da equipa húngara e por o
Sporting, apesar de dar a volta ao marcador, ter entrado muito mal".
 
 Mas o internacional quer ver os verdes e brancos no sorteio de terça-feira, em Berlim, da final-four
que se disputa a 17 e 18 de maio:"Vai ser difícil jogar na Hungria, mas vamos fazer tudo para seguir
em frente. Com um estilo de jogo rápido e a defender bem para contra-atacar, podemos vencer."
 
 Os leões terão pela frente uma equipa magiar muito evoluída ao nível físico e técnico-tático, sempre
apoiada por, pelo menos, 3.200 espectadores, num país onde o andebol é modalidade de topo. A
nomeação dos árbitros sérvios Aleksandar Pandzic e Ivan Mosorinski é outra adversidade, pois são da
mesma área geográfica.
 
 Só que a vontade de vitória de Pedro Portela é enorme: "O grupo está muito confiante. Somos muito
unidos e estamos cheios de vontade para passar. É muito bom estar nos quartos-de-final da Taça EHF.
Muita gente não acreditava que conseguíssemos, mas agora, que vencemos o primeiro jogo, há que
pensar que podemos mesmo chegar à final-four."
 
 
 
 Pts
 
 J
 
 V
 
 E
 
 D
 
 Golos
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Águas Santas falha final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a96c27a

/

 
O Águas Santas falhou a passagem à final da Taça Challenge de andebol, sendo eliminado nas meias-
finais pelos sérvios do Metaloplastika Sabac.
Na primeira mão, na Sérvia, a equipa portuguesa perdeu por 21-29 e este sábado ganhou em casa
por 29-25, vitória insuficiente para chegar à final.
Destaque para os nove golos de Pedro Cruz, o melhor marcador do Águas Santas no encontro.
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Benfica vence ABC (21-20)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a95c27d

/

 
O Benfica recebeu e venceu este sábado o ABC, por 21-20, em partida da sexta jornada do
Campeonato nacional de andebol.
A ronda fica completa domingo, com o jogo entre Sporting da Horta e FC Porto.
 Resultados:
Águas Santas - Sporting, 29-36 (5 de abril)
Sábado
Benfica - ABC/UMinho, 21-20
Domingo
Sporting Horta - FC Porto
 Classificação:
 1. Sporting 6 jogos/ 44 pontos
 2. FC Porto 5 / 43
 3. ABC/UMinho 5 / 41
 4. Benfica 6 / 41
 5. Águas Santas 5 /36
 6. Sp. Horta 5 /25
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ANDEBOL 1
| Silvio Gonçalves | 

Jogo grande e de grande impor-
tância para as cores bracarenses,
hoje, às 18 horas, no pavilhão da
Luz, frente ao Benfica. 

O ABC/UMinho, actualmente
no terceiro posto, tenta aproxi-
mar-se do topo da classificação,

num encontro em que as duas
formações entram em campo se-
paradas por dois pontos, com
vantagem para os bracarenses,
que têm menos um jogo que os
encarnados. Para que as contas,
em termos de número de jogos,
fiquem em dia, é necessário es-
perar pela próxima quarta-feira,
quando o ABC/UMinho receber

o Águas Santas.
Também no dia de hoje, mas

no grupo B, o Andebol Clube de
Fafe tem uma boa oportunidade
de largar a lanterna vermelha da
prova, ao receber o Maia IS-
MAI. A tarefa não é nada fácil,
mas três pontos poderiam ajudar
a manter bem vivo o sonho da
manutenção dos fafenses.

Seniores: jogo no pavilhão da Luz (18 horas) com o Benfica

ABC/UMinho tenta chegar-se à frente

ROSA SANTOS

O encontro disputado, ontem, no Flávio Sá Leite teve o equilíbrio como nota dominante
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12 Minho 6 de Junho 2013 correiodominho.pt

PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques | 

Na Póvoa de Lanhoso, as come-

morações do 40.º aniversário do

25 de Abril ficaram marcadas

por um conjunto de actividades

desportivas e culturais, às quais

se juntou a cerimónia solene do

hastear das bandeiras. Imagem

de marca das comemorações, as

actividades desportivas conta-

ram com a participação de cerca

de 800 povoenses, entre crianças

e adultos. 

Andebol, basquetebol, futebol,

jump, spinning, zumba, hidrogi-

nástica e ginástica geriátrica fo-

ram algumas das propostas. 

O programa deste ano contou

com algumas novidades: uma

exposição de pintura, na galeria

do Theatro Club, da autoria de

Camille da Silva; o espectáculo

‘(R)Evoluções’, pelos alunos

das oficinas de formação teatral

do Theatro Club e outros partici-

pantes; e ‘40 anos do 25 de

Abril’, pela Oficina de Teatro da

Escola Secundária da Póvoa de

Lanhoso. As comemorações ini-

ciaram-se pelas 10 horas, nos

Paços do Concelho, com a ceri-

mónia do hastear das bandeiras,

pelos líderes dos três partidos

com assento na Assembleia Mu-

nicipal, e num momento que

contou com a presença do presi-

dente da câmara, vereadores,

presidentes de junta e elementos

da assembleia, aos quais se jun-

taram povoenses, num acto sole-

nizado pela Banda de Música

dos Bombeiros Voluntários da

Póvoa de Lanhoso.

Cultura e desporto 
marcaram comemorações
UM CONJUNTO DE ACTIVIDADES desportivas e culturais marcou
comemorações dos 40 anos do 25 de Abril na Póvoa de Lanhoso.

DR

O desporto saiu à rua em Póvoa de Lanhoso

DR

Cerimónia contemplou o hastear da bandeira nacional

PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques| 

Levar cada vez mais povoen-

ses a participar nos vários mo-

mentos que integram as come-

morações do 25 de Abril é um

dos objectivos da Câmara Mu-

nicipal da Póvoa de Lanhoso,

pelo que, no próximo ano, o

programa contará com mais no-

vidades. 

“Temos que arranjar forma de

envolver, ainda mais, a popula-

ção e as associações do conce-

lho, atraindo mais gente e en-

volvendo cada vez mais os

povoenses”, referiu Manuel

Batista, presidente da Câmara

Municipal da Póvoa de Lanho-

so. 

“Quando se deu o 25 de Abril,

eu estava a estudar. Foi a uma

quinta-feira e eu estava numa

aula de português. Estes qua-

renta anos de liberdade foram

positivos para Portugal. Há coi-

sas que podiam ter sido feitas

de forma diferente. Espero que

estes 40 anos de democracia

sirvam de exemplo para as no-

vas gerações. Que seja feito um

balanço do que foi bem feito e

mal feito pois ainda estamos a

tempo de corrigir. Temos um

país que tem tudo para dar certo

e uma juventude capaz. Nunca

poderemos esquecer o passado

mas temos que dar um passo

em frente, que é pensar no futu-

ro. O futuro depende só de

nós”, referiu o autarca ao ‘CM’.

Manuel Batista

Câmara pretende aportar
novidades ao programa

40 anos da Revolução
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Começou da melhor forma a
campanha do ABC de Braga na
fase de apuramento do Campeo-
nato Nacional de juvenis mascu-
linos que, desde ontem e até ao
dia de amanhã, está a decorrer
no pavilhão Flávio Sá Leite.

No jogo que inagurou o tor-
neio, a equipa da casa (sempre
muito apoiada pelo público pre-
sente) venceu o CCF Madeira
por 21-18, numa partida pautada
pelo equilíbrio, mas que viu a
formação minhota assumir e
controlar todas as incidências do
encontro. Prova disso mesmo é
que em nenhuma ocasião o em-
blema madeirense esteve no co-
mando do marcador. 

O início do encontro decorreu
com a turma orientada por Jorge
Borges a sair na frente e a res-
guardar uma vantagem de dois
golos à passagem dos primeiros
dez minutos. Respondeu o CCF
Madeira com mais agressividade

e a cinco minutos do fim da pri-
meira parte os madeirenses em-
pataram o jogo a nove golos.
Mas sempre que a liderança e o
comando do encontro por parte
dos bracarenses estava ameaça-
da, estes respondiam da melhor
forma... resultado prático disso,
a vantagem 12-10 ao intervalo.

A segunda parte decorreu na
mesma toada da primeira. O
ABC até nem reentrou tão bem
na partida, mas rapidamente re-
cuperou o ritmo e regressou ao
domínio do jogo. A meio do se-
gundo tempo, os bracarenses
conseguiram uma das maiores
vantagens no marcador, o 17-13,
resultado que permitiu gerir na

perfeição os minutos finais que,
apesar do esforço da equipa visi-
tante, acabaram por confirmar o
triunfo do ABC de Braga por
21-18. 

Do lado dos homens da casa o
maior destaque vai para Costi-
nha, que se destacou não só pe-
los golos que marcou, mas tam-
bém por todo o trabalho em prol
da equipa. Nota menos positiva
para a lesão, já no decorrer da
segunda parte, de André Gomes. 

Em suma, bom início de prova
por parte do ABC, que volta a
entrar em acção no dia de hoje
diante do Sporting da Horta. O
objectivo, esse, será o mesmo, a
vitória.

Triunfo merecido e auspicioso 
para abrir as hostilidades
BRACARENSES iniciaram da melhor forma a fase de apuramento do Campeonato Nacional de juvenis.
ABC esteve sempre na frente do marcador e controlou na perfeição todas as incidências do encontro.

ROSA SANTOS

Com um público sempre muito ruidoso, a equipa do ABC entrou a ganhar nesta fase de apuramento do Campeonato Nacional de juvenis

ABC DE BRAGA, 21
Cláudio Silva (GR), Filipe Monteiro, Celso
Barbosa (2), Costinha (7), André Gomes
(2), Lucas Ferrão (3), Nuno Azevedo (2)
jogaram ainda Alexandre Carvalho (2),
Gonçalo Areias (1)  e José Queirós (2).
Treinador: Jorge Borges

CCF MADEIRA, 18
Hugo Freitas (GR), Paulo Freitas, Rodrigo
Sousa (5), Pedro Gaspar, Diogo Bento,
Francisco Martins (6), Nélson Silva (2)
jogaram ainda João Miranda (3) Diogo
Alves (1), Lino Sousa (1) e Francisco Silva.
Treinador: Artur Rodrigues

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros: Nuno Marques e João Correia
Ao intervalo: 12-10

Jorge Borges
(treinador do ABC) 
“Os meus jogadores
foram enormes”
“O nosso grande mérito hoje
(ontem) foi estar sempre na
frente do marcador.
Não permitimos à selecção da
Madeira, e é bom frisar a palavra
selecção, pensar que podia
ganhar este jogo. Foi um jogo
muito equilibrado mas os meus
jogadores foram enormes e
venceram de forma totalmete
justa. As nossas perspectivas
para os próximos jogos são
exactamente as mesmas de
sempre: ganhar. Estes atletas
encaram os jogos sempre dessa
forma, agora também sabemos
que nem sempre é possível
ganhar, mas nós temos é que
treinar e jogar bem... esse é o
nosso trabalho”.

Artur Rodrigues
(treinador do Madeira)
“Faltou-nos alguma
experiência”
“O jogo foi muito disputado.
Conseguimos durante
praticamente todo o jogo
manter o resultado em aberto,
mas na hora de marcar golos
faltou-nos alguma
experiência...faltou aquela
ponta final, mas acho que
fizemos um excelente jogo”.

§cabinas

Resultados
1.ª jornada:
ABC  ‘A’ 21-18 CCF Madeira
Sp. Horta 22-30 Sporting 

Para o dia de hoje estão
marcados os encontros da
segunda jornada, a saber:
CCF Madeira-Sporting CP
(16 horas)
ABC ‘A’ - Sp. Horta
(18 horas)

+ mais

ABC ‘A’, CCF Madeira,
Sp. Horta e Sporting CP
participam nesta fase de
apuramento. Os dois
primeiros classificados
garantem a passagem
à fase final, onde já têm
lugar marcado o Benfica
e o Águas Santas.
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Nacional Andebol: Benfica vence ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa5e654b

/

 
HOJE Ã s 22:55
 
 O Benfica venceu o seu compromisso referente Ã sexta jornada do Campeonato Nacional de Andebol,
frente ao ABS, por 21-20.
 
 Com este triunfo, os encarnados igualaram o ABC no terceiro posto, ambos com 41 pontos, embora
com os bracarenses com menos um jogo.
 
 A jornada fica completa domingo com o jogo entre Sporting da Horta e FC Porto.
 
 Resultados:
 
 Sexta-feira
 
 Águas Santas - Sporting, 29-36 (5 de abril)
 
 Sábado
 
 Benfica - ABC/UMinho, 21-20
 
 Domingo
 
 Sporting Horta - FC Porto
 
 Classificação:
 
 1. Sporting 6 jogos/ 44 pontos
 
 2. FC Porto 5 / 43
 
 3. ABC/UMinho 5 / 41
 
 4. Benfica 6 / 41
 
 5. Águas Santas 5 /36
 
 6. Sp. Horta 5 /25 21:34 - 26-04-2014
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Águas Santas vence mas falha presença na final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b371a96d

/

 
Sábado, 26 de abril de 2014
 
 Águas Santas, Maia, 26 abr (Lusa) - O Águas Santas terminou hoje a caminhada nas competições
europeias ao ser afastado da Taça Challenge de andebol, nas meias-finais, pelos sérvios do
Metaloplastika Sabac, apesar da vitória caseira por 29-25.
 
 Após a derrota em solo sérvio por 29-21, a equipa portuguesa precisava vencer por nove ou mais
golos ou vencer por oito golos, mas, nesse caso, a equipa sérvia não poderia marcar mais de 20, ou
seja, não poderia marcar tantos golos quanto a equipa portuguesa marcou no primeiro jogo.
 
 Mas, e apesar de a superioridade lusa ter estado patente ao longo dos 60 minutos, o Águas Santas
não conseguiu uma vitória por essa diferença.
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Águas Santas caiu de pé - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c68dc269

/

 
Formação maiata bateu o Mataloplastika, por 29-25, resultado insuficiente em cinco golos para chegar
à final da Taça Challenge de andebol
 
 O Águas Santas terminou este sábado a campanha na Taça Challenge de 2013/14, tendo perdido à
acesso à final da prova por cinco golos. Ainda assim, a formação maiata, que teve um desempenho
brilhante, tendo caído de pé, ao receber e bater os sérvios do Metaloplastika, por 29-25.
 
 No encontro da primeira mão, os balcânicos venceram por 29-21, resultado que lhes valeu o acesso à
decisão da prova.
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Águas Santas caiu de pé na Taça Challenge - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c68dc269

/

 
Formação maiata bateu o Mataloplastika, por 29-25, resultado insuficiente em cinco golos para chegar
à final da Taça Challenge de andebol
 
 O Águas Santas terminou este sábado a campanha na Taça Challenge de 2013/14, tendo perdido à
acesso à final da prova por cinco golos. Ainda assim, a formação maiata, que teve um desempenho
brilhante, tendo caído de pé, ao receber e bater os sérvios do Metaloplastika, por 29-25.
 
 No encontro da primeira mão, os balcânicos venceram por 29-21, resultado que lhes valeu o acesso à
decisão da prova.
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Benfica bate ABC - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6df206c7

/

 
Foi pela margem mínima que a equipa de Luz venceu o ABC, a formação de Braga que ainda não tinha
perdido na fase final do campeonato de andebol.
 
 O Benfica venceu o ABC, por 21-20, na sexta jornada da fase final do campeonato nacional de
andebol.
 
 Com esta vitória, a equipa da Luz soma 41 pontos e é quarta classificada, atrás do ABC, que é
terceiro, em igualdade pontual com os encarnados, do FC Porto, segundo, com 43 pontos, e do líder
Sporting, que soma 44 pontos.
 
 O ABC tem um jogo em atraso: o da 5ª jornada, frente ao Águas Santas, agendado para o dia 30
deste mês.
 
 Este domingo, pelas 21horas, o FC Porto joga nos Açores com o Sporting da Horta, a fim de cumprir a
sexta jornada.
 
 Faltam quatro rondas para o fim do campeonato.
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Benfica escapa a susto diante do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f26db868

/

 
ÁGUIAS BATERAM MINHOTOS POR 21-20
 
 , 26 abril de 201420:58
 
 O Benfica derrotou este sábado o ABC por 21-20, em partida da jornada 6 da segunda fase do
campeonato nacional de andebol, conseguindo assim igualar o conjunto bracarense em termos
pontuais, mas ainda no quarto posto.
 
 Os encarnados entraram muito bem, chegando ao intervalo a vencer por 15-10, mas na segunda
parte "desligaram-se" e viram o conjunto minhoto reagir, deixando-se mesmo empatar a 20 golos a 5
minutos do final. No entanto, Carlos Carneiro, a quatro minutos do final, fez o tento da vitória
encarnada, num jogo que não teve golos nos derradeiros quatro minutos.
 
 Contas feitas, o ABC segue em 3.º, com 41 pontos, os mesmos que o Benfica, estando atualmente a
3 pontos do líder e 2 do FC Porto, que ainda jogará no domingo, diante do Sp. Horta.
 
 Consulte os resultados e a classificação.
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Taça Challenge: Águas Santas vence mas falha final (29-25)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c259740a

/

 
equipa portuguesa eliminada por Metaloplastika Sabac
 
 , 26 abril de 201420:36
 
 O Águas Santas terminou este sábado a caminhada nas competições europeias ao ser afastado da
Taça Challenge de andebol, nas meias-finais, pelos sérvios do Metaloplastika Sabac, apesar da vitória
caseira por 29-25. Após a derrota em solo sérvio por 29-21, a equipa portuguesa precisava vencer por
nove ou mais golos ou vencer por oito golos, mas, nesse caso, a equipa sérvia não poderia marcar
mais de 20, ou seja, não poderia marcar tantos golos quanto a equipa portuguesa marcou no primeiro
jogo. Mas, e apesar de a superioridade lusa ter estado patente ao longo dos 60 minutos, o Águas
Santas não conseguiu uma vitória por essa diferença.
 
 A equipa maiata desde logo mostrou ter aprendido com os erros cometidos no primeiro jogo na Sérvia
e apresentou-se mais coesa e organizada, sem dar margem para erros defensivos. Ao intervalo, o
Águas Santas vencia por quatro golos, uma margem escassa mas que prometia emoção para o
segundo tempo. E, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. A formação comandada por Paulo Faria
intensificou o ataque, apostando num contra-ataque forte e rápido. Nos minutos iniciais desta fase, o
Águas Santas conseguiu uma importante vantagem de seis golos, dando ainda mais confiança para a
parte final. Mesmo assim, a experiência do Metaloplastika Sabac foi decisiva, não permitindo à equipa
da casa alcançar a derradeira vantagem capaz de lhe permitir seguir em frente no "sonho" europeu.
Apesar de tudo, o Águas Santas conseguiu uma vitória por 29-25, perante o pavilhão maiato cheio a
apoiar a equipa portuguesa.
 
 Pedro Cruz esteve em destaque ao apontar nove golos para a equipa portuguesa, enquanto do lado
dos sérvios Milos Dragas marcou 10. Jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 Águas Santas-Metaloplastika Sabac, 29-25.
 
 Ao intervalo: 15-11.
 
 Sob arbitragem da dupla grega Konstantinos Katsikis e Michalis Michailidis as equipas alinharam e
marcaram:
 
 Águas Santas: Telmo Ferreira, Pedro Cruz (9), Mario Lourenço, Bosko Bjelanovic (2), Juan Couto (3),
Mário Oliveira e Nuno Roque (6).
 
 Jogaram ainda: Jorge Sousa (4), Eduardo Salgado (4), João Ferreira (1).
 
 Treinador: Paulo Faria.
 
 Metaloplastika Sabac: Darko Arsic, Filip Marjonovic (1), Bogdan Meduric (1), Nenanja Grujicic (4),
Milos Prodanovic (1), Zikica Milosavjevic (3) e Milos Drags (10).
 
 Jogaram ainda: Branko Kankaras (2), Nemanja Obradovic (3), Milos Mitrovic.
 
 Treinador: Slavko Novakovic.
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 Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.
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Águas Santas vence mas falha presença na final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef093bc1

/

 
26 Abr, 2014, 20:31
 
 O Águas Santas terminou hoje a caminhada nas competições europeias ao ser afastado da Taça
Challenge de andebol, nas meias-finais, pelos sérvios do Metaloplastika Sabac, apesar da vitória
caseira por 29-25.
 
 Após a derrota em solo sérvio por 29-21, a equipa portuguesa precisava vencer por nove ou mais
golos ou vencer por oito golos, mas, nesse caso, a equipa sérvia não poderia marcar mais de 20, ou
seja, não poderia marcar tantos golos quanto a equipa portuguesa marcou no primeiro jogo.
 
 Mas, e apesar de a superioridade lusa ter estado patente ao longo dos 60 minutos, o Águas Santas
não conseguiu uma vitória por essa diferença.
 
 A equipa maiata desde logo mostrou ter aprendido com os erros cometidos no primeiro jogo na Sérvia
e apresentou-se mais coesa e organizada, sem dar margem para erros defensivos.
 
 Ao intervalo, o Águas Santas vencia por quatro golos, uma margem escassa mas que prometia
emoção para o segundo tempo.
 
 E, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. A formação comandada por Paulo Faria intensificou o
ataque, apostando num contra-ataque forte e rápido.
 
 Nos minutos iniciais desta fase, o Águas Santas conseguiu uma importante vantagem de seis golos,
dando ainda mais confiança para a parte final.
 
 Mesmo assim, a experiência do Metaloplastika Sabac foi decisiva, não permitindo à equipa da casa
alcançar a derradeira vantagem capaz de lhe permitir seguir em frente no "sonho" europeu.
 
 Apesar de tudo, o Águas Santas conseguiu uma vitória por 29-25, perante o pavilhão maiato cheio a
apoiar a equipa portuguesa.
 
 Pedro Cruz esteve em destaque ao apontar nove golos para a equipa portuguesa, enquanto do lado
dos sérvios Milos Dragas marcou 10.
 
Lusa
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Águas Santas falha final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=15d138f0

/

 
26 de abril de 2014 20:42h
 
 A vitória de hoje não foi suficiente para seguir em frente.
 
 O Águas Santas terminou este sábado a caminhada nas competições europeias ao ser afastado da
Taça Challenge de andebol, nas meias-finais, pelos sérvios do Metaloplastika Sabac, apesar da vitória
caseira por 29-25.
 
 Após a derrota em solo sérvio por 29-21, a equipa portuguesa precisava vencer por nove ou mais
golos ou vencer por oito golos, mas, nesse caso, a equipa sérvia não poderia marcar mais de 20, ou
seja, não poderia marcar tantos golos quanto a equipa portuguesa marcou no primeiro jogo.
 
 Mas, e apesar de a superioridade lusa ter estado patente ao longo dos 60 minutos, o Águas Santas
não conseguiu uma vitória por essa diferença.
 
 A equipa maiata desde logo mostrou ter aprendido com os erros cometidos no primeiro jogo na Sérvia
e apresentou-se mais coesa e organizada, sem dar margem para erros defensivos.
 
 Ao intervalo, o Águas Santas vencia por quatro golos, uma margem escassa mas que prometia
emoção para o segundo tempo.
 
 E, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. A formação comandada por Paulo Faria intensificou o
ataque, apostando num contra-ataque forte e rápido.
 
 Nos minutos iniciais desta fase, o Águas Santas conseguiu uma importante vantagem de seis golos,
dando ainda mais confiança para a parte final.
 
 Mesmo assim, a experiência do Metaloplastika Sabac foi decisiva, não permitindo à equipa da casa
alcançar a derradeira vantagem capaz de lhe permitir seguir em frente no "sonho" europeu.
 
 Apesar de tudo, o Águas Santas conseguiu uma vitória por 29-25, perante o pavilhão maiato cheio a
apoiar a equipa portuguesa.
 
 Pedro Cruz esteve em destaque ao apontar nove golos para a equipa portuguesa, enquanto do lado
dos sérvios Milos Dragas marcou 10.
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Águas Santas vence mas falha presença na final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f62c1242

/

 
Sábado, 26 de Abril de 2014 |
 
 Águas Santas, Maia, 26 abr (Lusa) - O Águas Santas terminou hoje a caminhada nas competições
europeias ao ser afastado da Taça Challenge de andebol, nas meias-finais, pelos sérvios do
Metaloplastika Sabac, apesar da vitória caseira por 29-25.
 
 Após a derrota em solo sérvio por 29-21, a equipa portuguesa precisava vencer por nove ou mais
golos ou vencer por oito golos, mas, nesse caso, a equipa sérvia não poderia marcar mais de 20, ou
seja, não poderia marcar tantos golos quanto a equipa portuguesa marcou no primeiro jogo.
 
 Mas, e apesar de a superioridade lusa ter estado patente ao longo dos 60 minutos, o Águas Santas
não conseguiu uma vitória por essa diferença.
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ANDEBOL
| Redacção | 

No Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, vai ser disputada hoje,
amanhã e domingo, a fase de
apuramento do campeonato na-
cional de juvenis masculinos de
andebol.

Hoje às 18 horas o ABC joga
com o CCF Madeira e às 20 ho-
ras tem início o jogo Sp. Horta-
-Sporting. Amanhã, às 16 horas
inicia o jogo CCF Madeira-
-Sporting e às 18 o encontro
ABC-Sp. Horta. 

Domingo, às 10 horas começa
o jogo Sp. Horta-CCF Madeira e

às 12 horas o Sporting-ABC.
Esta prova determina duas

equipas que se vão juntar às já
apuradas — Benfica e Águas
Santas, para a fase final. 

O ABC / UMinho vai disputar
esta fase de apuramento, pois
classificou-se em segundo lugar
na primeira fase, sendo que se

prevê uma prova interessantíssi-
ma, refere a Associação de An-
debol de Braga, apelando a to-
dos os que gostam de andebol,
para “uma presença maciça
no Pavilhão Flávio Sá Leite,
apoiando os jovens em geral e
em particular o nosso represen-
tante, o ABC”.

ABC/UMinho mede forças com Sporting, Sp, Horta e CCF Madeira

Apuramento de juvenis no Flávio Sá Leite
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RTP Madeira  	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:00:19

 	Hora de emissão: 21:37:00
 

ID: 53618647

 
24/04/2014

1 1 1

Taça de Portugal em Andebol Feminino

http://www.pt.cision.com/s/?l=83363d45

/

 
O conselho do Governo decidiu louvar publicamente o Madeira Andebol SAD, atletas, dirigentes e
técnicos, pela vitória na Taça de Portugal em Andebol Feminino.
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São João da Madeira foi palco,
do dia 16 ao dia 19, do Ande-
bolmania 2014. Este é um tor-
neio internacional que contou,
este ano, com cerca de 1000
atletas pertencentes a 37 equi-
pas estrangeiras e 31 portugue-
sas, entre as quais as equipas
de iniciados e juvenis femini-
nos da SIR 1º de Maio, tendo
esta última alcançado o pri-
meiro lugar.

A equipa de juvenis femini-
nos arrancou bem no torneio,
com uma vitória fácil, mas no
segundo dia as jovens atletas
sofreram uma derrota pela
margem mínima com o Alpen-
durada, o que obrigava a SIR a
vencer os dois jogos do terceiro
dia do torneio para puderem
ganhar um lugar na final, de-
sejos que acabaram por se tor-
nar realidade para a equipa
marinhense.

A equipa de iniciados femi-

ninos, apesar da ausência de
algumas atletas que não se pu-
deram deslocar ao Norte do
país, desde início que demons-
traram a sua força e qualidade,
com um sete de atletas acima
da média, um grupo unido e
apresentando várias soluções
tácticas. Assim, fizeram uma
primeira fase exemplar ao ven-
cerem os três jogos realizados
e conseguindo chegar à meia-
final, jogo que se revelou fácil
para a formação marinhense,
que venceu as espanholas do
Carballal.

Foi no quarto dia que tiveram
lugar as duas finais onde am-
bas as equipas marinhenses se
apresentariam frente ao San-
joanense, equipa da casa, que,
tal como a SIR 1º de Maio, con-
seguiu chegar às duas finais, a
de iniciados e juvenis femini-
nos.

A equipa de juvenis femini-
nos entrou mal no jogo ao per-
mitir o controlo do Sanjoa-
nense sobre a partida, origi-

nando um resultado desfavo-
rável ao SIR por uma diferença
de cinco golos. A equipa técnica
introduziu algumas alterações
que surtiram efeito, acabando
por dar a volta ao resultado até
ao apito final.

A equipa de iniciados femi-
ninos acabou por ficar com o
segundo lugar no torneio de-
pois de perderem por nove go-
los, frente a uma equipa que se
adaptou de melhor forma às
contingências do jogo.

Passar o feriado com a SIR
Amanhã, pelas 15h00, no

Parque da Cerca, a SIR 1° Maio
vai realizar um Festand, inte-
grado nas comemorações dos
40 anos do 25 de Abril. É espe-
rada a participação de diversas
equipas do distrito, estando
aberto aos alunos do 1.º ciclo
do concelho da Marinha
Grande, prevendo-se uma
grande festa com uma partici-
pação massiva dos jovens ma-
rinhenses.|

Juvenis femininos da SIR 1.º Maio
vencem Torneio Internacional

Juvenis bateram na final a Sanjoanense vencendo o Torneio Internacional

Andebol
Torneio
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