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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

A equipa do escalão de juvenis
A do ABC/UMinho garantiu,
ontem, a presença na fase final
do campeonato nacional do es-
calão, ao classificar-se no segun-
do lugar da fase de apuramento.

Depois de vitórias sobre o Ma-

deira SAD e Sp. Horta nos dois
primeiros jogos, na terceira jor-
nada os bracarenses perderam
com o Sporting por 26-23.

Com este resultado, os acade-
mistas somaram sete pontos e
foram três as quipas que termi-
naram esta fase de apuramento
com a mesma pontuação. Foi ne-
cessário recorrer aos critérios de

desempate e aí foi a equipa bra-
carenses que se classificou, jun-
tamente com o Madeira SAD,
para a fase final nacional do
campeonato, uma prova que se
vai disputar no sistema de todos
contra todos a duas voltas e que,
para além destas duas equipas,
conta também com a participa-
ção de Benfica e Águas Santas.

ABC/UMinho garante
presença na fase final
APESAR DA DERROTA COM OS LEÕES, os juvenis do ABC/UMinho A garan-
tiram o apuramento para a fase final do campeonato nacional.

DR

Jovens academistas não conseguiram vencer os leões, mas garantiram o apuramento

SPORTING 26
Miguell, Filipe (4), Ricardo, Miguel
Delgado (4), Ricardo Pereira (2), Francisco
Lisboa, Edgar, Diogo, Tomás (1), Simão,
Francisco Tavares (8), João Garcia, Jorge
Sousa e Bruno Gaspar (5).
Treinador: Arlindo Silva.

ABC/UMINHO A 23
Cláudio, Filipe Monteiro (1), Celso (5), Ale-
xandre (3), Rucadi Cista (6), Rui Araújo.,
Rui Rolo, Alexandre, André (3), Gonçalo
Areias, Pedro Costa, Hugo, Lucas, Nuno
Azevedo (5) e José Queirós.
Treinador: Jorge Borges.

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.
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Andebol
ABC/UMinho renova contrato
com Nuno Grilo para a próxima época
Ainda a disputar a fase de apuramento de campeão da I Divisão na actual
temporada, o ABC/UMinho não perde tempo e continuar a preparar a
próxima época, avançando com renovações de contrato com os jogadores
que pretende manter no plantel.
Assim, o clube anunciou ontem que chegou a acordo para renovar o con-
trato com Nuno Grilo, o actual melhor marcador da equipa, que assim
tem mais um ano de ligação com os academistas.
Nuno Grilo junta-se à equipa técnica liderada por Carlos Resende, que já
tinha renovado contrato, assim como Ricardo Pesqueira, Pedro Seabra e
Nuno Rebelo. A estes juntam-se também o experiente Humberto Gomes
e os jovens João Pinto, Diogo Branquinho e Carlos Martins, que já tinham
contrato assinado com o clube para a próxima temporada.

DR
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ABC perde com Sporting no Sá Leite
mas apura-se para a “final-four”

PEDRO VIEIRA DA SILVA

FASE DE APURAMENTO DE CAMPEÃO - TURMA MINHOTA DERROTADA PELOS LEÕES, QUE FICOU DE FORA... POR UM GOLO

Jogadores do ABC e Sporting deram o “grito de guerra” juntos no fi nal. Um gesto bonito

PEDRO VIEIRA DA SILVA

A equipa de juvenis do 
ABC apurou-se, ontem, 
para a final-four do cam-
peonato nacional de ju-
venis masculinos da I Di-
visão.

A turma minhota, que 
vai ser acompanhada na 
fase que servirá para apu-
rar o campeão nacional 
pelo Centro de Formação 
da Madeira, e ainda pelo 
Benfica e Águas Santas, 
que já tinham garantido a 
presença na final-four, só 
precisava de não perder 
por mais de quatro golos 

com o Sporting.
E, diga-se, isso esteve 

muito perto de acontecer 
mas, nos últimos minutos, 
Miguel Delgado, dos le-
ões, perdeu, infantilmen-
te, duas bolas, permitindo 
que os homens de Braga, 
que jogaram num Sá Lei-
te composto, reduzissem a 
desvantagem para três go-
los (26-23), resultado que 
permitiu aos de Braga fa-
zerem a festa no final.

No final da prova, e 
com três equipas empa-
tadas com sete pontos, o 
fator de desempate foi os 
resultados dos jogos en-

tre si, e aí o CCF Madei-
ra terminou em melhor po-
sição, com um golo posi-
tivo. O ABC de Braga foi 
segundo, com goal-avera-
ge nulo, enquanto o Spor-
ting foi relegado para ter-
ceiro lugar, com um golo 
negativo.

No final, Jorge Borges, 
mais conhecido por Joca, 
técnico dos juvenis do 
ABC, falou em vitória «so-
frida, sobretudo porque a 
minha equipa não fez uma 
boa primeira parte». 

«Na segunda parte, com 
muito coração, recuperá-
mos até dois golos e, no 

final, fomos felizes», vin-
cou.

«Valeu pelo que fizemos 
nos outros jogos. Agora, 

na fase final... é para ga-
nhar», vincou Joca.
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FC Porto vence e isola-se - O Jogo
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f281d93

/

 
Dragões bateram o Sporting da Horta, por 35-23, e estão sozinhos no comando do campeonato de
andebol
 
 O FC Porto foi este domingo ao Faial, derrotar o Sporting da Horta, por 35-23, no fecho da sexta
jornada da fase final do Campeonato Nacional, um resultado que permitiu aos dragões isolar-se no
comando da prova.
 
 À equipa comandada por Ljubomir Obradovic ficam a faltar quatro jogos para acabar a competição e
tentar chegar ao hexacampeonato, algo que nenhuma equipa conseguiu no andebol masculino
português.
 
 Pedro Spínola, com sete golos em oito remates e Gilberto Duarte (seis em oito) comandaram uma
equipa em que praticamente todos os jogadores fizeram boas exibições.
 
 Classificação
 
 1º FC Porto 6 jogos 46 pontos
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O Sporting falhou ontem a presença 

nas meias-fi nais da Taça EHF de an-

debol, ao perder com os húngaros 

do Pick Szeged, por 28-22, no en-

contro da segunda mão dos quartos-

de-fi nal.

Os “leões”, que na primeira mão, 

disputada a 20 de Abril, em Mafra, 

tinham vencido por 29-27, acabaram 

por ser afastados da competição — 

na qual atingiram pela primeira vez 

a fase de grupos — com um agregado 

de 51-55.

Sporting afastado 
das meias-finais 
da Taça EHF 
na Hungria

Frankis Carol, com oito golos, Pe-

dro Portela e Bruno Moreira, com 

quatro golos cada, foram os melho-

res marcadores do Sporting, no en-

contro da Hungria, que chegou ao 

intervalo com a equipa da casa já 

com uma vantagem bastante con-

fortável: 16-10.

Na segunda parte, o Pick Szeged 

fez valer a maior experiência dos 

seus jogadores, acabando por con-

seguir gerir o ascendente alcançado 

no primeiro tempo, período em que 

o Sporting se mostrou pouco cer-

teiro nas acções ofensivas (29% de 

efi cácia nos ataques).

Andebol
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FC Porto vence com tranquilidade nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=44da3506

/

 
Sp. Horta perde em casa (23-35)
 
 , 27 abril de 201423:43
 
 O FC Porto não teve dificuldades em bater o Sporting da Horta, nos Açores, por 35-23, em partida da
6.ª jornada da fase final do campeonato de andebol.
 
 Com esta vitória, a formação de Obradovic segue na frente com 46 pontos, mais dois que o segundo
classificado, Sporting. O ABC segue no terceiro lugar, com 41 pontos - os mesmos do Benfica - , mas
menos um encontro.
 
 
 
 Pts
 
 J
 
 V
 
 E
 
 D
 
 Golos
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FC Porto vence Sp. Horta e lidera
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ecd739ae

/

 
28 de abril de 2014 07:45h
 
 Os Dragões estão a quatro vitórias de conseguirem o hexacampeonato, algo que nenhuma equipa
conseguiu no andebol masculino português.
 
 O FC Porto saltou para a liderança do Campeonato Português de Andebol, ao vencer nos Açores o
Sporting da Horta por 35-23.
 
 No jogo que fechou a sexta jornada da fase final do campeonato, os Dragões aproveitaram para
saltar para a liderança isolada da prova, com mais dois pontos que o Sporting.
 
 A formação orientada por Ljubomir Obradovic teve em Pedro Spínola o marcador de serviço, com oito
golos, seguido de Gilberto Duarte com seis.
 
 Os Dragões estão a quatro vitórias de conseguirem o hexacampeonato, algo que nenhuma equipa
conseguiu no andebol masculino português.
 
 1º FC Porto  6  jogos   46
 
 2º Sporting  6    44
 
 3º ABC  5    41
 
 4º Benfica  6    41
 
 5º Águas Santas  5    36
 
 6º Sp Horta  6    36
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Portugal com os três medalhados de 2012 no Mundial sub-20 de andebol feminino
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d42612b4

/

 
Hoje, 13h48
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Sorteio
 Portugal com os três medalhados de 2012 no Mundial sub-20 de andebol feminino
Prova disputa-se de 28 de junho a 13 de julho.
 
 Hoje, 13h48 Nº de votos (0) Comentários (0)
Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do Mundo de 2012 na fase de grupos do
Mundial sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de junho a 13 de julho, na Croácia.
O sorteio, este domingo realizado em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção
portuguesa no Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira
classificada no Mundial2012, que se disputou na República Checa.
Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
 
 

Página 25



A26

Sporting afastado das meias-finais da Taça EHF de andebol masculino
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f7312e9

/

 
Hoje, 21h17
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 Sporting afastado das meias-finais da Taça EHF de andebol masculino
Frankis Carol, Pedro Portela e Bruno Moreira foram os melhores marcadores.
 Hoje, 21h17 Nº de votos (0) Comentários (0)
O Sporting falhou, este domingo, a presença nas meias-finais da Taça EHF de andebol masculino ao
perder com os húngaros do SC Pick Szeged, por 28-22, no encontro da segunda mão dos quartos de
final.
Os "leões", que na primeira mão, disputada a 20 de abril em Mafra tinham vencido por 29-27,
acabaram por ser afastados da competição com um agregado de 51-55.
Frankis Carol, com oito golos, Pedro Portela e Bruno Moreira, com quatro golos cada, foram os
melhores marcadores no Sporting, no encontro da Hungria.
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I DIVISÃO NACIONAL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho não foi feliz na
deslocação a casa do Benfica,
perdendo por 21-20, no jogo da
quinta jornada da fase de apura-
mento de campeão.

O jogo decorreu de feição aos
lisboetas que, na primeira parte,
conseguiram superiorizar-se aos
bracarenses conseguindo cons-
truir um resultado que, ao inter-
valo, permitia alguma tranquili-
dade, já que as águias venciam
por 15-10.

No entanto, no segundo tempo
o ABC/UMinho entrou com ou-
tra atitude, determinação e acer-
to e equilibrou de novo a partida,
obrigando a uma disputa intensa
até ao apito final. E praticamente
só aí é que se descortinou um
vencedor na partida.

A quatro minutos do fim, Car-
los Carneiro converteu com su-
cesso um livre de sete metros
que acabou mesmo por ser deci-
sivo na partida. O benfiquista
fez o 21-20 e até ao final do en-
contro os academistas não con-
seguiram mudar o rumo do jogo.

ABC/UMinho sem sorte
em casa do Benfica

DR

Carlos Resende não conseguiu levar o ABC/UMinho à vitória em Lisboa

BENFICA 21
Vicente Alamo (GR), Davide Carvalho, Tia-
go Pereira (1), João Pais, Cláudio Pedroso
(4), Paulo Moreno (1), Daniel Chernov,
Carlos Carneiro (4), António Areia (4), Hu-
go Figueira, José Costa (1), Ináxio Carmo,
Dario Andrade (5) e Álvaro Rodrigues (1).
Treinador: Jorge Rito.

ABC/UMINHO 20
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago,
Hugo Rocha, Pedro Marques (4), Carlos
Siqueira (3), Diogo Branquinho (1),
Emanuel Ribeiro, David Tavares, Ricardo
Pesqueira (1), Carlos Martins (1), Nuno
Grilo (5), Nuno Rebelo, Bruno Dias e João
Pinto (5).
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca.

Intervalo: 15-10.
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JUVENIS
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma exibição personalizada,
num jogo equilibrado e aguerri-
do, a equipa de juvenis A do
ABC/UMinho conquistou um
triunfo suado, mas mais do que
justo, por 24-20, sobre a forma-
ção do Sp. Horta.

Este resultado permite aos bra-
carenses continuarem bem enca-
minhados na luta pela conquista
do acesso à fase final do Cam-
peonato Nacional de Juvenis, já
que somaram seis pontos, nesta
espécie de liga que disputam

com as equipas do Sp. Horta,
Sporting e Madeira SAD.

O jogo foi dominado pelos aca-
demistas praticamente do início
ao fim e os minhotos, a jogar em
casa, conseguiram ir mantendo
uma vantagem no marcador que,
ao intervalo, era de três golos
(12-9).

A vantagem do ABC/UMinho
foi construída principalmente
tendo como base o acerto na fi-
nalização de Celso e na capaci-

dade de travar remates do guar-
da-redes Cláudio Silva, dois dos
melhores jogadores em campo e
que ajudaram a dar grande tran-
quilidade à equipa.

Aliás, no segundo tempo, e
após a expulsão de jogo de Cel-
so, a equipa ressentiu-se um
pouco a nível ofensivo, mos-
trou-se mais perdulária, mas a
nível defensivo continuava a
contar com uma excelente exibi-
ção de Cláudio Silva. O guarda-

-redes bracarense esteve muito
eficaz e demonstrou excelentes
capacidades evitando vários go-
los dos açorianos.

Até ao final do encontro, os
academistas foram mantendo a
vantagem no marcador e o apito
final confirmou o triunfo por
justos 24-20.

Hoje, a partir das 12 horas, o
ABC/UMinho defronta o Spor-
ting. Antes, às 10 horas, Sp.
Horta e Madeira também jogam.

Academistas vitoriosos estão no
caminho certo para a fase final
COM UM TRIUNFO SOBRE O SP. HORTA, por 24-20, a equipa de juvenis do ABC/UMinho mostrou
a sua superioridade e está no caminho certo para aceder à fase final do campeonato.

ROSA SANTOS

Jogo equilibrado e aguerrido terminou com o triunfo justo do ABC/UMinho, por 24-20

Jorge Borges
(Tr. ABC/UMinho A)
“Temos duas vitórias
mas ainda não está
nada decidido”

“Apesar de termos duas vitórias
ainda não temos o apuramento
para a fase final garantido e isso
é que é importante. Isso é que é
o nosso objectivo. Amanhã [ho-
je] temos que voltar a fazer o
mesmo que fizemos nos dois jo-
gos anteriores. Se não fizermos
isso não valem a pena as vitórias
de hoje e ontem. Se não estiver-
mos bem, nada do que fizemos
até agora vai ter grande valor.”
“Contra o Sporting temos que
continuar a defender bem. É isso
que nos tem feito ganhar estes
jogos e amanhã [hoje] temos
que continuar a fazer o mesmo
para conquistarmos a vitória e
continuarmos a lutar por aquilo
que são os nossos objectivos.”

Rui Alves
(Tr. Sp. Horta)
“Fomos penalizados
por erros próprios”
“Um jogo muito disputado. On-
tem fizemos um jogo péssimo
que não era a imagem que que-
ríamos deixar. Esta equipa vale
mais do que o que mostrou nes-
se jogo e hoje [ontem], já de-
monstrámos que temos andebol
para disputar taco-a-taco com
qualquer equipa. Batemo-nos e
o resultado foi incerto até ao fim.
Fomos penalizados por erros
próprios, mas estamos satisfeitos
com o trabalho, mas não com o
resultado.”

§cabinas

ABC/UMINHO A 24
Cláudio Silva (GR), Pinheiro (1), André (4),
Monteiro (2), Costa, Ferrão (1) e Celso (9).
Jogaram ainda Ricardo Costa (4), Alexan-
dre, Gonçalo Areias (3), José Queirós, Rui
Araújo e Nuno Azevedo.
Treinador: Jorge Borges.

SP. HORTA 20
André (GR), Francisco Silva (6), Francisco
Rosa (1), João Silva (1), Jorge Silva (6),
João Dias (2) e João Neves. Jogaram ainda
Joaquim Mendonça (1), Yevgen Kostet-
skyy e Tiago (3).
Treinador: Rui Alves.

Árbitros: Francisco Leite e Porfírio Tavares.

Intervalo: 12-9.
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ABC sofreu 1.ª derrota
na fase final

João Pinto marcou cinco golos

O ABC perdeu, ontem, 
por 21-20 no pavilhão do 
Benfica, em encontro da 
sexta jornada da fase fi-
nal do campeonato de an-
debol e segue na terceira 
posição, com 41 pontos, 
menos três que o coman-
dante Sporting, com os 
“leões” a terem mais um 
jogo disputado.

Por seu turno, o Benfi-
ca, com este triunfo, igua-

DR

Depois 
de cinco vitó-rias consecutivas na fase final, ABC so-freu, ontem, pri-

meira derrota

PERDEU, NA LUZ, PELA MARGEM MÍNIMA (21-20)

lou os bracarenses na tabe-
la classificativa, somando 
41 pontos cada um.

No encontro de ontem, 
de que resultou a primei-
ra derrota do ABC nesta 
fase final, destaque para 
os academistas João Pin-
to e Nuno Grilo, com cin-
co golos cada, feito igual-
mente conseguido pelo 
benfiquista Dario Andra-
de. Pedro Marques mar-

cou quatro.
O ABC chegou ao inter-

valo a perder por 15-10, 
mas conseguiu chegar ao 
empate a 10 minutos do fi-
nal (19-19), e de novo aos 
55 minutos (20-20).

Nos instantes finais, 
com dois rema-
tes ao poste, o 
ABC não con-
seguiu mar-
car e sofreu 
o golo da der-
rota.

Depois  do 
Sporting ter ven-
cido em Águas Santas, a 
ronda completa-se hoje 
com o Sporting da Horta-
-FC Porto.

Grupo B: Fafe venceu
No grupo B, o AC Fafe,  

a jogar em casa, bateu o 
Maia ISMAI por 25-24. No 
Funchal, o Madeira confir-
mou o favoritismo e ven-
ceu o Avanca por 29-25. 
Em Lisboa, o Passos Ma-
nuel venceu o Belenenses 
por tangencial 23-22.

Águas Santas
fora da Europa

O Águas Santas termi-
nou ontem a caminhada 
nas competições euro-
peias ao ser afastado da 
Taça Challenge de ande-
bol, nas meias-finais, pe-

los sérvios do Meta-
loplastika Sabac, 

apesar da vitó-
ria caseira por 
29-25.

Após a derro-
ta 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 pode-
ria marcar mais de 20, ou 
seja, não poderia marcar 
tantos golos quanto a equi-
pa portuguesa marcou no 
primeiro jogo.

Mas, e apesar de a su-
perioridade lusa ter estado 
patente ao longo dos 60 mi-
nutos, o Águas Santas não 
conseguiu uma vitória por 
essa diferença. 
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ABC sofreu 
primeira derrota
na fase final
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A equipa de juvenis 
do ABC venceu, ontem, 
o Sporting da Horta por 
24-20, em encontro da 
segunda jornada da fase 
de apuramento do cam-
peão nacional, disputado 
no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, e garantiu a pre-
sença na fase final da 
competição.

Com dois triunfos 
noutros tantos encon-
tros disputados, a equi-
pa bracarense soma 
seis pontos, mais três 
que Sporting e Madeira, 
conjuntos que dividem 
a segunda posição, 
pelo que a passagem 
à fase seguinte está 
garantida.

Juvenis do ABC na fase final

É que hoje, o ABC mede 
forças com o Sporting 
(12h00), enquanto o CCF 
Madeira se bate com o Spor-
ting da Horta (10h00).

Ainda na jornada de 
ontem, o Sporting perdeu 
com o CCF Madeira por 
27-23.

Recorde-se que são apu-

rados os dois primeiros 
classificados deste grupo 
para uma fase final onde 
já estão Benfica e Águas 
Santas.

Um ataque do ABC, no jogo de ontem, frente ao Horta

AVELINO LIMA
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Portugal com os três medalhados de 2012 no Mundial sub-20 de andebol feminino
 

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

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=70cb0ec6

/

 
Domingo, 27 de abril de 2014
 
 Koprivnica, Croácia, 27 abr (Lusa) - Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do
Mundo de 2012 na fase de grupos do Mundial sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de
junho a 13 de julho, na Croácia.
 
 O sorteio, hoje realizada em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção portuguesa no
Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira classificada no
Mundial2012, que se disputou na República Checa.
 
 Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
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Sporting afastado das meias-finais da Taça EHF da andebol masculino
 

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

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=435b7d6b

/

 
Domingo, 27 de abril de 2014
 
 Szeged, 27 abr (Lusa) -- O Sporting falhou hoje a presença nas meias-finais da Taça EHF de andebol
masculino ao perder com os húngaros do SC Pick Szeged, por 28-22, no encontro da segunda mão
dos quartos de final.
 
 Os "leões", que na primeira mão, disputada a 20 de abril em Mafra tinham vencido por 29-27,
acabaram por ser afastados da competição com um agregado de 51-55.
 
 Frankis Carol, com oito golos, Pedro Portela e Bruno Moreira, com quatro golos cada, foram os
melhores marcadores no Sporting, no encontro da Hungria.
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Sporting eliminado na Taça EHF - O Jogo
 

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

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cb0d936

/

 
Leões perderem, na Hungria, por 28-22
 
 O Sporting foi eliminado da Taça EHF, ao ser derrotado, pelo Szeged, na Hungria, por 28-22 (16-10
ao intervalo).
 
 Os leões, que tinham triunfado no jogo da primeira mão destes quartos de final, por 29-27,
perderam, desta forma, o acesso à final four da competição
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ANDEBOL DO MARÍTIMO
TRIUNFA EM GAIA
Para a 1.ª jornada da 2.ª fase da 2.ª
divisão masculina de Andebol, o
Marítimo foi, ontem à tarde, ao norte
do país, e derrotou o FC Gai, por três
golos (25-22). Os nortenhos chega-
ram ao intervalo na frente (13-14),
mas os “verde-rubros” reagiram
bem na 2.ª parte e com um parcial
de 12-8 regressaram ao Funchal
com três pontos na bagagem. Neste
encontro, pela equipa de Frederico
Machado marcaram: Marco Gil (8
golos), António Franco (6), Márcio
Abreu (4), Paulo Moura (3), José
Menezes (2) e José Azevedo (2).
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Por 28-22 se cifrou o 1.º jogo, à melhor de três,
referente aos quartos de final da 1.ª Divisão fe-
minina de andebol entre o Madeira SAD e o
Sports da Madeira. Ontem à tarde, no pavilhão
do Funchal, a “sociedade” madeirense (vence-
dora da fase regular) limitou-se a gerir o seu -
enorme - favoritismo neste dérbi regional, diante
de um “Sports” (8.º na 1.ª fase), que procurou
equilibrar o mais que pôde este confronto. No fi-
nal, o Madeira SAD ganhou o 1.º “round” por seis
bolas (28-22), com um equilibrado 12-11 ao in-
tervalo e 16-11 na 2.ª parte. Pela SAD marcaram:
Cláudia Aguiar (8 golos), Ana Andrade (5), Már-
cia Abreu (4), Andreia Andrade, Soraia Lopes e
Renata Tavares (todas 3), Isabel Góis e Ana Tem-

tem (ambas 1). Do lado do “Sports” os tentos fo-
ram da autoria de: Anaís Gouveia (9); Mariana
Sousa (4), Odete Freotas (3), Catarina Fernandes
e Sara Sousa (ambas 2), Lénia Mateus e Mónica
Gomes (ambas 1). Assim, o Madeira SAD se ga-
nhar o 2.º jogo qualifica-se para as meias-finais,
com o “Sports” a tentar levar a decisão da elimi-
natória para a “negra”.

MASCULINOS SUPERAM AVANCA
Já na fase final - Grupo B (manutenção/descida)

da 1.ª Divisão masculina, o Madeira SAD recebeu
e ganhou, no Funchal, ao Avanca, por 29-25, com
15-11 ao intervalo e 14-14 na 2.ª parte. Pela equipa
orientada por Sandra Fernandes - que ocupa o 1.º
lugar desta “poule” - jogaram e marcaram: Luís
Marques (6 golos); Gonçalo Vieira (5); João Men-
des, Diogo Gomes e Sérgio Rola (todos 4); André
Correia e Yoel Morales (ambos 2).

Favoritismo da SAD
diante do “Sports”

Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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O dérbi decorreu de forma equilibrada, mas com a experiência das atletas do Madeira SAD a resolver.
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Portugal com os três medalhados de 2012 no Mundial sub-20 de andebol feminino
 

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

Meio: MSN Online

Autores: Paulo Cunha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=174e8fab

/

 
actualizado: Sun, 27 Apr 2014 16:11:42 GMT
 
 Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do Mundo de 2012 na fase de grupos do
Mundial sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de junho a 13 de julho, na Croácia.
 
 © 2007 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
PAULO CUNHA/LUSA
 
O sorteio, hoje realizada em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção portuguesa no
Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira classificada no
Mundial2012, que se disputou na República Checa.
Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
Portugal, que regressa 11 anos depois a Mundial sub-20 feminino, vai jogar em Zagreb a fase de
grupos, estreando-se frente à França, a 28 de junho, defrontando no dia seguinte a Suécia.
A 01 de julho, Portugal defronta a Hungria e joga dois dias depois com o Japão, fechando a fase de
grupos a 05 de julho com a RD Congo.
Angola, campeã africana, está no Grupo B, juntamente com Dinamarca, Holanda, Alemanha, Sérvia e
Argentina, enquanto o Brasil, campeão pan-americano, ficou na "poule" D, com Rússia, Roménia,
Eslovénia, China e Tunísia.
NFO // NFO
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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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EHF: Sporting eliminado na Hungria
 

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

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a261e3c

/

 
Pick Szeged bateu leões por 28-22
 
 , 27 abril de 201419:42
 
 O Sporting foi este domingo eliminado nos quartos-de-final da Taça EHF, ao perder por 28-22 na
visita ao reduto dos húngaros do Pick Szeged, não conseguindo assim defender o triunfo por 29-27
que havia conseguido em casa, acabando eliminado por um score geral de 55-51.
 
 Os leões chegaram ao intervalo já a perder por 16-10, não conseguindo recuperar na etapa
complementar, apesar de terem conseguido terminar os segundos 30 minutos com um empate a 12.
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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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Portugal com tarefa difícil no Mundial Sub-20 feminino
 

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

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c52a7162

/

 
defronta 3 medalhados do mundial'2012
 
 , 27 abril de 201414:00
 
 Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do Mundo de 2012 na fase de grupos do
Mundial Sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de junho a 13 de julho, na Croácia.
 
 O sorteio, realizado este domingo em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção
portuguesa no Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira
classificada no Mundial'2012, que se disputou na República Checa.
 
 Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
 
 Portugal, que regressa 11 anos depois ao Mundial Sub-20 feminino, vai jogar em Zagreb a fase de
grupos, estreando-se frente à França, a 28 de junho, defrontando no dia seguinte a Suécia. A 1 de
julho, Portugal defronta a Hungria e joga dois dias depois com o Japão, fechando a fase de grupos a 5
de julho com a RD Congo.
 
 Angola, campeã africana, está no Grupo B, juntamente com Dinamarca, Holanda, Alemanha, Sérvia e
Argentina, enquanto o Brasil, campeão pan-americano, ficou na "poule" D, com Rússia, Roménia,
Eslovénia, China e Tunísia.
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Leões derrotados na Europa do andebol
 

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

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=816c7626

/

 
27-04-2014 20:03
 
 Vitória portuguesa na primeira mão não foi suficiente para garantir a qualificação.
 
 O Sporting perdeu por 28-22 nos quartos-de-final da Taça EHF em andebol em casa dos húngaros do
Pick Szeged e foi eliminado da prova.
 
 Os leões tinham ganho 29-27 na primeira mão, mas não conseguiram segurar a vantagem, sendo
eliminados num total de 55-51.
 
 Ao intervalo, o Sporting já perdia por 16-10.
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Portugal com os três medalhados de 2012 no Mundial sub-20 de andebol feminino
 

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

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e1b6c52

/

 
27 Abr, 2014, 14:03 / atualizado em 27 Abr, 2014, 14:06
 
 Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do Mundo de 2012 na fase de grupos do
Mundial sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de junho a 13 de julho, na Croácia.
 
 O sorteio, realizado este domingo em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção
portuguesa no Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira
classificada no Mundial2012, que se disputou na República Checa.
 
 Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
 
 Portugal, que regressa 11 anos depois a Mundial sub-20 feminino, vai jogar em Zagreb a fase de
grupos, estreando-se frente à França, a 28 de junho, defrontando no dia seguinte a Suécia.
 
 A 01 de julho, Portugal defronta a Hungria e joga dois dias depois com o Japão, fechando a fase de
grupos a 05 de julho com a RD Congo.
 
 Angola, campeã africana, está no Grupo B, juntamente com Dinamarca, Holanda, Alemanha, Sérvia e
Argentina, enquanto o Brasil, campeão pan-americano, ficou na "poule" D, com Rússia, Roménia,
Eslovénia, China e Tunísia.
 
 TAGS:Andebol,sub-20,
 
Lusa
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Portugal com tarefa difícil no Mundial Sub-20 feminino
 

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

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9ca6c9b

/

 
Desporto Portugal com tarefa difícil no Mundial Sub-20 feminino 27-04-2014 A campeã Suécia, a vice-
campeã França e a Hungria, terceira classificada no Mundial'2012... Por LUSA - Record Portugal vai
defrontar os três medalhados no campeonato do Mundo de 2012 na fase de grupos do Mundial Sub-20
de andebol feminino, que se disputa de 28 de junho a 13 de julho, na Croácia. O sorteio, realizado
este domingo em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção portuguesa no Grupo C,
juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira classificada no
Mundial'2012, que se disputou na República Checa. Além dos três primeiros classificados do último
Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a República Democrática do Congo, vice-campeões
asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no qual passam os três primeiros posicionados à
ronda seguinte. Portugal, que regressa 11 anos depois ao Mundial Sub-20 feminino, vai jogar em
Zagreb a fase de grupos, estreando-se frente à França, a 28 de junho, defrontando no dia seguinte a
Suécia. A 1 de julho, Portugal defronta a Hungria e joga dois dias depois com o Japão, fechando a fase
de grupos a 5 de julho com a RD Congo. Angola, campeã africana, está no Grupo B, juntamente com
Dinamarca, Holanda, Alemanha, Sérvia e Argentina, enquanto o Brasil, campeão pan-americano, ficou
na "poule" D, com Rússia, Roménia, Eslovénia, China e Tunísia.
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Portugal mede forças com medalhados do Mundial
 

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

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3631a60

/

 
27 de abril de 2014 13:43h
 
 A seleção nacional está de volta ao Mundial 11 anos depois.
 
 Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do Mundo de 2012 na fase de grupos do
Mundial sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de junho a 13 de julho, na Croácia.
 
 O sorteio, hoje realizada em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção portuguesa no
Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira classificada no
Mundial2012, que se disputou na República Checa.
 
 Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
 
 Portugal, que regressa 11 anos depois a Mundial sub-20 feminino, vai jogar em Zagreb a fase de
grupos, estreando-se frente à França, a 28 de junho, defrontando no dia seguinte a Suécia.
 
 A 01 de julho, Portugal defronta a Hungria e joga dois dias depois com o Japão, fechando a fase de
grupos a 05 de julho com a RD Congo.
 
 Angola, campeã africana, está no Grupo B, juntamente com Dinamarca, Holanda, Alemanha, Sérvia e
Argentina, enquanto o Brasil, campeão pan-americano, ficou na "poule" D, com Rússia, Roménia,
Eslovénia, China e Tunísia.
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Sporting afastado das meias-finais
 

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

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6c6fa2cd

/

 
27 de abril de 2014 21:26h
 
 Já no sábado, o Águas Santas foi eliminado da Taça Challenge.
 
 O Sporting falhou este domingo a presença nas meias-finais da Taça EHF de andebol masculino ao
perder com os húngaros do SC Pick Szeged, por 28-22, no encontro da segunda mão dos quartos de
final.
 
 Os "leões", que na primeira mão, disputada a 20 de abril em Mafra tinham vencido por 29-27,
acabaram por ser afastados da competição com um agregado de 51-55.
 
 Frankis Carol, com oito golos, Pedro Portela e Bruno Moreira, com quatro golos cada, foram os
melhores marcadores no Sporting, no encontro da Hungria.
 
 Ao intervalo, a equipa orientada por Frederico Santos, já perdia por 16-10.
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Portugal com os três medalhados de 2012 no Mundial sub-20 de andebol feminino
 

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

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6322b9b

/

 
Domingo, 27 de Abril de 2014 |
 
 Koprivnica, Croácia, 27 abr (Lusa) - Portugal vai defrontar os três medalhados no campeonato do
Mundo de 2012 na fase de grupos do Mundial sub-20 de andebol feminino, que se disputa de 28 de
junho a 13 de julho, na Croácia.
 
 O sorteio, hoje realizada em Koprivnica, um dos palcos do Mundial, colocou a seleção portuguesa no
Grupo C, juntamente com a campeã Suécia, a vice-campeã França e a Hungria, terceira classificada no
Mundial2012, que se disputou na República Checa.
 
 Além dos três primeiros classificados do último Mundial, Portugal vai ainda defrontar o Japão e a
República Democrática do Congo, vice-campeões asiáticos e africanos, respetivamente, num grupo no
qual passam os três primeiros posicionados à ronda seguinte.
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Sporting afastado das meias-finais da Taça EHF da andebol masculino
 

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

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5c838398

/

 
Domingo, 27 de Abril de 2014 |
 
 Szeged, 27 abr (Lusa) -- O Sporting falhou hoje a presença nas meias-finais da Taça EHF de andebol
masculino ao perder com os húngaros do SC Pick Szeged, por 28-22, no encontro da segunda mão
dos quartos de final.
 
 Os "leões", que na primeira mão, disputada a 20 de abril em Mafra tinham vencido por 29-27,
acabaram por ser afastados da competição com um agregado de 51-55.
 
 Frankis Carol, com oito golos, Pedro Portela e Bruno Moreira, com quatro golos cada, foram os
melhores marcadores no Sporting, no encontro da Hungria.
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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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LUÍS FILIPE SILVA

O ABC desloca-se hoje 
ao pavilhão da Luz para de-
frontar o Benfica (18h00) 
em jogo a contar para a 
sexta jornada da fase fi-
nal (grupo A) do campeo-
nato nacional de andebol 
da I Divisão.

Os academistas iniciam 

o jogo com dois pontos de 
vantagem sobre os lisboe-
tas e vão procurar manter-
se na luta pelo título.

Mas para que as con-
tas, em termos de núme-
ro de jogos, fiquem em 
dia, é necessário esperar 
por 30 de abril, dia em 
que os bracarenses rece-
bem o Águas Santas, no 

ABC defronta hoje 
Benfica na Luz

ABC procura seguir na senda dos bons resultados

DM

ABC 
venceu 
Benfica

na primeira voltae quer repetir hoje 
o feito

ANDEBOL: I DIVISÃO

jogo que falta 
cumprir da 5.ª 
ronda.

Amanhã, o FC Por-
to viaja até aos Açores 
para defrontar o Sporting 
da Horta.

No grupo B, onde se 
luta pela manutenção, 
disputam-se os seguin-
tes jogos:

Madeira SAD-Avanca 
(18h00),  AC Fafe-Maia IS-
MAI  (18h00) e Passos Ma-
nuel-Belenenses (18h00).

ABC entra a vencer 
na fase final
de juvenis

O ABC entrou ontem 
a vencer na fase final do 
nacional de juvenis (apu-
ramento de campeão). A 

equipa bracarense 
derrotou o CCF 

Madeira, por 
21-18, no Pa-
vilhão Flávio 
Sá Leite, local 

onde se disputa 
esta fase final.

No outro jogo de 
ontem, o Sporting derrotou 
o Sp. Horta, por 30-22.

Hoje decorre a segunda 
jornada no Pavilhão Flávio 
Sá Leite. Às 16h00 joga-se 
o CCF Madeira-Sporting e 
às 18h00 joga o ABC com 
o Sporting da Horta.
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ANDEBOL: III DIVISÃO NACIONAL

Arsenal da Devesa recebe 
Boavista no Flávio Sá Leite

O Arsenal da Devesa recebe hoje o Boavista, às 21h00, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, em partida a contar para 
a 8.ª jornada da 2.ª fase (Zona Norte) do campeonato 
nacional de andebol da III Divisão.

Os arsenalistas lideram de forma destacada o campe-
onato, com 21 pontos, mais quatro do que o Estarreja, 
segundo classificado.

A equipa bracarense é a única que soma por triunfos 
os sete jogos disputados, por isso, defende também 
hoje o seu estatuto de líder invicto.

Hoje jogam também o Albicastrense-Estarreja (18h00) 
e o Juve Lis-Gondomar, às 16h00.
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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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DÉRBI FEMININO
COMEÇA ÀS 19 HORAS
Em jogo dos quartos de final da 1.ª
divisão feminina de andebol, está re-
servado para hoje um dérbi madei-
rense. A partir das 19 horas, no
Pavilhão do Funchal, defrontam-se
Madeira SAD e Sports Madeira.
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SAD RECEBE AVANCA
A PARTIR DAS 17 HORAS
Em partida referente ao "nacional"
de andebol masculino, o Madeira
SAD atua hoje na condição de visi-
tado, recebendo o Avanca, numa
partida a ter lugar no Pavilhão do
Funchal, com início pelas 17h00.
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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.
 
 
 
 Pts
 
 J
 
 V
 
 E
 
 D
 
 Golos
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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
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/

 
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
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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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FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho joga 
amanhã na Luz diante do 
Benfica para o campeona-
to nacional. A equipa bra-
carense vai jogar pelos três 
pontos, que são importan-
tes para manter o sonho 
do título, mas vai procu-
rar a vitória também para 
dedicar aos malogrados 
três alunos da Universi-
dade do Minho que fale-
ceram vítimas da queda 
de um muro.

A equipa vai jogar com 

um fumo negro nos bra-
ços, em sinal de luto. «Nós, 
como parceiros da UM, o 
que está ao nosso alcan-
ce é pouco mais do que 
prestar a nossa homena-
gem às vítimas e prestar 
condolências às famílias, 
à Associação Académica 
e à UMinho. Por isso, no 
sábado [amanhã], vamos  
jogar com um fumo ne-
gro, porque houve alguém 
de nós que faleceu. Que-
remos dar uma palavra de 
solidariedade e de confor-
to às famílias. Estamos cá 

ABC quer dedicar vitória 
às vítimas da UM  

Plantel do ABC unido na dor dos familiares, que dedicar-lhes a vitória

FRANCISCO  DE ASSIS

para o bem e para o mal», 
disse Carlos Resende, trei-
nador do ABC. 

Humildade e ambição 
de ganhar na Luz 

Independentemente da 
forte carga emotiva que vai 
envolver a partida de an-
debol, o técnico do ABC/
/UMinho garante que a sua 
equipa vai à Luz com o res-
peito e a humildade que 
têm caracterizado o gru-
po, mas ao mesmo tem-
po com ambição. «Ganhar 
tem que ser o nosso pen-

O ABC está surpreendentemente a lutar pelo título na-
cional, algo impensável no início da época. Na fase final 
de apuramento de campeão, os bracarenses ganharam 
os quatro jogos e estão em igualdade pontual com o FC 
Porto. O plantel ainda não assumiu a luta pelo título, mas 
o discurso é de ambição. «O nosso objetivo nunca foi 
o título. Vamos ter mais seis finais a partir de agora e 
vamos dar tudo por tudo para ganhar e no fim fazemos 
as contas», disse o guardião Humberto Gomes. 

Um pensamento com o qual o técnico Carlos Resende 
concorda e acrescenta: «o que é uma maravilha. É um 
excelente problema. Na fase final temos quatro jogos 
quatro vitórias, independentemente de jogarmos fora ou 
em casa. E toda a concentração vai estar no próximo 
jogo diante do Benfica, que é para vencer», garante.

«Vamos tentar vencer as seis 
finais e no fim fazemos contas»

EQUIPA JOGA AMANHÃ COM O BENFICA COM FUMO NEGRO

Carlos Resende e Humberto Gomes querem vencer as seis fi nais

samento. Neste intervalo, 
várias pessoas queriam 
que nós avançássemos 
para outros objetivos. Te-
mos tido humildade, mas 
também ambição de pen-
sar jogo a jogo. E no pró-
ximo, apesar de ser dian-
te do Benfica, que é uma 

excelente equipa, no seu 
campo, vamos a pen-

sar, porque é legíti-
mo, até pelo cam-
peonato que temos 
feito, que é possí-

vel vencer», disse 
Carlos Resende, con-

victo. O técnico não se 
quis alongar sobre o es-
tado de espírito do adver-
sário, algo desmoralizado 
por estar afastado do títu-
lo. Até porque, são situa-
ções que não pode contro-
lar. «Se o Benfica não fi-
zer um bom jogo agrade-
cemos. Mas isso é contar 
com situações que não pos-
so controlar. O que posso 
fazer no treino é ver se o 
Humberto vai estar bem; 
se a equipa está bem ou 
não. Isso é que é importan-
te, sabendo que se estiver-
mos bem temos hipóteses 
de ganhar», afirmou.

A equipa 
do ABC ambi-ciona mais uma vitória para continuar a sonhar com o título nacio-

nal
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FASE FINAL, APURAMENTO DE CAMPEÃO

Juvenis do ABC jogam hoje 
no Sá Leite com CCF Madeira 

À semelhança dos seniores, a equipa de juvenis do 
ABC está na fase final do campeonato nacional de 
andebol masculino, apuramento de campeão. O ABC 
começa em “casa”, hoje, defrontando o CCF Madeira, 
às 18h00.

Recorde-se que esta fase de apuramento disputa-se 
toda, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, com o ABC-
-Madeira a abrir as hostilidades a partir das 18h00.

De referir que os dois primeiros classificados deste 
grupo vão disputar depois a fase final com o Benfica 
e Águas Santas, equipas já apuradas. Assim, hoje, 
para além do ABC-Madeira (18h00), disputa-se ainda o 
Horta-Sporting, a partir das 20h00. A segunda jornada 
disputa-se amanhã, com o Madeira-Sporting (16h00); e 
ABC-Horta (18h00). A competição termina domingo, com 
o Horta-Madeira (10h00) e ABC-Sporting (12h00).
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção treina no Sá Leite
A seleção masculina da Associação de Andebol de 

Braga tem uma sessão de trabalho no dia 28 de abril, 
pelas 20h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, para a qual 
estão convocados os seguintes atletas:

Xico: Ricardo Ferreira, Francisco Magalhães e Pedro 
Roque; AC Fafe: João Torgal; ABC: Filipe Costa, André 
Gomes, Lucas Ferrão, Rui Ferreira, Hugo Manso, Francis-
co Silva, Alexandre Pinheiro e José Miguel Macedo.
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GR considera que Clube
“dignificou” a Região”

Considerando o excelente resultado desportivo al-
cançado pelo Madeira Andebol SAD, ao vencer a
Taça de Portugal feminina, pela 16.ª vez conse-
cutiva, o Conselho de Governo reunido em plená-
rio de ontem resolveu “louvar publicamente” o
Clube, Atletas, Dirigentes e Técnicos. O Executivo
considera que “com esta prestação (o Madeira
Andebol SAD) dignificou ao mais alto nível a mo-
dalidade, a Região e o desporto regional”.
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O Grupo Parlamentar do PSD/M entregou ontem,
na Mesa da Assembleia Legislativa da Madeira,
um Voto de Louvor intitulado “Ao Madeira Ande-
bol SAD pela conquista da sua 16.ª Taça de Por-
tugal de Andebol Feminino”. No documento pode
ler-se que “No passado dia 13 de abril, o Madeira
Andebol SAD conquistou, na Maia, a sua 16.ª Taça
de Portugal, um feito ainda mais digno de registo
se levarmos em linha de conta que este clube
soma o seu 16.º título em exatamente dezasseis
participações. A esta coletânea adicionam-se
ainda 12 títulos de campeão nacional e 15 vitórias
na Supertaça de Portugal, tudo em apenas 16
anos de existência. Constituída por 12 atletas ma-
deirenses, num total de 15 que compõem os seus
quadros, o Madeira Andebol SAD tem neste mo-
mento no seu plantel 10 atletas internacionais,
uma constatação que nos diz que o Andebol ma-
deirense é de qualidade e que continua a formar
desportistas de topo e para a nossa seleção na-
cional. 
Mas é de relevar que esta conquista é fruto do
trabalho dedicado de todos os seus dirigentes e
atletas e que é alcançado em um momento de
especial complexidade para o Desporto Madei-
rense fruto das fortes condicionantes financeiras
que atravessamos, o que nos leva a concluir que
o querer, a determinação, o trabalho e o talento
dos atletas madeirenses conseguem ultrapassar
muitos obstáculos. 
Neste enquadramento, e desejando que o Ma-
deira Andebol SAD e todos os seus atletas e diri-
gentes continuem a atingir os seus objetivos e a
realizar os seus sonhos, a Assembleia Legislativa
da Madeira, legitima representante do Povo da
Madeira e do Porto Santo, aprova este voto de
Louvor ao Madeira Andebol SAD pela conquista
da sua décima sexta Taça de Portugal em Ande-
bol feminino”.

PSD/M apresenta Voto
de Louvor ao Madeira SAD
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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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