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EDUARDO RESENDES 

Cadeira de rodas foi entregue pela Secção de Andebol do Marítimo à responsável do GAP, Ilda Bráz 

Andebol do Marítimo doa 
cadeira de rodas ao GAP 
Iniciados do Marítimo 
sagraram-se campeões 
de São Miguel de 
andebol e doaram 
uma cadeira de rodas 
ao Serviço de 
Pediatria do hospital. 
ARTHUR MELO 
ajmelo@acorianoorientaLpt 

A Secção de Andebol do Maríti-
mo Sport Clube, através da sua 
equipa de iniciados masculinos, 
doou uma cadeira de rodas ao 
Grupo de Amigos da Pediatria 
(GAP). 

Depois de conquistarem o títu-
lo de campeões de São Miguel da 
modalidade - atualmente estão 
a disputar o Regional -, jogado-
res, dirigentes e corpo clínico en- 

tenderam que o troféu que melhor 
lhes poderia caber foi terem um 
gesto de solidariedade para com 
aqueles que mais necessitam. 

Assim nasceu a iniciativa - on-
tem concretizada - de doar uma 
cadeira de rodas ao Serviço de Pe-
diatria do Hospital Divino Espí-
rito Santo (HDES), em Ponta Del-
gada. 

A cadeira foi entregue no pavi-
lhão Universitário da Universi-
dade dos Açores, pelo responsá-
vel da Secção de Andebol do 
Marítimo, Rui Dâmaso, o enfer-
meiro dos 'azuis' da Calheta José 
Gonçalves e alguns jogadores da 
equipa campeã de iniciados à res-
ponsável pelo GAP que ficará en-
carregue de colocar ao serviço da 
Pediatria a cadeira de rodas. 

Ilda Bráz, em declarações ao 
Açoriano Oriental, realçou aenor-
me utilidade da cadeira doada, já  

que "permitirá aos miúdos que es-
tão internados poderem deslo-
car-se nela para a realização de di-
versos exames de diagnóstico no 
interior do hospital ou para auxi-
liar a entrada ou saída de pacien-
tes no serviço. É uma oferta que 
terá muita utilidade", vincou. 

Mais do que ser campeões ou 
ganhar jogos, independente-
mente da modalidade, o despor-
to pode e deve servir para mo-
mentos de reflexão e de ação, 
conferindo-se o devido valor a 
algo que pode fazer a diferença 
para melhor a muitos que neces-
sitam e não têm, como é caso da 
ausência de saúde. Foi esta a re-
flexão feita pelos andebolistas do 
Marítimo que resultou na doação 
desta cadeira que vai permitir 
uma melhor e maior mobilidade 
às crianças internadas no Serviço 
de Pediatria do HDES. 
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Desporto 

Andebol do 
Marítimo doa 
cadeira de rodas 
Campeões de São Miguel em 
iniciados doam cadeira ao Serviço 
de Pediatria do HDES PAGINA 26 
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ANDEBOL — 'PLAY-OFF' 4  Final e melas-finais disputadas à melhor de cinco jogos 

quartos-de-finais 

FC PORTO (I.1 

NaticA(81 

BENFICA (4.1  

MADGRA,SAD (5.1  iT 

L 20/02,27/0245/03' I 

meias-finais 4,  

FC PORTO  (I.1 

BEIECA (4.1  

/03, 26/03,16/04.20/04 eimiosi 

Final 

 12   

BENFICA 

7/05, W0514/05.21/05'4 28/05'  

meias-finais  4 

ABC (2.1  

SPORTING (11 

119/03.26/03.16/04, 20/04 404/051 

quartos-de-finais 4,  

ABC (2.1 

P. MANUEL (7.1  tiok 

SPORTING (3.1 

ÁGUAS SANTAS (6.') 
I 20/2,27/2e5/3'  

ANDRE ALVESIASF 

Ales Silva multo saudado pelos companheiros de equipa após selar a vitória encarnada com os 22-20 finais 

Benfica 
acaba com 
o reinado 
do FC Porto 
Encarnados não desperdiçaram segunda 

oportunidade Ricardo Costa desiludido 

ANDEBOL 

ror 
EDITE DIAS 

O
BENFICA garantiu, on-
tem, o direito de estar 
na final do play-off e 
continuar a sonhar 
com o título de cam- 

peão nacional. l-'rente aos hepta -
campeões, os encarnados não 
desperdiçaram o segundo match - 
point e aguardam, agora, pela 

negra entre ABC e Sporting para 
saber quem se segue, dado que, 
também em Lisboa, os minhotos 
venceram e marcaram novo jogo 
para 4 de maio, em Braga. Na Luz, 
os adeptos agradeceram o regres-
so aos grandes momentos can-
tando o hino com vozes afina-
das e cachecóis esticados, perante 
a desilusão dos azuis e brancos. 

O FC Porto sabia que da vitó 
ria dependia a continuidade no 
caminho para renovar o título e, 
talvez por isso, entrou cautelo-
so, com Morales a mostrar -se o 
mais ambicioso. A atitude do 
Benfica não foi muito diferente. 
Consciente de que já tinha des-
perdiçado urna oportunidade, os 
encarnados precisavam igual-
mente de vencer para evitar nova 
deslocação ao Dragão. 

Hugo Figueira foi dos primei-
ros a mostrar o caminho, negan-
do um livre de sete metros a Ri-
cardo Moreira antes ainda dos 10 
minutos, mas, do outro lado, Mo-
rales e Quintana também cum-
priam a missão que Ricardo Cos-
ta lhes destinara. Mas o jogo foi 
sempre equilibrado, com nenhu- 

ANDEBOL —  PLAY—OFF —1118,15414A15(i0604).  

P3vihâo n.' 2 da Luz, em Lisboa 

BENFICA FC PORTO 

Hugo Figueira (GR) Alfredo Quintana (GR) 
NIkola Mitrevski (GR) Hugo Laurentino (GR) 
Davide Carvalho Gilberto Duarte (5) 
Javier Borragan (2) Edgar Landim 
Tiago Ferro Yoel Morales (4) 
Tiago Pereira (2) 
João Pais (2) 
Bélone Moreira (4) 
Paulo Moreno (1)  
UeEngton da Silva (3) 
Augusto Aranda 
Alexandre Cavalcanti 
Eliedy Semedo (5) 
Hugo Lima (2) 
Dragan Wgoc 
Ales Silva (1) 

IAARIANOORTEGA RICARDO COSTA 

Átutrrnos 
António Trinca e Tiago Monteiro. de Lisboa 

ma das equipas a permitir que 
outra escapasse. Um jogo tão 
marcado que, aos 19 minutos, 
António Areia empatou (8 - 8), 
seguindo-se uns longos 9 minu-
tos sem qualquer golo, até que 
Hugo Lima e Uelington desfize- 

MERECEMOS A FINAL 

Merecemos esta final, os 
jogadores trabalharam muito e 
quando quebrámos, no final, os 
adeptos ajudaram e têm sido 
incansáveis, tal como os 
jogadores 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do nenflea 

ram o empate. O FC Porto, no 
entanto, não conseguiu marcar 
nenhum golo nos últimos 11 mi -
autos. Depois do descanso (10 - 
8), Ricardo Costa mandou en-

trar Areia, Hugo Santos, Miguel 
Martins, Rui Silva, fez tudo para 
acelerar o jogo, mas o Benfica 
continuava a travar as intenções 
dos portistas. E se a defesa encar-
nada funcionava, já o FC Porto 
viu Belone Moreira colocar o 
marcador nuns perigosos 16-12. 

Com 15 minutos de jogo, o 
técnico dos dragões voltou a reu-
nir a equipa, mexeu e ainda viu 
Morales reduzir para 20 -18 e 
Areia para 21- 20, a um minuto do 
fim. A marcação em todo o ter-
reno de nada serviu já que o Ben 
fica gastou praticamente o úl ti 
mo minuto com a posse de bola, 
para desespero de Ricardo Cos-
ta, que não viu o jogo passivo ser 
assinalado. Ales Silva acabou 
com o reinado portista selando o 
22-20. 

Têm a palavra 

CASA ARROMBADA 

Se houve um treinador que 
disse que lhe roubaram a carteira, eu 
sinto que me entraram dentro de 
casa. O FC Porto tinha de perder um 
campeonato, senão a modalidade 
acabava 

RICARDO COSTA 
Treinador do re rorto 

Gustavo Rodrigues 
Miguel Martins (1) 
Rui Silva 
Daymaro Salina 
Nuno Gonçalves 
Ricardo Moreira 
Alexis Hernàndez 
Hugo Santos (3) 
António Areia (5) 
Nuno Roque (1) 
Jordan Pitre (1) 
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u 
Daniel Svensson (GR) 
Aijosa Cudc (GR) 
Luis Oliveira 
Pedro Portela (10) 
Bosko Bielanovic (1) 
Sérgio Barros 
Frankis Caro! 
Pedro Solha (1) 
Carlos Carneiro (2) 
Samvel Asianian 
João Antunes (5) 
Francisco Tavares 
Edmilson Araújo 
João Paulo Pinto (4) 
Fábio Magalhães (2) 

ZUPO EQUISOMN 

Humberto Gomes GC-RI— 
: Emanuel Ribeiro (GR) 

Gáudio Silva (GR) 
Fábio Vidrago (3) 
Pedro Seabra (1) 
()logo Branquinho (3) 
Miguel Sarmento (4) 
Ricardo Pesqueira (2) 
Pedro Spinola (5) 
João Gonçalves 
Carlos Martins 
Nuno Grilo (7) 
Nuno Rebelo (2) 
Oleksandr Nekrushets 
André Gomes (1) 

CARLOS RESENDE 

A R IIIITRCtS 

Mário Coutinho e Ramiro Silva (Aveiro) 

4 
infiwm.0  13 

28 

ANOEIáOI PLXV-OFF— MEIAS-FINAIS (JOGO 4) 

Pavilhão do Casal Vistoso, 
em Lisboa 

SPORTING • ABC 

Decisão adiada 
para Braga 

ABC e Sporting vão lutar na 
`negra', a 4 de maio, pelo aces-
so à final frente ao Benfica 

ABC e Sporting vão discutir na negra, que 
se realiza a 4 de maio, no Flávio Sá Leite, 
em Braga, o acesso á final frente ao 
Benfica. Os bracarenses recuperam o 
fátor casa — que nesta eliminatória não 
tem favorecido os visitados — depois de 
vencerem, ontem, em Lisboa, por 28-25. 
O treinador leonino, Zupo Equisoain, 
reconheceu no final: «O ABC esteve mais 
intenso do que nós desde o primeiro 
minuto». O técnico da equipa minhota, 
Carlos Resende, admitiu, por sua vez: 
«Esta eliminatória tem sido muito 
equilibrada e quem joga em casa não 
está conseguir aproveitar». H. C. 

SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

Leões Pedro Solha e João Antunes tentam travar o bracarense Nuno Grilo 
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ANDEBOL - CAMPEONATO NACIONAL 

 

É 

 

BENFICA NA FINAL À ESPERA DE SPORTING OU ABC 
O Benfica apurou-se ontem para a final do campeonato nacional 
de andebol, depois.de vencer o heptacampeão FC Porto, por 
22-20, no 4.0  jogo do play-off (3-1 no total), no Pavilhão da Luz. 
Na outra meia-final, o ABC venceu em casa do Sporting (28-25) 
e empatou a eliminatória (2-2). Os minhotos e os leões disputam 
um último jogo (7 de maio) para garantir o lugar na final frente 
aos encarnados, que nesta época já venceram a Taça de Portugal. 
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HOJE 

ANDEBOL - II DIVISÃO 
20h30 
CDE Camões-GM 1.0  Dezem-
bro, em Lisboa. 

AMANHA 

BASQUETEBOL, PORTO 
21h00 
FC Porto-V. Guimarães, Liga. 

BILHAR CARAMBOLA 
21h00 
Sporting-Benfica, Taça, Lisboa. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A equipa do ABC/UMinho der-
rotou, ontem, o Sporting, por
28-25, no pavilhão do Casal Vis-
toso, em Lisboa, e igualou a eli-
minatória (2-2) das meias-finais
do play-off do Campeonato Na-
cional de andebol. 

Só a vitória interessava aos
bracarenses para continuar na
luta pelo título, e fruto de uma
exibição bem conseguida, ao in-
tervalo o ABC/UMinho já ven-
cia por  13-11. Na segunda parte,
a formação comandada pelo téc-
nico Carlos Resende conseguiu
manter a superioridade sobre os
leões e garantiu, com toda a jus-
tiça, o triunfo que leva a decisão
para a “negra”, com a vantagem
do ABC jogar em casa. 

Curiosamente, de destacar que
as duas equipas estão empatadas
neste play-off das meias-finais,
tendo ambas vencido os dois jo-
gos fora de portas.

O quinto e decisivo jogo está
marcado para o dia 7 de Maio,
no pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga. 

Na outra meia-final, o Benfica
venceu o FC Porto, por 22-20,
no pavilhão da Luz, e já qualifi-
cou-se para a grande final do

Campeonato Nacional de ande-
bol esta época 2015/2016.

Os encarnados, que ao interva-
lo venciam oa azuis e brancos
por 10-8, levaram a melhor no
quarto jogo do play-off, carim-
bando a presença na final do
campeonato com três vitórias

contra uma dos dragões.
O FC Porto, campeão nacional

nos últimos sete anos, fica assim
arredado da decisão do título.

ABC/UMinho vence Sporting e
discute ‘negra’ no Flávio Sá Leite
DECISÃO SERÁ EM BRAGA. O ABC/UMinho venceu ontem o Sporting, em Lisboa, por 28-25, no quarto
jogo das meias-finais do play-off e igualou a eliminatória (2-2). O quinto e decisivo jogo será disputado
em Braga a 7 de Maio. Já apurado para a final está o Benfica que eliminou ontem o FC Porto, por 3-1.

DR

ABC/UMinho voltou a “responder” ontem ao Sporting e adiou decisão para o quinto jogo

SPORTING, 25
Luis Oliveira, Pedro Portela (10), Bosko
(1), Bruno Moreira, Sérgio Barros, Frankis,
Pedro Solha (1), Cudic, Carlos Carneiro (2),
Samvel, João Antunes (5), Francisco
Tavares, Edmilson Araujo, Svensson, João
Pinto (4) e Fábio Magalhães (2).
Treinador: Francisco Azanza.

ABC/UMINHO, 28
Humberto Gomes, Fábio Antunes (3),
Pedro Marques (1), Diogo Branquinho (3),
Emanuel Ribeiro, Miguel Sarmento (4),
Ricardo Pesqueira (2), Pedro Spínola (5),
João Gonçalves, Carlos Martins, Nuno Gri-
lo (7), Nuno Rebelo (2), Nekrushets, André
Gomes (1) e Claudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão Casal Ventoso
Árbitros: Mario Coutinho / Ramiro Silva
Ao intervalo: 11-13
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Benfica elimina 
heptacampeão 
FC Porto 
ANDEBOL O Benfica derrotou 
ontem o FC Porto, heptacam-
peão em título, por 22-20, 

no jogo quatro das meias-fi-
nais do campeonato nacional 
de andeboL Os encarnados 
venceram o confronto, por três 
jogos a um, garantindo a quali-

ficação para a final da prova 
pela primeira vez desde 2013. 
As águias já tinham conquista-
do a Taça de Portugal, às cus-
tas do FC Porto e do Sporting, 
e vão agora em busca do cam-
peonato, que não festejam 
desde 2007-08, a última época 
em que os dragões não vence-

ram o título. O Benfica ainda 

terá de esperar até dia 30 

deste mês para ficar a conhe-

cer o adversário contra o qual 

terá então de lutar pelo titulo, 

uma vez que o ABC de Braga 
venceu ontem em Lisboa o 
Sporting por 28-25, igualando 
a meia-final (2-2). O jogo deci-
sivo desta série disputa-se 
em Braga. 
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Benfica vence FC Porto e está 
na final do nacional de andebol 
O Benfica qualificou-se ontem 
para a final do campeonato de 
andebol da I Divisão, ao bater o 
rival FC Porto por 22-20, no 
quarto duelo das meias-finais 
do `play-off'. Terminou assim 
uma longa hegemonia dos 'dra-
gões' na competição, confirma-
da por sete títulos consecuti-
vos. 
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ABC venceu no pavilhão do Sporting

Luta pelo título prossegue
no Flávio Sá Leite

C
á ganhas tu.... lá ga-
nho eu, e assim vai 
a eliminatória entre 
o ABC e o Sporting, 

nas meias-finais do cam-
peonato de andebol.

Depois de no passado 
sábado ter perdido no 
Sá Leite por cinco golos, 
frente ao Sporting, o ABC 
pagou ontem com a mes-
ma moeda, vencendo no 
pavilhão dos "leões" por 
28-25.

Assim, a eliminatória 
continua em aberto, sen-
do certo que o jogo de-
cisivo vai disputar-se no 
Flávio Sá Leite, em data 
a acertar, dado os com-
promissos europeus dos 
academistas.

Não deixa, no entanto, 
de ser curiosa esta elimi-
natória entre ABC e Spor-
ting, com os bracarenses 

a vencerem em Lisboa e 
os "leões" a fazer o mes-
mo em Braga, e daí a ne-
cessidade do quinto e de-
cisivo jogo, para se saber 
qual das duas equipas vai 
disputar o título com o 
Benfica.

A partida de ontem foi 
mais disputada fisicamen-
te do que taticamente, de 
ambos os lados, a prová-
-lo estão os ‘escassos' três 
golos (1-2) aos cinco mi-
nutos e, por exemplo, o 
número de exclusões na 
primeira parte: seis (duas 
para o Sporting e quatro 
para o ABC).

Aliás foi precisamente 
essa força exagerada que 
determinou o jogo. A ex-
pulsão de Bruno Morei-
ra – cotovelada a Ricardo 
Pesqueira – aos 12 minu-
tos, quando o marcador 

tável', chegando mesmo a 
ter uma vantagem de qua-
tro golos (17-21).

Com Pedro Spínola e 
Nuno Grilo em destaque, 
o ABC venceu justamente 
a partida, onde as equipas 
alinharam e marcaram:
Sporting: Svensson; 

Pedro Portela (10), Bosco 
Bjelanovic (1), Frankis Ca-
rol, Pedro Solha (1), João 
Antunes (5), Fábio Maga-
lhães (2), Carlos Carneiro 
(2), Bruno Moreira, Sér-
gio Barros e João Pinto (4).
ABC: Humberto Go-

mes; Pedro Marques (1), 
Diogo Branquinho (3), Ri-
cardo Pesqueira (2), Pedro 
Spínola (5), Carlos Mar-
tins, Nuno Grilo (7), Fá-
bio Antunes (3), Miguel 
Sarmento (4), João Gon-
çalves, André Gomes (1) 
e Nuno Rebelo (2).

apontava 5-4, favorável 
aos bracarenses, deitou a 
baixo as aspirações ‘leoni-
nas’ num eventual triunfo.

Os comandados de 
Carlos Resende aprovei-
taram a superioridade 
numérica para ampliar a 
contagem, passando a ter 
três golos à maior, uma 
vantagem que geriu até ao 
intervalo, apesar das ten-
tativas do Sporting em jo-
gar no erro do adversário.

Pedro Portela, o me-
lhor marcador do encon-
tro (10), entrou na segunda 
parte a marcar e a reduzir 
para um tento de diferen-
ça, mas a equipa da cidade 
dos Arcebispos soube não 
só gerir a entrada de rom-
pante do Sporting, como 
ter o domínio de bola pa-
ra recolocar-se na condi-
ção de vencedor ‘confor-

ABC e Sporting decidem eliminatória no Sá Leite

Fica à espera de adversário para a final

Benfica afastou FC Porto

O Benfica qualificou-se para a final do campeonato 
português de andebol, ao derrotar em casa o FC Por-
to, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 
‘play-offs’, que venceu por 3-1.
Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, 
o Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8, impôs, nas 
meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao 
heptacampeão FC Porto, que tinha terminado a primei-
ra fase apenas com triunfos. Na final, o Benfica vai de-
frontar o vencedor da eliminatória entre ABC e Sporting. 

ABC tem compromissos europeus

Novo jogo em Braga em data a designar

Com a eliminatória igualada  – duas vitórias para cada 
uma das equipas – segue-se o jogo da “negra”, no Flá-
vio Sá Leite, em data ainda desconhecida, uma vez que 
nos dois próximos fins de semana o ABC tem compro-
missos europeus. Os resultados dos jogos entre ambos:
23 mar ABC/UMinho – Sporting ....................31-32 (ap)
26 mar Sporting – ABC/UMinho ........................... 29-32
16 abr ABC/UMinho – Sporting ..............................25-30
21 abr Sporting – ABC/UMinho .............................. 25-28
??? ABC/UMinho – Sporting............................................???
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ABC
VENCE SPORTING
E MANTÉM LUTA

PELO TÍTULO
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DESPORTO P.19

ABC VENCE
SPORTING
E CONTINUA
NA LUTA
PELO TÍTULO
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AFIGURA 

uno Grilo 

o marcador 

Para além de ser o mais 
eficaz marcador do ABC. 
soube gerir o tempo de 
ataque, quando o relógio 
começou a incomodar o 
adversário. Soube ainda 
criar jogadas que 
permitiram à sua equipa 
ser eficiente quando 
esteve em inferioridade 
numérica. 

Frankis Carol, aqui travado por Vidrago e André Gomes, foi de tal forma anulado que não marcou um único golo 

MAS-FINAIS Minhotos conseguiram, com todo o mérito, ganhar de novo 
em casa do Sporting, empataram a meia-final a 2-2 e forçaram o quinto jogo 

ABC ~tu a 
para o seu 
WOBnI00 

ABC 
iriaOhão Municipal do Casal Vistoso 

Árbitros: Mário Coutinho e Ram iro Silva 
(AAAveiro) 

MORRAM 
ibirféisveron Gr 
CarbsCameire 2 
FrankisCarol 
Fáblo Magábá'es 2 
BninoMordra - 
PedroSoba 1 
Pedro Portela 10 
BosicoBjelanovic 1 
,biloAntates 5 
584B7-  Barros 

4 
iiision Araújo nj 

kinciico Tavares nj 

:5181iAAstrilan nj 
LubOilvdra Gr/nj 
Musa Gudk Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
Zupo Equisoian Carlos Resende 

Marcha.OS 1-2, 1 0' 4-4,15'4-7,20', 8-10, 

25'1041,30'1143, 35' 13-14,4014-17, 
4515-17, 5017-20,55'21-25, 60'25-28 

ADOUSTOFERRO 

••• Uma exibição adulta, 
com rigor defensivo e muita 
eficácia no ataque, levou o 
ABC a bater, de novo, o Spor-
ting em casa do leão, depois de 
ter sofrido duas derrotas no 
seu pavilhão, naquela que é a 
mais equilibrada e curiosa 
meia-final do play-off do Na- 

cional de andebol, pois têm 
ganho osvisitantes. Com  este 
triunfo, indiscutível, os mi-
nhotos recuperaram o fator 
casa e vão jogara "negra" para 
o Flávio Sá Leite. Os compro-
missos europeus dos braca-
renses só permitirão que esse 
tira-teimas se realize a 4 de 
maio, pelo que faltam duas se-
manas para se conhecer o rival 
do Benfica na final. 

Apesar de não alinhar com 
Hugo Rocha, que tem sido 
determinante nesta fase, e a 
partir do meio da primeira 
parte ter deixado de contar 
com Ricardo Pesqueira, por 
lesão, oABC sempre mostrou 
uma força anímica para re-
mar contra as adversidades. 
Esse moral fez-se sentir, des-
de o primeiro tempo, na efi-
ciência defensiva, onde che-
gou a ser gritante a forma 
como o jovem André Gomes 
conseguia anular Frankis Ca-
rol, que saiu do jogo sem mar-
car um único golo. A desins-
piração dos leões não se limi-
tou ao cubano, pois foram 
vários os colegas que tam-
bém estiveram a um nível 
modesto. As exceções foram 
Pedro Portela - o ponta terá 
mesmo evitado números de- 

sastrosos -, Daniel Svensson, 
João Antunes e João Pinto, 
que terá ficado demasiado 
tempo no banco. 

No ataque, o ABC foi letal. 
Grilo e Spínola geriram como 

"Se já fornos a 
Braga ganhar duas 
vezes, temos que 
aí ganhar urna 
terceira" 
Zupo Ilquisadan 
Treinador do Sporting 

'Não tínhamos 
outra hipótese. 
Estamos de 
parabéns por ter 
dado a volta " 
Cados Resende 
Treinador do ABC 

quiseram este sector e os 
pontas - principalmente Sar-
mento, quando foi preciso 
matar o jogo - completaram 
um caminho que era o do... 
sucesso. ABC 

Hui °Comes Gr 

Emanuel Ribeiro Gr 

Nono Callo 7 
PedroSpinola 5 

Calco Martins - 

PedroSeabra 1 

Fábio Vidrago 3 

RkardoPesqueira 2 

AndréGomes 1 
.)036tonçalves - 
MiguelSarmerÉo 4 

Dio9o8raiAuklho 3  
Nuno Rebelo 2 
O. Nekrushets ni 
Cláudio Sava GrIn1 
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Apareceu na 
altura certa 

Sempre que o Sentira 
atravessou fases de maior  • 
aperto, o lateral-direito 
deu a resposta, fazendo 
trás golos de primeira 
linha em quatro remat 
não se deixando intim' 
pela defesa. Passara 
ele os detalhes qu e 
decidiram o jogo. 
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ANDEBOL Benfica venceu o FC Porto e passou à final do play-off, 
eliminando o heptacampeão. Lutará pelo título que foge desde 2008 

ÃGUMTERMINOUCOM 
OCKLOAZULEBRIIIICO 
BENnCA 
PC PORTO 
Pavilhão n.° 2 da Luz 

..- 
ArbitrowTiago Monteiro e António 

eisiagái IFC PORTO 
NIKP;Figieira Gr Alfredo Qiiitard Gr 

- Gr Hugo Laurent») Gr 
lieligton Ferreira 3 Gilberto Digite 5 
Tiago Pereira 2 tino ope .̀1 
/avier Borragan 2 Gunl Malhes 4 
João Pais 2 Ditniarailiia 
Aies59ii 1 Alexis Borges 

hos  • Ricardo Moreira 
A. Cavai:anil Jordan Pitre 1 
EledySemedo 5 Gustavo Rodrigues 

Moreira 4 Rui Silva 
Paulo Moreno 1 António Arda 5 
/Sugo Uma 2 HuijOSantos 
Tiago Ferro - Miguel Martins 
Augusto Aranda • Nuno6onçaives 
Dragan Vrgoc nj EdwrIandIrn 

Treinador: Treinador: 
Ma ria no Ortega Ricardo Costa 

Ao Intervalo 10.8. 
PAarcha.05" 4-4,15'64, 20' 84, 
25' 8-8, 30'10-8, 35' 12.10,40'15 
451643, 50'18-14,55.19-16,60' 22-20 - 

PAULO A. TEMERA 

• • • O Benfica "só" necessita-
va de uma vitória e não dei-
xou escapar a oportunidade 
de bater o FC Porto em casa 
(22-20), evitando a negra no 
Dragão e passando à final do 
play-off, onde tentará con-
quistar o título de campeão, 
que lhe foge desde 2007/08, 
época em que era orientado 
pelo já falecido Aleksander 
Donner. Para os dragões, que 
chegaram à Luz obrigados a 
vencer, pois tinham uma des-
vantagem de 2-1 na meia-fi-
nal, foi o fim de um ciclo de 
sete anos de títulos consecu-
tivos e a primeira época sem 
qualquer conquista desde 
1998/99, o ano em que termi-
naram com o jejum de cam-
peonatos. Um sabor ainda 
mais amargo depois de uma 
fase regular imaculada, com 
um recorde de 22 vitórias. 

Ontem, o FC Porto come-
teu demasiados erros e fa-
lhou por culpa própria, mas 
também contestou a arbitra-
gem da dupla Tiago Montei-
ro/António Trinca. Isto de-
pois de uma primeira parte 
em que foi notório o nervo-
sismo das duas equipas, com 
poucos golos e balizas invio- 

dragões reduziram, estive-
ram a um só golo do empate e 
queixaram-se de não ter sido 
assinalado jogo passivo à 
equipa da casa, que chegou a 
estar reduzida a quatro joga-
dores de campo. Mas a festa 
fez-se mesmo em tons de 
vermelho, com 1415 adeptos 
em delírio. 

Cânticos 
do início ao fim 
O pavilhão da Luz não 
encheu, mas os adeptos 
encarnados não deixaram 
de apoiar. Logo quando 
tocou o hino das águias, 
uma faixa gigante deu o 
mote: "Vençam por nós". E 
até vários elementos da 
equipa de basquetebol 
estiveram presentes. 

ladas durante oito minutos. 
Ricardo Costa testou todas 

as soluções, mudou de pon-
tas ao intervalo, fazendo en-
trar António Areia e Hugo 
Santos, mas o Benfica defen-
deu bem e iniciou melhor o 
segundo tempo. Depois de 
uma defesa de Hugo Figueira 
e da exclusão de Alexis Bor- 

ges, Belone Moreira pôs os 
encarnados a vencer por 13-
10 e, a partir daqui, as águias 
souberam gerir a vantagem, 
chegando a ter quatro golos 
de avanço, na sequência de 
um livre de sete metros de-
fendido por Mitrevski a An-
tónioAreia (40m34s). 

Nos últimos minutos, os 
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1 
Ales Silva festeja o 22.° golo do Benfica e os portistas baixam os braços — estavam eliminados 

41111AIBBIRCA 
ESPERA ADVIIISAPJO 
Já apurado para a final do 
campeonato e podendo lutar 
por um título que não 
consegue desde 2007/08, o 
Benfica não vai ficar parado, 
pois no próximo sábado 
recebe o norueguês Fyllin-
gen Bergen, nas meias-finais 
da Taça Challenge, visitan-
do-o dia 30. O ABC vai 
também defrontar o Dukla 
de Praga, o que explica o 
adiamento do quinto e 
decisivo jogo com o Sporting 
para 4 de maio, em Braga. 

PLAY-OFF 

16 e 23/03 
FC Porto-Benfica 31-32 
ABC-Sporbng 31-32 
JOGOS 26 e 30/03 
BetbirA.PCPorto 30-29 
Sporting-ABC 29-32 

16/04 
FC Pnrto-Benfica 27-23 
ABC-Sporting 25-30 

Ontem 
Benfica-FC Porto 22-20 
Sporting-ABC 25-28 

04/05 
ABC-SportIng (21H00) 

;NAL 
Jogo 1: ABC ou Sporting-Benfica (07/05) 
Jogo 2: Benfica-ABC ou Sporting (11/05) 
Jogo 3:ABC ou Sporting Bentka (14/05) 
Jogo 4: Benfica.ABC ou Sporting (21/05)' 
Joroo 5: ABC ou SporUng.Benfica (28/05)* 
(*) se necessário 
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Para o treinador do Benfica, as águias 
festejaram um triunfo justo 

Mariano Ortega 
"FiZeI1105 um 
jogo completo" 
••• Depois de ter vencido a 
Taça de Portugal, eliminan-
do o FC Porto na semifinal; o 
Benfica afastou o heptacam-
peão da luta pelo título na-
cional e Mariano Ortega des-
tacou a justiça do triunfo. 
"Estamos muito satisfeitos, 
porque conseguimos o nosso 
objetivo, e vencemos porque 
fizemos um jogo completo", 
afirmou o treinador das 
águias, lembrando que não 
haverá tempo para festejar, 
porque já este sábado haverá 
a primeira mão da meia-final 
da Taça Challenge, contra o 
Fyllingen Bergen. "Cresce-
mos ao longo da época", ana- 

lisou. Quanto à arbitragem, 
não fez comentários: "Acho 
que os árbitros merecem 
todo o respeito, se houve al-
gum erro, eles são seres hu-
manos. Nós merecemos pas-
sar." 

"Estàmos muito 
satisfeitos, 
porque 
conseguimos o 
nosso objetivo" 

Elledy remedo, com cinco golos, voltou a ser decisivo 

Técnico do FC Porto deixou fortes 
críticas aos árbitros do clássico 

Ricardo Costa 
"Entramm-me 
em casa" 
***Ricardo Costa felicitou o 
Benfica, ruas deixou fortescrí-
ricas à equipa de arbitragem, 
cuja nomeação considerou ser 
"muito infeliz"."Se houve um 
treinador que disse que na fi-
nal da Taça de Portugal lhe ti-
nham roubado a carteira, eu 
sinto que me entraram dentro 
de casa. Foram os mesmos ár-
bitros. Qualquer dia, o FC Por-
totinha de perder, se não a mo-
dalidade acabava", disparou o 
treinador dos azuis e brancos. 
"Mesmo jogando bem, era im-
possível ganhar. Na últimajo-
gada, levantaram o braço a 
2m15s e o Benfica conseguiu 
estar 45 segundos depois do  

jogo passivo, era impossível. 
Nem tudo se joga onde nós 
queremos", sublinhou, acres-
centando que o Benfica "não 
foi superior em nenhum as-
pecto". "Resta cumprir a dis-
puta pelo terceiro lugar". 

"O FC Porto tinha 
de perder um dia, 
se não a 
modalidade 
acabava" 
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FC Porto derrotado na Luz 
[22-20] e Sporting perde 
em casa [25-28] P30-31 
Benfica é finalista 
e ABC força negra 
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ABC vence Sporting 
e força a negra em Braga 
► Sporting e ABC vão ter de 
disputar o quinto e último 
jogo para se conhecer o ad-
versário do Benfica na final 
do play-off do campeonato 
de andebol. Ontem, a equipa 
de Braga veúceu em Lisboa, 
por 28-25, e confirmou a ten-
dência desta meia-final. 

Depois de dois triunfos do 
Sporting no Minho e de uma 
vitória do ABC na capital, a 
história repetiu-se no jogo 4.  

A equipa de Carlos Resende 
não acusou a pressão de po-
der ser eliminada e com um 
desempenho perfeito no Ca-
sal Vistoso adiou tudo para o 
jogo de 4 de maio. Os minho-
tos estiveram sempre na 
frente do marcador e chega-
ram ao intervalo a vencer 
por 13-11, aproveitando, da 
melhor forma, a precipitação 
que o Sporting sempre mos-
trou no ataque. MIGUEL PATACO 

ABC 
25  
23 

Local %Adia° Municipal Casal Vistoso, em Lisboa 
Árbitro Mdf10 Cantinho e Ranho Silva 
Agirdes Daniel Svensson (GR), Lik. 
Pedro Portela (101 Bjelanovt (1). &uno Mrreta. 
Sérgio Barros, Franicis Mano, Pedro Sogra (1), 
Allosa Cuciic, Carlos Carneiro (2), Aslanian, lato 
Antunes (5), Francisco Tavares, Ecknilson Afago, 
João Pinto (4)e Fabk)Magalhaes (2). 
Treinador Zuco Equisoain 
ABC Humberto Gomes (GR), Fardo Antunes (3), 
Pedro Marques (1), Gago Branquinho (3). 
Emanuel Ribeiro, Miguel Pereira (41 Ricardo 
Pesqueira (2), Pedro Spinola (5)), João 
Carlos Martins, Nuno Pereira (7), Nuno"nRebçaeivo% 
Nekrushets, André Gomes (I) e Ciando Silva. 
Treinador Carlos Resende 
Ao Intendo 11-13 
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Andebol Benfica bate E C. Porto pela terceira vez e está na final 

Águias eliminam 
heptacampeão 

Benfiquista Ales Silva festeja a passagem às meias-finais, após marcar o último golo do encontro 

Susana Silva 
desporto@jn.pt  

► O Benfica venceu, ontem. 
o F. C. Porto, por 22-20, no 
quarto jogo das meias-finais 
do play-off, e carimbou um 
lugar na discussão do titulo 
da 1.° Divisão Nacional de 
andebol, ao ganhar a elimi-
natória por 3-1, colocando 
um ponto final na hegemo-
nia do heptacampeão. 

As águias justificaram por 
inteiro o triunfo sobre os 
dragões. Não só estiveram 
melhor defensivamente. 
muito por culta da grande 
exibição do guarda-redes 
Hugo Figueira, como no ata- 

que foram mais certeiras a 
aproveitar as oportunidades, 
o que lhes permitiu mante-
rem-se na frente ao longo de 
todo o encontro. 

Ainda assim, na primeira 
parte, o marcador passou a 
maior do tempo igualado. 
Aliás, após o 8-8, as equipas 
estiveram nove minutos sem 
marcar, até o Benfica ganhar 
ascendente antes da pausa. 

Embalados, os lisboetas 
entraram melhor na segun-
da metade e, por duas vezes, 
conseguiram alcançar van-
tagens de quatro tentos (16- 
12 e 18-14), que se revelaram 
fundamentais para o desfe-
cho. O F. C. Porto ainda dimi- 

nui a distância para um golo 
(21-20) a uni minuto do final. 
mas faltou-lhe discernimen-
to para dar a volta ou, pelo 
menos, para forçar o prolon-
gamento. • 

&infla 22  
F. C. Pasta 20  
Local Pavrinno da Luz em Lisboa.  

Árbitros Gago Monteiro e António Trinca 
Hugo Aguava (GR), Davide Carvalho, 

laaer Borragan (2), Tiago Pereira (2), loa° Pais(2), 
tlelingmn Ferreira (3)e Ales Siva (D - sete inicial -
Nada Mitsevsla (GR), Tiago Ferro, Betone Moreira 
(4), Paulo Moreno (1), Alexandre Cavalcanti Elledy 
Semedo (5) e Hugo Lima (2) 
Treinador Manano Ortega 
F. C Pada Alfredo Quintana (GR), Gilberto Duarte 
(5), Cura Morales (4), Daymam Salina Ricardo 
Moreira, Alexis Borges e Nuno Roque (1) - sete 

- Hugo Laureminn (GR), Edgar Landim 
Gustavo Rodrigues, Miguel Martins (1), Rui Silva, 
Nuno Gonçalves, Hugo Santos (3), António Areia 
(5) e Jordan Pine (1) 
Treinador Ricardo Costa 
Ao lixara" 10-8. 
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Uelington Silva e Alexis Borges em acção

O Benfi ca eliminou ontem o FC Por-

to (22-20), nas meias-fi nais do play-

off  do campeonato de andebol, e 

apurou-se para a fi nal da prova pela 

primeira vez desde 2007-08, preci-

samente a última ocasião em que o 

heptacampeão nacional falhou a pre-

sença no encontro decisivo.

Depois de, na passada semana, o 

FC Porto ter reduzido a diferença na 

eliminatória, com uma vitória folgada 

no pavilhão Dragão Caixa (27-23), o 

quarto jogo das meias-fi nais começou 

por ser tremendamente equilibrado. 

Com as defesas a superiorizarem-se 

aos ataques — e com os guarda-redes, 

Alfredo Quinta e Hugo Figueira em 

grande plano —, foi reduzida a efi cá-

cia na fi nalização.

Só por uma vez, no primeiro tem-

po, houve uma diferença de dois 

golos no marcador (a 7-5, a favor do 

Benfi ca), mas o resultado quase cris-

talizou no empate a oito, uma igual-

dade que resistiu durante nada me-

nos do que nove minutos. Na recta 

fi nal do primeiro tempo, Uelington 

Silva e Hugo Lima colocaram nova-

mente os anfi triões na frente e o jogo 

chegou ao intervalo com 10-8.

No regresso dos balneários, a dife-

rença de dois golos manteve-se até à 

exclusão por dois minutos de Alexis 

Borges. Aproveitou o Benfi ca para 

descolar um pouco, alcançando os 

13-10 e os 16-12, depois de António 

Areia ter falhado pela primeira vez 

um livre de sete metros na partida.

Benfica afasta o 
FC Porto da final 
do campeonato

Com o jogo a ser quase sempre ca-

nalizado pela zona central — ambas as 

equipas fecharam muito bem as late-

rais, impedindo que a bola chegasse 

em condições aos pontas —, o Benfi ca 

(por Belone Moreira, essencialmen-

te) e o FC Porto (quase sempre por 

Gilberto Duarte) foram procurando 

a meia distância. Mas o equilíbrio só 

regressou com as exclusões de Caval-

canti e Elledy Semedo (o melhor mar-

cador da partida, juntamente com 

Gilberto Duarte, com cinco golos), 

já nos últimos minutos.

Os “dragões” recuperaram, nesse 

período, e reduziram para um golo 

a desvantagem no marcador (21-20), 

mas os lisboetas aguentaram a pres-

são alta do rival e ainda marcaram 

em mais uma ocasião, por Ales, fe-

chando o resultado em 22-20 e a eli-

minatória em 3-1, já que tinham ven-

cido os dois primeiros encontros. 

Depois de sete títulos nacionais 

consecutivos, o FC Porto fi ca de fo-

ra da fi nal da Liga, que será discutida 

entre o Benfi ca e o vencedor da outra 

meia-fi nal, cuja decisão fi cou adiada 

para um quinto jogo. Tudo porque o 

Sporting, que tinha triunfado no Mi-

nho no anterior capítulo da elimina-

tória, não foi capaz de voltar ontem 

a impor-se ao ABC, no pavilhão do 

Casal Vistoso, em Lisboa.

Apesar dos 10 golos marcados por 

Pedro Portela, os “leões” nunca con-

seguiram colocar-se em vantagem 

na quarta partida e chegaram ao in-

tervalo a perder por 11-13, diferença 

que se avolumou ligeiramente no 

segundo tempo, até ao 25-28 fi nal. 

O tira-teimas está marcado para 4 de 

Maio, no pavilhão Flávio Sá Leite, em 

Braga, continuando em aberto a pos-

sibilidade de uma reedição da fi nal 

do campeonato de 2007-08, entre o 

ABC e o Benfi ca. 

RICARDO CASTELO/NFACTOS

Andebol

”Encarnados” eliminaram 
o heptacampeão com um 
total de 3-1 na eliminatória. 
ABC forçou um quinto jogo
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RE 1+41A1:01) 
O 
O 
O 
1 
2 

N. MITREVKSI O 
TIAGO FERRO O 
BELONE MOREIRA 4 
PAULO MORENO 1 
ALEX. CAVALCANTI O 
ELLEDY SEMEDO 5 
HUGO UMA 2 

Mariano OrtegaO 
GIS EXC 

H. FIGUEIRA. O 
TIAGO PEREIRA 2 
UEUNGTON SILVA 3 
JAVIER BORRAGAN 2 
JOÃO PAIS 2 
DAVIDE CARVALHO O 
ALES SILVA 1 

.Ricardo Costa 
GLS EXC 

A, QUINTANA. O O 
NUNO ROQUE 1 O 
GILBERTO DUARTE 5 O 
YOEL MORALES 4 O 
RICARDO MOREIRA O O 
DAYMARO SALINA O O 
ALEXIS BORGES O 2 

1&- 

H. LAURENTINO. O O 
HUGO SANTOS 3 O 
RUI SILVA O O 
MIGUEL MARTINS 1 O 
G. RODRIGUES O O 
EDGAR LANDIM O O 
NUNO GONÇALVES O O 
ANTÓNIO AREIA 5 O 
JORDAN PITRE 1 O 

AO INTERVALO: 10-8 

LOCAL: Pavilhão n.9  2 da Luz, em Lisboa 

ÁRBITROS:Tiago Monteiro e António Trinca 

Águias vencem FC Porto 
e estão na final do 
playoff, depois do ciclo 
do heptacampeão 

ALEXANDRE REIS FEITO. Ales Silva festeja perante o desalento dos dragões 

22 
BENFICA 

20 
FC PORTO 

M11~~111~  
AND BO 

BENFICA PÕE FIM A 

Ao ganhar por 22-20, o Ben-
fica cometeu ontem a proeza de 
eliminar (3-1) o FC Porto na Lu? e 
apurar-se para a final do playoff 
do campeonato, terminando com 
um ciclo vitorioso de sete títulos 
consecutivos dos dragões, recor-
de estabelecido na pretérita épo-
ca. Mas todos os reinados têm um 
fim e os encarnados voltam a po-
der conquistar o título, que lhes 
foge há oito anos, quando a equipa 

reraorientadapelo falecido treina -
"dor, Aleksander Donner. 

O Benfica entrou bem na parti-
da e fez valer os predicados que  

têm valido alguns sucessosrecen-
tes, como a conquista da Taça de 
Portugal e o passaporte para as 
meias-finais da Challenge, cuja 
primeira mão é jogada no próximo 
sábado na Luz. 

Uma defesa muito coesa e rigo-
rosa eumataqueversátil, confun-
diram o pesado 6x0 do FC Porto, 
que no final da 12  parte deixou o 
adversário distanciar-se para 2 
golos de diferença (10-8). . 

Como fator desequilibrador, 
destaque para a soberba exibição 
do guarda-redes Hugo Figueira, 
com 10 defesas e unia eficácia de  

55% nos primeiros 30 minutos e 
para a primeira linha de peso-plu-
mas dos encarnados, com o cen-
tral Hugo Lima (2 golos) e o lateral 
direito Belone Moreira (4) a abri-
rem o livro de bem fazer jogar. 
Eliedy Semedo (5) foi o protago-
nista da artilharia mais pesada. 

O FC Porto tentou reagir, face 
ao apagamento de algumas pe-
dras que entraram muito mal na 
partida. O treinador Ricardo 
Costamexeu no centro do ataque, 
utilizando os três centrais, e nas 
pontas, com Hugo Santos e Antó-
nio Areia , mas o que é certo é que a  

sua equipa nada conseguiu de 
novo, revelando-se muito previ-
sível e a abusar dos remates ino-
fensivos de la linha. 

Enquanto isso, as águias foram 
sempre diversificando a sua ma-
lha ofensiva, acometer menos er-
ros (7 contra l0 falhas técnicas) e a 
encontrar golos fáceis. 

O FC Porto ainda esteve à beira 
de forçar o prolongamento, quan-
do nos últimos 2 minutos o Benfica 
tinha apenas quatro jogadores de 
campo, mas um golo de Ales Silva 
nos últimos segundos acabou com 
o sonho do heptacampeão. o 

MARIANO ORTEGA 

"Defendemos 
muito bem 
e fizemos golos" 

Mariano Or- 
tega, treinador 
do Benfica, está a 
viver os momen-
tos mais altos da 
sua ainda curta 
carreira como 
técnico de uma equipa profis 

-sional. Ficou feliz por repetir 
uma final , 15 dias depoisdega-
nhar a Taça de Portugal: "Fo-
ram jogos muito emotivos 
contra o FC Porto, um digno 
adversário, muito forte e que 
nos obrigou a 'dois prolonga-
mentos. O nosso trabalho tem 
resultado, pois defendemos 
muito bem e fizemos golos. 
Fala-se muito da arbitragem 
nesta modalidade, mas toda a 
gente comete erros. Merecem 
o meu respeito." o 

RICARDO COSTA 

"Não foi uma 
escolha feliz 
esta nomeação" 

O treinador 
do FC Porto, Ri-
cardo Costa, fi-
cou agastado 
com o desfecho 
final e com o tra-
balho da arbitra-
gem: "Não foi uma escolha feliz 
esta nomeação, cóm a mesma 
dupla que esteve na final da 
Taça de Portugal. Um treinador 
disse: 'roubaram-me a cartei-
ra' ; eu digo que me entraram 
em casa. Como é possível o 
Benfica ter gasto 45 segundos 
em situação de jogo passivo nos 
últimos minutos? E claro que 
temos úma quota de responsa-
bilidade, mas não fomos infe-
riores neste playoff, que deve 
acabar. O Campeonato deve 
premiar a regularidade." o 
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FC Porto (1.9) 

Benfica (4.2) 

ABC (2.2) 

Sporting (3.9) 
4dernalo • 

mulliiiimPilDAOTOS REVELAM 
INCONFORMISMO 
Num jogo intenso, 
o ABC teve mais calma 
e discernimento e levou 
decisão para a 'negra' 

25 
SPORTING 

Zupo Equisoain0 

28 
ABC 

°Carlos Resende 

GLSEXC 

R 

EXPULSÃO DIRETA DE BRUNO 
MOREIRA AJUDOU A COMPLICAR 
A TAREFA OFENSIVA DA EQUIPA 
SPORTINGUISTA 

desde muito cedo o seu inconfor - 
mismo, mantendo sempre uma 
escassa vantagem. 

Aos 11 minutos, dar-se-ia um 
dos momentos mais importan-
tes, com a expulsão direta de 
Bruno Moreira quando o ABC 
vencia por 6-4, prejudicando a 
manobra ofensiva da equipa. O 
Sporting nunca acertou com as 
marcações ao passo que o técni-
co Carlos Resende insistia em 
rodar a equipa à procura das me-
lhores soluções. 

Quando chegou o intervalo, os 

D. SVENSSON O O O H. GOMES o O O 
PEDRO PORTEIA 10 O R. PESQUEIRA 2 1 
BOSKO BJELANOVIC 1 1 D. BRANQUINHO 3 O 
FRANKIS CAROL O O PEDRO SEABRA 1 O 
PEDRO SOLHA 1 1 PEDRO SPINOLA 5 O 
JOÃO ANTUNES 5 1 ANDRE GOMES 1 O 
FÁBIO MAGALHÃES 2 O CARLOS MARTINS O O 

BRUNO MOREIRA O V E. RIBEIRO* O O 
SERGIO BARROS O O FÁBIO VIDRAGO 3 1 
CARLOS CARNEIRO 2 O MIGUEL SARMENTO 4 1 
SAMVEL ASLANIAN O O JOÃO GONÇALVES O 1 
JOÃO PINTO 4 O NUNO GRILO 7 1 

NUNO REBELO 2 1 

AO INTERVALO: 11.13 

LOCAL: Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa 

ÁRBITROS: Mário Coutinho e Ramiro Silva 

NORBERTO SANTOS 

"Há coisas incompreensíveis, 
que não sei explicar";  disse° técni-
co do Sporting, Zupo Equisoain, no 
final do encontro após a derrotados 
leões frente ao ABC, por 28-15. A 
vitória dos minhotos implica um 5° 
jogo para decidir quem vai discutir 
o título com o Benfica. para já está 
tudo igualado (2-2). 

"Ainda há três dias fizemos um 
jogo espetacular em Braga e, ago-
ra, não conseguimos jogar como 
equipa. Francamente, não sei o 
que se passou", acrescentaria o 
técnico espanhol do clube de Al-
vaiade, consciente que o ABC es-
teve melhor: "Foi superior na in-
tensidade de jogo." 

A visão do treinador do Spor-
ting é correta, pois os leões nunca 
estiveram em vantagem no mar

,
- 

cador, enquanto o ABC revelou  

minhotos venciam por 13-11 e 
o Sporting reagiu, criando 
muitas dificuldades, numa al-
tura em que o ABC estava re-
duzido a seis elementos. Mas 
Nuno Grilo estava numa noite 
inspirada e marcou a diferen-
ça quando colocou o ABC a 
vencer por 21-17, a margem 
mais folgada até aí registada. 
Depois foi gerir essa vantagem 
com muita cabeça e discerni-
mento até final , obrigando a 
levar a decisão para o quinto 
jogo em Braga. 

"As duas equipas mostraram 
muita vontade e querer. O ABC 
bateu-se bem e tudo está em 
aberto. É difícil dizer quem é 
mais favorito quando se perde 
jogos em casa", disse Carlos 
Resende. 

Gü EXC 

Bruno de Carvalho ~Els° DO CAMPEÃO 
° WANAL  fikd*cre' àr "Ita*AfS (Melhor de 5) 

muito dececionado FC Porto (1.9) 

O presidente do Sporting, 
Bruno de Carvalho, foi das úl-
timas pessoas a abandohar o 
Pavilhão do Casal Vistoso. 
Depois do encontro, Bruno de 
Carvalho, que estava acom-
panhado por Rui Caeiro e Vi-
cente Moura, ficou de cabeça 
baixa, visivelmente dececio-
nado com a derrota dos leões. 

Avanca (8.9) 

Benfica (4.2) 

Madeira SAD (S.2) 

ABC (2.9) 

Passos Manuel (7.9) 

Sporting (3.9) 

Águas Santas (6.9) •senecessine 
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A23Bruno de Carvalho desiludido com derrota do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=98bef8ad

 
O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi das últimas pessoas a abandonar o Pavilhão do Casal
Vistoso. Depois do encontro com o ABC, Bruno de Carvalho, que estava acompanhado por Rui Caeiro e
Vicente Moura, ficou de cabeça baixa, visivelmente dececionado com a derrota dos leões.
 
 00h58
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Donos da proeza!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/noticias/imagem-do-dia/desporto/donos-da-proeza_912942

 
A equipa de andebol do Benfica terminou um ciclo vitorioso do FC Porto de sete títulos consecutivos de
campeão, ao eliminar os "dragões" e apurar-se para a final do campeonato. Créditos: José Sena
Goulão/LUSA Mário Aleixo 21 Abr, 2016, 07:58 Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
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Ricardo Costa acusa dupla de árbitros de ´roubo´ na Luz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=416f7f74

 
21-04-2016 07:25
 
 O FC Porto perdeu a oportunidade de defender o título na final do 'play-off' com uma derrota na Luz
por 22-20.
 
 Foto: João Agre/SAPO Desporto
 
 Ricardo Costa, treinador de andebol do FC Porto
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O treinador de andebol do FC Porto, Ricardo Costa, mostrou-se muito crítico em relação à actuação
da equipa de arbitragem do jogo no Pavilhão da Luz que que ditou a eliminação dos atuais campeões.
No final do jogo, o técnico portista não poupou nas críticas e mostrou-se inconformado com o
resultado final de 22-20.
 
 "Num balanço destes quatro jogos do playoff, começámos mal em casa e hoje, mesmo jogando bem,
era impossível ganhar na Luz. Fomos a única equipa que conseguiu estar a ganhar por dez golos ao
Benfica no playoff. O Benfica conseguiu resistir estoicamente e só teve duas exclusões no fim. Mas
temos a nossa quota-parte no insucesso verificado", afirmou Ricardo Costa.
 
 "Foi muito infeliz a nomeação desta dupla de árbitros para este jogo. A mim não me roubaram a
carteira. Entraram-me dentro de casa. Agora vamos discutir o terceiro e quarto lugar com dignidade. É
nas alturas difíceis que se vê o carácter das pessoas. O FC Porto é uma equipa vencedora e vai-se
levantar. Não há dúvida de que somos a equipa mais forte", atirou ainda o técnico do FC Porto.
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Xeque de Vitória ao título nas primeiras páginas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f8f5f6d9

 
21-04-2016 07:13
 
 A luta pelo título de campeão nacional de futebol continua na ordem do dia e esta quinta-feira
regressa às primeiras páginas dos jornais desportivos.
 
 Foto: D.R.
 
 Capas dos jornais desportivos desta quinta-feira, 21 de abril de 2016
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A visita do Benfica a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave no próximo domingo faz a primeira
página do jornal A Bola com o título: "Xeque ao título: Rui Vitória encara jogo de Vila do Conde como
decisivo".
 
 No jornal Record, o grande destaque vai para o alegado interesse do Arsenal em contratar Mitroglou
para a próxima época, sendo certo que os 'gunners' estão dependentes das negociações entre o
avançado grego e o emblema da Luz uma vez que o Benfica tem direito de opção para contratar
Mitroglou.
 
 Já no jornal O JOGO, a primeira página da edição norte é dedicada a Hêrnani, jogador do FC Porto
emprestado ao Olympiakos que já fala no seu regresso ao Dragão na próxima época. No entanto, na
edição sul do referido diário o destaque vai para o central argentino Cuesta que é apontado como alvo
do Benfica.
 
 Confira as primeiras páginas:
 
 - "Xeque ao título: Rui Vitória encara jogo de Vila do Conde como decisivo"
 
 - "Sporting: Conti mais barato"
 
 - "FC Porto: Hulk pode voltar"
 
 - "'Benfica? Rio Ave? Não podem ganhar os dois?', Fábio Faria representou as duas equipas"
 
 - "Espanha: Barça responde à crise com...8-0 na Corunha"
 
 - "Arsenal quer levar Mitroglou: Ingleses já falaram com empresário do jogador"
 
 - "Jesus ameaça recorde histórico"
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 - "FC Porto: Compra de Layún ganha força"
 
 - "A lista completa de Fernando Gomes: Meirim no Conselho de disciplina"
 
 - "Andebol: Benfica na final à espera de ABC ou Sporting"
 
 - "'Cuesta depende de Luisão', Empresário do central argentino, de 27 anos, liga interesse do Benfica
ao futuro do capitão"
 
 - "'Vou voltar em grande', Hernâni fala do regresso anunciado ao FC Porto"
 
 - "Sporting: Conti já discute contrato"
 
 - "Sporting: Iuri Medeiros trava renovação até 2021"
 
 - "FPF: José Meirim vai presidir à Disciplina"
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Benfica vence FC Porto (22-20) e está na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=608242

 
O Benfica venceu esta quarta-feira o FC Porto, por 22-20, na Luz, e qualificou-se para a final do `play-
off' do Campeonato Nacional de andebol. Os encarnados, que ao intervalo venciam por 10-8, levaram
a melhor no jogo 4 das meias-finais do `play-off' - transmitido em direto por A BOLA TV -, carimbando
a presença na final com três vitórias contra uma dos azuis e brancos. O FC Porto, campeão nacional
nos últimos sete anos, fica assim arredado da decisão do título. O outro finalista sairá do duelo entre
Sporting e ABC, que pode decidir-se também esta noite, se os leões derrotarem os minhotos.
Resultados: FC Porto - Benfica, 31-32 (a.p.) Benfica - FC Porto, 30-29 (a.p.) FC Porto - Benfica, 27-23
Benfica - FC Porto, 22-20
 
 20-04-2016
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Benfica - FC Porto, andebol em direto, a partir das 20.30 horas n´A BOLA TV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=608205

 
A BOLA TV transmite esta noite, em direto, a partir das 20.30 horas, o jogo 4 das meias-finais do
'play-off' do Campeonato Nacional de andebol, que coloca frente a frente Benfica e FC Porto. O Benfica
lidera por 2-1 e, se vencer esta noite, na Luz, afasta o FC Porto, campeão nacional nos últimos sete
anos, garantindo lugar na final. O outro finalista sairá do duelo entre Sporting e ABC, que pode
decidir-se também esta noite, a partir das 21 horas, se os leões derrotarem os minhotos.
 
 20-04-2016
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ABC vence Sporting (28-25) e leva decisão para Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=608245

 
O ABC venceu esta quarta-feira o Sporting, por 28-25, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, e
igualou (2-2) as meias-finais do `play-off' do Campeonato Nacional de andebol. Ao intervalo, a equipa
minhota vencia por 13-11. O quinto e decisivo jogo terá lugar a 7 de maio, em Braga. O Benfica
garantiu a primeira vaga na final, ao derrotar o FC Porto, por 3-1.
 
 20-04-2016
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Benfica para a final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

onal_de_andebol.html

 
'Encarnados' venceram o FC Porto O Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a final do campeonato
português de andebol, ao derrotar em casa o FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais
dos 'play-offs', que venceu por 3-1. Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica,
que ao intervalo vencia por 10-8, impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao
heptacampeão FC Porto, que tinha terminado a primeira fase apenas com triunfos. Na final, o Benfica
vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular, e o ABC de Braga,
terceiro.
 
 20.04.2016
 
Lusa
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ESPOSENDE
| Redacção | 

Depois de no mês de Janeiro, se
ter realizado a prova de atletis-
mo, em estrada, na zona ribeiri-
nha de Esposende, em Março ti-
veram lugar as fases finais de
andebol, basquetebol, futsal e
voleibol.  

Promovidos no âmbito do Pla-
no Estratégico de Desenvolvi-
mento Desportivo de Esposende
(PEDDE), os Jogos Desportivos
Escolares envolveram a partici-
pação de aproximadamente 830
alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Se-
cundário, das escolas básicas de
Esposende, Marinhas, Apúlia e
Forjães e Escola Secundária
Henrique Medina, tendo sido
disputados nas modalidades de
atletismo, badminton, andebol,
basquetebol, futsal e voleibol,
informou a autarquia.

A competição visa promover
uma formação desportiva a lon-
go prazo, através de uma pro-

posta complementar às ativida-
des já desenvolvidas no âmbito
do desporto escolar, bem como
fortalecer e fomentar, através de
diversas modalidades, a rela-
ção entre a prática desportiva
que é proporcionada pelas esco-
las e a que é desenvolvida pe-
lo associativismo desportivo,
adianta uma nota aos órgãos de

informação. 
Pretende-se criar um envolvi-

mento entre as escolas do conce-
lho, proporcionando um inter-
câmbio entre os alunos assim
como promover uma iniciativa
apelativa para a comunidade
educativa. 

Os Jogos Desportivos Escola-
res “”traduzem-se numa aposta

que tem mobilizado e envolvido
toda a comunidade escolar do
concelho, influenciando positi-
vamente o gosto pela prática
desportiva e contribuindo para
evidenciar a importância de va-
lores como a cooperação e o res-
peito por princípios e regras,
conclui o comunicado da Câma-
ra Municipal.

Jogos desportivos escolares
movimentam 830 alunos
PROVA DE BADMINTON ENCERROU a sétima edição dos Jogos Desportivos Escolares do Município de
Esposende,em que participaram cerca de 830 alunos.

DR   

Prova de badminton decorreu na Escola Básica de Esposende

Página 32



A33

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 20,39 x 24,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64090121 20-04-2016

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hoje pelas 21 horas, no Pavilhão

do Casal Vistoso, em Lisboa, o

ABC/UMinho visita o Sporting

no quarto jogo do play-off do

campeonato nacional andebol 1.

A equipa "leonina",em vanta-

gem de 2-1, precisa só de uma

vitória para assegurar a final. O

clube que viaja de Braga, com

saída de autocarro ao princípio

da tarde, se vencer, impõe o

quinto jogo a disputar no Pavi-

lhão Flávio Sá Leite.

Curiosamente, nos três jogos

anteriores venceram as equipas

que jogaram fora. No primeiro

encontro, dia 23 de Março, em

Braga, após empate no fim do

tempo regulamentar (28-28), o

Sporting forçou o triunfo no Sá

Leite por 31-32. No segundo, a

26 de Março, no mesmo Pavi-

lhão do Casal Vistoso onde as

equipas se defrontam hoje, o

ABC/UMInho repôs a igualda-

de, vencendo por  29-32. No

passado sábado, em Braga, os

verde-brancos voltaram à vanta-

gem, vencendo por 25-30.

O treinador dos academistas,

Carlos Resende, ao fazer ontem

a antevisão do jogo, começou

por considerar que este play-off

“está a ser incaracterístico”. 

“Não temos aproveitado a van-

tagem do factor casa. Quase dá

vontade se ganharmos para pedir

ao Sporting que organize o quin-

to jogo”, adiantou, vincando que

receita passa “por apagar os pri-

meiros 20 minutos” do anterior

jogo em casa, “entrar com outra

determinação defensiva e capa-

cidade ofensiva”.

Carlos Resende acrescentou

que “não estou a pedir nada que

seja impossível”, mas apontou

ainda que a equipa bracarense

precisa de na acção defensiva

“colocar mais dificuldade aos

jogadores do Sporting”, não per-

mitindo que “eles se movam li-

vremente, nem executem os mo-

vimentos de acordo com o

tempo que pretendem fazer”.

Além disso, acentuou, importa

“ter  discernimento no ataque,

decidir melhor:  foi isso que nos

faltou: aproveitar no ataque as

muitas ocasiões de golo, porque

nem sempre decidimos bem.

Quando falo em ocasiões de go-

lo falo em antes imediatamente

do remate. Houve situações que

estavam criadas, mas falhou o

último passe ou o remate”.

ABC/UMinho visita Sporting
a tentar decisão em Braga
CARLOS RESENDE E PEDRO SEABRA fizeram ontem a antevisão ao jogo de hoje em Lisboa, diante
do Sporting. Não dar tempo e espaço ao adversário e decidir melhor é receita do treinador.

DR

Pedro Seabra e Carlos Resende, ontem, na antevisão ao jogo de hoje

“Queremos ser campeões,
continuamos com essa
possibilidade, temos agora
não uma oportunidade mas
a obrigação de vencer em
Lisboa. É uma motivação
extra para trazermos
novamente a vitória.
Infelizmente perdemos o
primeiro jogo, ficámos em
desvantagem,  recuperámos
uma vez, podemos
recuperar a segunda. 
Para melhorarmos só temos
que jogar ao nosso nível. 
O último jogo é que foi
atípico”. ” 

Pedro Seabra
Jogador do ABC/UMinho

A expulsão de Hugo
Rocha no passado
sábado teve ainda
consequência disciplinar
com efeito no encontro
de hoje: o polivalente
primeira e segunda
linha do ABC foi punido
com um jogo de
suspensão. Por lesão,
está afastado Tomás
Albuquerque.

§Hugo Rocha
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§meia-final

Vantagem de 2-1
Benfica-FC Porto com
“águias” na frente
Noutro face a face, o Benfica está
em vantagem de 2-1 em vitórias
sobre o FC Porto. Os "encarna-
dos" começaram o play-off a
vencer dia 16 de Março na deslo-
cação ao Dragão Caixa, por 31-
32 e aumentaram a vantagem
na Luz, dia 30 de Março, com um
triunfo por 30-29. Na terceira
ronda, no passado sábado, os
portistas, ao vencer por 27-23,
reduziram a diferença para 2-1.
Assim, um triunfo do Benfica
coloca as águias na final, en-
quanto uma vitória dos portistas
remete a decisão para o quinto
jogo no Dragão Caixa.
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Benfica vence FC Porto e qualifica-se para a final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b6be7d4

 
O Benfica qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao derrotar em casa o
FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-1. Depois
de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8, impôs, nas
meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto, que tinha terminado
a primeira fase apenas com triunfos. Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre
o Sporting, segundo da fase regular, e o ABC de Braga, terceiro.
 
 20/04/2016 22:19
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AC Sismaria vai
disputar subida
de divisão
Com a vitória frente ao Loures
(15-35), no passado sábado, a
equipa sénior masculina de an-
debol do AC Sismaria assegu-
rou a presença na fase final
da 2.ª Divisão, onde se vai dis-
cutir o acesso à elite do andebol
nacional. 

A três jornadas do fim, a for-
mação leiriense já tem o se-
gundo lugar assegurado, atrás
do Boa Hora, havendo ainda
uma vaga para a fase final.|
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ABC vence Sporting e leva decisão para Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f1311bc

 
20 DE ABRIL DE 201623:14
 
 Minhotos bateram leões por 28-25 e igualaram a meia-final (2-2)
 
 O ABC venceu hoje o Sporting, por 28-25, no quarto jogo das meias-finais do campeonato nacional
de andebol, levando para Braga a decisão de saber quem vai defrontar o Benfica na final.
 
 Depois de ter vencido a 16 de abril no Minho, no terceiro jogo das meias-finais, por 30-25, o Sporting
contava com o fator casa para conseguir esta noite a passagem à final, mas desde o primeiro minuto
se percebeu que o ABC iria fazer tudo para levar de vencida o encontro.
 
 Numa partida mais disputada fisicamente do que taticamente, de ambos os lados, a prová-lo estão os
'escassos' três golos (1-2) aos cinco minutos e, por exemplo, o número de exclusões na primeira
parte: seis (duas para o Sporting e quatro para o ABC).
 
 Aliás foi precisamente essa força exagerada que determinou o jogo. A expulsão de Bruno Moreira -
cotovelada a Ricardo Pesqueira -, aos 12 minutos, quando o marcador apontava 5-4, favorável aos
bracarenses, deitou a baixo as aspirações 'leoninas' num eventual triunfo.
 
 Os comandados de Carlos Resende aproveitaram a superioridade numérica para ampliar a contagem,
passando a ter três golos à maior, uma vantagem que geriu até ao intervalo, apesar das tentativas do
Sporting em jogar no erro do adversário.
 
 Pedro Portela, o melhor marcador do encontro (10), entrou na segunda parte a marcar e a reduzir
para um tento de diferença, mas a equipa da cidade dos Arcebispos soube não só gerir a entrada de
rompante do Sporting, como ter o domínio de bola para recolocar-se na condição de vencedor
'confortável', chegando mesmo a ter uma vantagem de quatro golos (17-21).
 
 Numa noite apagada para Pedro Solha e Frankis Carol, quem brilhou foi a organização bracarense,
com o ex-sportinguista Pedro Spínola e Nuno Grilo a assumirem o papel de jogadores mais influentes
da equipa, acabando por decidir favoravelmente o resultado para o ABC.
 
 Jogo disputado no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.
 
 Sporting - ABC Braga, 25-28.
 
 Ao intervalo: 11-13.
 
 Sob a arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva (Aveiro), as equipas alinharam:
 
 - Sporting: Daniel Svensson (gr), Pedro Portela (10), Bosco Bjelanovic (1), Frankis Carol, Pedro Solha
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(1), João Antunes (5) e Fábio Magalhães (2). Jogaram ainda: Carlos Carneiro (2), Bruno Moreira,
Sérgio Barros e João Pinto (4).
 
 Treinador: Javier Azanza.
 
 - ABC Braga: Humberto Gomes (gr), Pedro Marques (1), Diogo Branquinho (3), Ricardo Pesqueira
(2), Pedro Spínola (5), Carlos Martins e Nuno Grilo (7). Jogaram ainda: Fábio Antunes (3), Miguel
Sarmento (4), João Gonçalves, André Gomes (1) e Nuno Rebelo (2).
 
 Treinador: Carlos Resende.
 
 Marcha do marcador: 1-2 (5 minutos), 4-4 (10), 4-7 (15), 8-10 (20), 10-12 (25), 11-13
(intervalo),13-14 (35), 14-17 (40), 16-18 (45), 17-21 (50), 22-25 (55), 25-28 (final).
 
 Assistência: Cerca de 750 espetadores.
 
Lusa
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Benfica vence FC Porto e está na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b73dfb95

 
20 DE ABRIL DE 201622:21
 
 Encarnados ganharam jogo 4 das meias-finais por 22-20
 
 O Benfica qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao derrotar em casa o
FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-1.
 
 Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8,
impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto, que tinha
terminado a primeira fase apenas com triunfos.
 
 Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular,
e o ABC de Braga, terceiro.
 
Lusa
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APOIOA Câmara de Viseu ce-
lebrou ontem contratos-pro-
grama de desenvolvimento
desportivo com o Académico
de Viseu e o Lusitano FC, tendo
em vista o apoio municipal, no
corrente ano, a actividades de
prática e formação desportivas
em diferentes modalidades,
nestes clubes. 

Ao todo, os apoios munici-
pais que serão contratualiza-
dos representam quase meio

milhão de euros de investi-
mento.

Em 2016, a autarquia con-
cede um apoio global de 254
mil euros ao Académico, 200
mil dos quais financeira-
mente. O futebol, o andebol, a
natação e o ténis de mesa são
as principais modalidades
apoiadas. O clube tem actual-
mente 394 atletas federados,
358 dos quais em camadas jo-
vens. 

Já o Lusitano FC terá, este
ano, um apoio municipal de
194 mil euros, dos quais 171
mil em financiamento. O fu-
tebol e o futsal são as princi-
pais modalidades apoiadas. O
clube junta 290 atletas, 190
dos quais federados - e 258
pertencem a escalões de for-
mação.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Viseu, Al-
meida Henriques, “este é um
investimento municipal bem
empregue: aposta na promo-
ção da qualidade de vida do
concelho e na formação des-
portiva de excelência dos
mais jovens”. |

Câmara celebra contratos-programa 
com Académico e Lusitano FC

António Albino, Almeida Henriques e Guilherme Almeida

ANDRÉ PEREIRA
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Benfica vence FC Porto e qualifica-se para a final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=821856

 
HOJE às 22:11
 
 O Benfica qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao derrotar em casa o
FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-1.
 
 Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8,
impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto, que tinha
terminado a primeira fase apenas com triunfos.
 
 Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular,
e o ABC de Braga, terceiro.
 
 Diário Digital / Lusa
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ABC
"Só" pode vencer na visita 
que hoje faz ao Sporting,
no quarto jogo do play-off
do nacional de andebol.
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ANDEBOL:2.ª DIVISÃO

Arsenal da Devesa
na segunda fase
O Arsenal da Devesa empatou (31-31) frente ao 
S. Bernardo, em encontro da 24.ª jornada, e ga-
rantiu a presença na segunda fase do campeo-
nato nacional de andebol da segunda divisão.

Apesar do empate, a equipa bracarense segue 
na frente da tabela classificativa da Série A, com 
mais um ponto que o Santo Tirso (2.º), que nesta 
ronda recebeu o Estarreja por 26-23. Segue-se o 
S. Mamede, com 61, e o Gaia, com 60.

Ainda nos resultados da antepenúltima jor-
nada, o Xico Andebol recebeu e bateu o Modi-
cus (20-17), o Gaia venceu em S. João da Madeira 
(33-24), o Boavista venceu em S. Mamede (28-26),
o FC Porto B fez o mesmo ao Fermentões (28-23)
e o São Paio Oleiros perdeu por 26-20 na Ma-
deira, frente ao Marítimo.

Nas duas jornadas que faltam disputar pa-
ra terminar a primeira fase do campeonato, o 
Arsenal da Devesa visita o Gaia e fecha em casa 
frente ao Modicus. Depois segue-se a luta pela 
subida de divisão.

D
R
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 JOsé costa lima 

O 
ABC/UMinho está 
em desvantagem no 
play-off das meias-fi-
nais de andebol (2-1) 

e não tem margem de erro 
no quarto duelo que esta 
noite tem agendado com 
o Sporting. Sem poderem 
contar com o castigado 
Hugo Rocha e o lesiona-
do Tomás Albuquerque, 
os academistas acreditam 
que «a pressão é idênti-
ca para as duas equipas» 
e apostam tudo em for-
çar um quinto jogo que, a 
acontecer, será disputado 
na capital do Minho. 

«A nossa tarefa é a mes-
ma dos outros jogos: ven-
cer. Após uma derrota, 
não há nada melhor do 
que ganhar para termos 
a possibilidade de decidir 
tudo em nossa casa. Essa 
é a nossa grande motiva-
ção», ressalvou Carlos Re-
sende em relação à partida 
que hoje se inicia a partir 
das 21h30.

«Se o Sporting perder, 
terá de fazer o quinto jogo 
no nosso pavilhão e isso 
também nos dá confian-
ça para encarar este due-
lo com otimismo. Claro 
que, no imediato, a pres-
são é nossa; mas eu vejo 
nisto tudo, como sempre, 
um lado positivo. Mau se-
ria se não tivéssemos es-
ta pressão, pois não tínha-
mos a possibilidade de 
sermos campeões nacio-
nais», acrescentou o técni-
co do ABC/UMinho.  

Fazendo notar que es-
te playoff «tem sido inca-

abc obrigado a vencer o sporting para continuar a sonhar com o título 

Margem de erro no zero
«até dá mais motivação» 

racterístico» pelo facto de 
«nenhuma das equipas» 
ter, até aqui, aproveitado 
o fator casa, Carlos Resen-
de escalpelizou o que cor-
reu mal ao ABC na derro-
ta do sábado passado, no 
terceiro encontro destas 
meias-finais. 

«Vamos precisar de 
corrigir os erros para 
vencermos o Sporting. 
Não podemos ter aque-
les 20 minutos iniciais, 
em que demos confian-
ça ao adversário, e sermos 
mais proativos na defe-
sa e criar-lhes dificulda-

des no ataque, nomeada-
mente no último passe», 
observou.

«Não vamos falhar»
Também Pedro Seabra 
destacou a «motivação ex-
tra» como um dos argu-
mentos do ABC para sur-
preender os leões e evitar 
a passagem do Sporting à 
final e respetiva discussão 
do título nacional. 

«Estamos extra moti-
vados porque queremos 
ser campeões. Temos de 
vencer, até porque esta-
mos obrigados a isso, e is-
so até nos dá mais motiva-
ção. Só temos de estar ao 
nosso nível», disse o cen-
tral academista, deixando 
uma garantia aos adeptos: 
«não vamos falhar!». 

«Se este é o jogo mais 
importante da época. 
Sim... O próximo é sempre 
o mais importante, mas 
este ainda mais porque 
temos um "match point" 
para salvar. Este jogo é, 
de facto, vital», rematou.  

Pedro Seabra e Carlos Resende fizeram antevisão ao duelo 

D
R
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Sporting vence ABC e passa para a frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5129666

 
Publicado
 
 O Sporting venceu este sábado o ABC fora, por 30-25, no Jogo 3 das meias-finais do play-off de
andebol.
 
 O Sporting passou a liderar a meia-final do play-off ao vencer o ABC, em Braga, por 30-25. A
eliminatória está agora em 2-1.
 
 Este sábado, o Sporting entrou mais forte e liderou o marcador desde os minutos iniciais, mantendo
sempre uma vantagem confortável. O Jogo 4 será jogador no dia 20 de abril, quarta-feira, em Lisboa,
a partir das 21h00.
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DIRETO | Sporting-ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5135790

 
Publicado
 
 23|Marca o ABC! André Gomes faz o 9-11.
 
 22|Pedro Portela marca para os leões: 9-10.
 
 21|Javier Equisoain pede desconto de tempo para o Sporting.
 
 19|E Pedro Spínola! 7-10.
 
 18|Carlos Carneiro faz o 7-9.
 
 17|E Nuno Grilo a marcar para o ABC: 6-8.
 
 16|João Antunes! 6-7.
 
 15|Carlos Carneiro a reduzir para o Sporting: 5-7.
 
 11|Pedro Seabra aumenta a vantagem da equipa bracarense para dois golos. 4-6.
 
 11|Cartão vermelho para Bruno Moreira (Sporting).
 
 10|Aos 10 minutos de jogo, a equipa visitante está em vantagem. Ricardo Pesqueira fez 4-5.o
 
 6|O ABC em vantagem, Pedro Spínola fez o 2-3.
 
 3|Empata o Sporting, Pedro Portela!
 
 1|O ABC marca primeiro no Casal Vistoso! Diogo Branquinho!
 
 [inicio]
 
 

Página 46



A47

Mariano Ortega: "Dominámos em todos os aspetos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5136344

 
Publicado
 
 Treinador do Benfica considerou que o ambiente da Luz ajudou a equipa a ganhar o jogo e passar à
final do campeonato, eliminando o FC Porto.
 
 "Queria felicitar os meus jogadores pela vitória", disso Mariano Ortega, treinador do Benfica, depois
de bater o FC Porto por 22-20, na Luz, um terceiro triunfo em quatro jogos que valeu aos encarnados
o apuramento para a final de um campeonato de andebol disputado em sistema de play-off.
 
 "Os adeptos também nos fizeram ganhar este jogo. Estivemos bem na defesa e no ataque e
dominámos em todos os aspetos. Agora vamos lutar para ganhar a final", considerou ainda o técnico
espanhol.
 
 Já o central Tiago Pereira estava incrédulo. "É uma alegria tremenda. No início nem acreditava que
podíamos ganhar alguma coisa. Já temos a taça e agora estamos em nova final", comentou.
 
 Para o guarda-redes Hugo Figueira esta foi "uma vitória saborosa". "Queríamos muito chegar à final.
Os adeptos deram-nos muita força. Já queríamos ter ganho no Dragão Caixa, mas não estivemos bem
defensivamente, sobretudo na primeira parte. Hoje fomos melhores em todos os aspetos", explicou..
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DIRETO | Benfica-FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5135779

 
Publicado
 
 0|Em caso de vitória, o Benfica segue para a final. Se o FC Porto vencer haverá quinto jogo, no
Dragão Caixa, a 4 de maio.
 
 0|A meia-final do play-off do Campeonato Nacional é neste momento favorável ao Benfica (2-1)
 
 [inicio]
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Benfica vence F. C. Porto e qualifica-se para a final do Nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c6dbfa06

 
20 Abril 2016 às 22:43 O Benfica qualificou-se, esta quarta-feira, para a final do campeonato
português de andebol, ao derrotar em casa o F. C. Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-
finais dos "play-offs", que venceu por 3-1. Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o
Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8, impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no
campeonato ao heptacampeão F. C. Porto, que tinha terminado a primeira fase apenas com triunfos.
Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular,
e o ABC de Braga, terceiro.
 
 20 Abril 2016 às 22:43
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Andebol: ABC vence Sporting e adia decisão da meia-final para Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b3a7fe53

 
Triunfo por 28-25 no Casal Vistoso.
 
 O ABC venceu esta quarta-feira o Sporting no Casal Vistoso por 28-25 e adiou a decisão da meia-final
do campeonato de andebol para o próximo dia 30 em Braga.
A eliminatória está empatada com dois triunfos para cada um dos emblemas, com a curiosidade de
nenhum deles ter ainda conseguido fazer valer o fatos casa.
O Benfica já está na final, depois de hoje ter eliminado o heptacampeão FC Porto com o terceiro
triunfo (3-1).
 
Redação
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Andebol: Benfica elimina FC Porto e está na final do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d2aee282

 
Terceiro triunfo sobre os portistas, que falham discussão do título pela primeira vez desde 2009.
 
 O Benfica venceu esta quarta-feira pela terceira vez o FC Porto (22-20) e qualificou-se para a final do
campeonato de andebol.
Os dragões, heptacampeões, falham discussão do título pela primeira vez desde 2009. Os encarnados
não estavam na final desde 2013.
 
Redação
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Benfica afasta heptacampeão FC Porto e vai à final do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aeb5eca9

 
Ao quarto de cinco jogos, as 'águias' carimbaram o bilhete de acesso para a final do campeonato
nacional e garantem, desde já, o fim do domínio portista. Depois da derrota em casa do FC Porto no
terceiro encontro do play-off de acesso à final do campeonato nacional de andebol, o Benfica recebeu
esta quarta-feira os 'dragões' no Pavilhão da Luz com a pressão toda do lado dos visitantes. Os
'dragões' precisavam de ganhar para igualar a eliminatória e levar a decisão para o quinto e último
encontro. PUB A formação da Luz acabou por ser mais forte e bateu os portistas por 21-20 e garantiu
apuramento para a final da prova ao vencer o terceiro de cinco jogos, colocando o resultado em 3-1,
no conjunto das eliminatórias. Os pupilos de Mariano Ortega estiveram em grande nível, sendo que
Belone Moreira e Elledy Semedo foram o grande destaque. O primeiro marcou quatro golos e o
saegundo com cinco. Do outro lado, Gilberto Duarte e António Areia (ambos com cinco golos) foram os
elementos mais inconformados com o resultado, mas o esforço acabou por ser insuficiente para
empatar a eliminatória.
 
 Wed, 20 Apr 2016 23:13:05 +0200
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Benfica vence FC Porto e qualifica-se para a final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7daa2228

 
Andebol O Benfica qualificou-se para a final do campeonato português de andebol, ao derrotar em
casa o FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-1.
JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA O Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a final do campeonato
português de andebol, ao derrotar em casa o FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais
dos 'play-offs', que venceu por 3-1. Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica,
que ao intervalo vencia por 10-8, impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao
heptacampeão FC Porto, que tinha terminado a primeira fase apenas com triunfos. Na final, o Benfica
vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular, e o ABC de Braga,
terceiro.
 
Agência Lusa
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Benfica na final do campeonato de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=302bb672

 
Por PÚBLICO 20/04/2016 - 22:13 (actualizado às 22:53) "Encarnados" eliminaram o heptacampeão
nacional nas meias-finais da prova. ABC força quinto jogo com o Sporting. Ricardo Castelo/NFactos O
Benfica eliminou nesta quarta-feira o FC Porto (22-20), nas meias-finais do play-off do campeonato de
andebol, e apurou-se para a final da prova pela primeira vez desde 2007-08, precisamente a última
ocasião em que o heptacampeão nacional falhou a presença no encontro decisivo. Depois de, na
passada semana, o FC Porto ter reduzido a diferença na eliminatória, com uma vitória folgada no
pavilhão Dragão Caixa (27-23), o quarto jogo da eliminatória começou por ser tremendamente
equilibrado. Com as defesas a superiorizarem-se aos ataques - e com os guarda-redes em grande
plano -, foi reduzida a eficácia na finalização. Só por uma vez, no primeiro tempo, houve uma
diferença de dois golos no marcador (a 7-5, a favor do Benfica), mas o resultado quase cristalizou no
empate a oito, uma igualdade que resistiu durante nada menos do que nove minutos. Na recta final do
primeiro tempo, Uelington Silva e Hugo Lima colocaram novamente os anfitriões na frente e o jogo
chegou ao intervalo com 10-8. No regresso dos balneários, a diferença de dois golos manteve-se até à
exclusão por dois minutos de Alexis Borges. Aproveitou o Benfica para descolar um pouco, alcançando
os 13-10, e mais tarde os 16-12, depois de António Areia ter falhado pela primeira vez um livre de
sete metros na partida. Com o jogo a ser quase sempre canalizado pela zona central - ambas as
equipas fecharam muito bem as laterais, impedindo que a bola chegasse em condições aos pontas -, o
Benfica (por Belone Moreira, essencialmente) e o FC Porto (quase sempre por Gilberto Duarte) foram
procurando a meia distância. E o equilíbrio regressou com as exclusões de Cavalcanti e Elledy
Semedo. Os "dragões" recuperaram, nesse período, e reduziram para um golo a desvantagem no
marcador (21-20), mas os lisboetas aguentaram a pressão alta do rival e ainda marcaram em mais
uma ocasião, por Ales, fechando o resultado em 22-20 e a eliminatória em 3-1, já que tinham vencido
o primeiro e o segundo encontros. "Os jogadores mereciam por aquilo que fizeram e os adeptos
também foram muito importantes para evitar o prolongamento. Melhorámos nos aspectos defensivos
e, na final, tentaremos ganhar", resumiu Mariano Ortega, técnico espanhol do Benfica, em declarações
à BTV. Depois de sete títulos nacionais consecutivos, o FC Porto fica de fora da final da Liga, que será
discutida entre o Benfica e o vencedor da outra meia-final, cuja decisão ficou adiada para um quinto
jogo. Tudo porque o Sporting, que tinha triunfado no Minho no anterior capítulo da eliminatória, não
foi capaz de voltar nesta quarta-feira a impor-se ao ABC, no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.
Apesar dos 10 golos marcados por Pedro Portela, os "leões" nunca conseguiram colocar-se em
vantagem na quarta partida e chegaram ao intervalo a perder por 11-13, diferença que se avolumou
ligeiramente no segundo tempo, até ao 25-28 final. O tira-teimas está marcado para o dia 4 de Maio,
no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, continuando em aberto a possibilidade de uma reedição da final
do campeonato de 2007-08, entre o ABC e o Benfica.
 
 20/04/2016 - 22:13  22:53)
 
PÚBLICO
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Hegemonia de sete anos do FC Porto travada na Luz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Record Online Autores: José Morgado

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f62c51de

 
O FC Porto, heptacampeão nacional e vencedor da fase regular apenas com vitórias, viu esta quarta-
feira terminar a sua hegemonia na modalidade em Portugal, ao acabar eliminado pelo Benfica, no
playoff do campeonato nacional, por 3-1, consumado com uma derrota por 22-20 no quarto encontro
da série. Os dragões venceram todos os campeonatos desde 2008/2009 e a última vez que não o
haviam feito foi precisamente o Benfica a ser campeão, em 2007/2008, derrotando então na final a
equipa do ABC. Autor: José Morgado
 
 22h28
 
José Morgado
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Treinador do FC Porto atira-se à dupla de arbitragem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e0fc0198

 
Ricardo Costa, treinador do FC Porto, afirmou no final do encontro diante do Benfica que seria
impossível para os dragões ganhar esta quarta-feira na Luz, independentemente da qualidade da
exibição da sua equipa. "Num balanço destes quatro jogos do playoff, começámos mal em casa e hoje,
mesmo jogando bem, era impossível ganhar na Luz. Fomos a única equipa que conseguiu estar a
ganhar por dez golos ao Benfica no playoff. O Benfica conseguiu resistir estoicamente e só teve duas
exclusões no fim. Mas temos a nossa quota-parte no insucesso verificado", admitiu no final. O técnico
do FC Porto continuou nas críticas ao árbitro. "Foi muito infeliz a nomeação desta dupla de árbitros
para este jogo. A mim não me roubaram a carteira. Entraram-me dentro de casa. Agora vamos
discutir o terceiro e quarto lugar com dignidade. É nas alturas difíceis que se vê o carácter das
pessoas. O FC Porto é uma equipa vencedora e vai-se levantar. Não há dúvida de que somos a equipa
mais forte" Continuar a ler Autor: José Morgado
 
 23h45
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Mariano Ortega: Foi uma grande vitória do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8b3b2e99

 
Mariano Ortega mostrou-se esta quarta-feira natrualmente feliz pela qualificação do Benfica para a
final do playoff do campeonato nacional de andebol, ao derrotar por o FC Porto por 3-1. "Acho que
alcançámos o objetivo, sobretudo pelo trabalho que fizemos na parte final. Fizemos um bom jogo e foi
uma grande vitória", confessou no final do encontro. O técnico espanhol explica o que mudou na
formação encarnada ao longo dos últimos tempos. "Mudámos muito e houve uma aposta forte na
formação. E tivemos de mudar os sistemas defensivos e ofensivos. O FC Porto tinha uma equipa muito
forte e foi um playoff muito duro e com dois prolongamentos. Mas merecemos estar nesta final."
Continuar a ler Autor: José Morgado
 
 23h41
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Carlos Resende: Num playoff tudo é possível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ee19d470

 
Carlos Resende, treinador do ABC, mostrou-se satisfeito pela vitória em casa do Sporting (28-25), no
quarto jogo da meia-final do campeonato. "Num playoff tudo é possível. É claro que todos os
treinadores esperam vencer por 3-0, mas sinceramente não esperava um 2-2. Neste jogo esperava
duas equipas com muita vontade de vencer. Lembro que tivemos muitas contrariedades, como por
exemplo lesões. Hoje tivemos mais uma, a do Ricardo Pesqueira. Vamos agora, depois da nossa
jornada europeia, tentar marcar o jogo com o Sporting. Não sei se jogar em casa será uma vantagem
[Sporting venceu em Braga e hoje perdeu em casa]. Mas é claro que fico contente de ter o quinto jogo
em casa", afirmou. Autor: Lusa
 
 23h37
 
Lusa
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Zupo Equisoain: Não sei explicar o que se passou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c62c2dbd

 
Zupo Equisoain, treinador do Sporting, mostrou-se desiludido após a derrota do Sporting frente ao
ABC (25-28), no quarto jogo do playoff que dá acesso à final do campeonato. Ainda assim, o técnico
mostra-se confiante para o quinto jogo. "Não sei explicar o que se passou. Há três dias fizemos um
jogo espetacular em Braga e hoje jogámos mal. Falhámos na intensidade e na concentração. A
expulsão [Bruno Moreira, aos 12 minutos] fragilizou-nos muito. Perdemos um jogador atacante. Em
relação ao próximo jogo, se ganhámos duas vezes em Braga podemos ganhar a terceira", afirmou.
Autor: Lusa
 
 23h30
 
Lusa
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Benfica vence FC Porto e qualifica-se para a final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1cc77d19

 
Carlos J Barros - RTP 20 Abr, 2016, 22:24 | Andebol Jogador  encarnado  festeja mais um golo | slb O
Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a final do campeonato português de andebol, ao derrotar
em casa o FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-
1. Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8,
impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto, que tinha
terminado a primeira fase apenas com triunfos. Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da
eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular, e o ABC de Braga, terceiro. Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 20 Abr, 2016, 22:24|
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ABC vence Sporting em Lisboa e leva decisão para Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7a52edb

 
20-04-2016 23:50
 
 As duas equipas voltam-se a defrontar-se no dia 30 de abril em Braga.
 
 Foto: Lusa
 
 Andebol: Sporting - ABC
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC venceu o Sporting por 28-25, no quarto jogo do playoff que dá acesso à final do campeonato
de andebol. Com este triunfo, a formação minhota força ao quinto último jogo, no Minho, pelo que
tentará tirar partido do fator casa para afastar os "leões" e marcar presença na final.
 
 No Pavilhão de Casal Vistoso, a formação do ABC foi mais consistente e mais eficaz e acabou por
vencer. Ao intervalo, os minhotos já venciam por 13-11.
 
 A expulsão prematura de Bruno Moreira, no Sporting, acabou por tirar alguma estabilidade aos
"leões", como reconheceu o seu treinador, Zupo Equisoain.
 
 "Não sei explicar o que se passou. Há três dias fizemos um jogo espetacular em Braga e hoje
jogámos mal. Falhámos na intensidade e na concentração. A expulsão [Bruno Moreira, aos 12
minutos] fragilizou-nos muito. Perdemos um jogador atacante. Em relação ao próximo jogo, se
ganhámos duas vezes em Braga podemos ganhar a terceira", afirmou o técnico do Sporting, no final
do encontro.
 
 As duas equipas voltam-se a defrontar-se no dia 30 de abril em Braga. O vencedor do encontro irá
discutir com o Benfica o troféu de campeão. Os "encarnados" derrotaram o FC Porto no quarto jogo,
disputado na Luz, por 22-20.
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Benfica vence FC Porto e está final do Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cfcc1376

 
20-04-2016 22:22
 
 Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica impôs, nas meias-finais, as três
únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto.
 
 Foto: Lusa
 
 Andebol: Benfica-FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica qualificou-se hoje para a final do campeonato português de andebol, ao derrotar em casa o
FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-1.
 
 Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica, que ao intervalo vencia por 10-8,
impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto, que tinha
terminado a primeira fase apenas com triunfos.
 
 Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular,
e o ABC de Braga, terceiro.
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Playoffs 2015/16: Resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20160420_2302_playoffs_201516_resultados.html

 
O FC Porto defende o título de campeão... 22:45 . Record Por Record PalmarésMeias-finais(1) FC
Porto-Benfica (4), 1-3Jogo 1: FC Porto-Benfica, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Benfica-FC Porto, 30-29
(a.p.)Jogo 3: FC Porto-Benfica, 27-23Jogo 4: Benfica-FC Porto, 22-20Equipa apurada: Benfica(2) ABC-
Sporting (3), 2-2Jogo 1: ABC-Sporting, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Sporting-ABC, 29-32Jogo 3: ABC-
Sporting, 25-30Jogo 4: Sporting-ABC, 25-28Jogo 5: ABC-Sporting (30 abril)Quartos-de-final(1) FC
Porto-Avanca (8), 2-0Avanca-FC Porto, 24-30FC Porto-Avanca, 30-24Apurado: FC Porto(2) ABC-
Passos Manuel (7), 2-0Passos Manuel-ABC, 28-36ABC-Passos Manuel, 32-28Apurado: ABC(3)
Sporting-Águas Santas (6), 2-0Águas Santas-Sporting, 24-27Sporting-Águas Santas, 33-24Apurado:
Sporting(4) Benfica-Madeira SAD (5), 2-0Madeira SAD-Benfica, 25-26Benfica-Madeira SAD, 40-
30Apurado: Benfica
 
 22:45 . Record
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Playoffs 2015/16: Resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20160420_2241_playoffs_201516_resultados.html

 
O FC Porto defende o título de campeão... 22:33 . Record Por Record PalmarésMeias-finais(1) FC
Porto-Benfica (4), 1-3Jogo 1: FC Porto-Benfica, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Benfica-FC Porto, 30-29
(a.p.)Jogo 3: FC Porto-Benfica, 27-23Jogo 4: Benfica-FC Porto, 22-20Equipa apurada: Benfica(2) ABC-
Sporting (3), 1-2Jogo 1: ABC-Sporting, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Sporting-ABC, 29-32Jogo 3: ABC-
Sporting, 25-30Jogo 4: Sporting-ABC (23 abril)*Jogo 5: ABC-Sporting (30 abril)*Se
necessárioQuartos-de-final(1) FC Porto-Avanca (8), 2-0Avanca-FC Porto, 24-30FC Porto-Avanca, 30-
24Apurado: FC Porto(2) ABC-Passos Manuel (7), 2-0Passos Manuel-ABC, 28-36ABC-Passos Manuel,
32-28Apurado: ABC(3) Sporting-Águas Santas (6), 2-0Águas Santas-Sporting, 24-27Sporting-Águas
Santas, 33-24Apurado: Sporting(4) Benfica-Madeira SAD (5), 2-0Madeira SAD-Benfica, 25-26Benfica-
Madeira SAD, 40-30Apurado: Benfica
 
 22:33 . Record
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Benfica-FC Porto, 22-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_fc_porto_22_20.html

 
A partida tem início marcado para as 20h30. 22:11 . Record Por Record 60'00 - ACABOU! 59'55 -
Borragán marca para as águias e o Benfica está na final do campeonato (22-20) 59' - António Areia
reduz para os dragões e coloca o FC Porto a um golo (21-20)58' - Hugo Santos reduz para os azuis e
brancos (21-19)58' - Elledy Semedo é excluído.58' - Grande golo de Semedo, mantém o Benfica com
vantagem confortável (21-18)57' - Time out para o Benfica.57' - Morales faz o 18.º golo dos dragões e
mantém os campeões em título vivos (20-18)56' - Elledy Semedo volta a deixar as águias com três de
vantagem (20-17)55' - Mais um excelente golo, desta feita de Morales, colocando o FC Porto a dois de
diferença (19-17)54' - Dois minutos para Alexis.54' - Grande golo de Miguel Martins, a reduzir para os
dragões (19-16).54' - Time out para o FC Porto.54' - João Pais marca na esquerda e o Benfica volta a
vantagem de quatro golos (19-15)53' - Reduz o FC Porto através de um livre de sete metros de Hugo
Santos (18-15)51' - Muitos erros do FC Porto no ataque, como o Benfica a subir cada vez mais os seus
níveis de confiança. A final parece próxima... 49' - Benfica novamente com quatro de vantagem, após
mais um golo de Belone (18-14)48' - Tiago Pereira marca a volta a colocar o Benfica com três de
vantagem (17-14)47' - Reduz ainda mais o FC Porto, com golo de Nuno Roque. (16-14) 45' -
Dmitrevski volta a entrar para defeder o livre de sete metros, mas Hugo Santos não perdoa (16-
13)45' - Time out para o FC Porto.44' - Vantagem máxima na partida para o Benfica, com mais um
golo de Belone (16-12)41' - António Areia falha o seu primeiro livre de sete metros do dia. Dmitrevski
entrou para defender.40 - Grande golo de Uelington, a aumentar novamente a vantagem das águias
(15-12)1415 espectadores na Luz39' - Gilberto reduz muito rapidamente. É o seu quinto golo na
partida (14-12)39' - António Areia reduz de sete metros mas Moreno volta a aumentar distâncias (14-
11)38' - Grande golo de Belone a dar a maior vantagem para o Benfica na partida (13-10)37' - Dois
minutos para Alexis Borges.34' - Semedo volta a deixar as águias com dois de vantagem através de
um livre de sete metros (12-10)33' - António Areia reduz de livre de sete metros para os azuis e
brancos (11-10)32' - Belone aumenta a vantagem para as águias (11-9)31' - O FC Porto volta aos
golos, por Gilberto Duarte (10-9).21H23: Arranca a segunda parte30'00 - Intervalo na Luz. 29' -
Grande golo de Uelington, a aumentar a vantagem encarnada (10-8)28' - Mais de sete minutos
depois... há golo. Hugo Lima faz o nono para as águias (9-8)26' - Borragán falha livre de sete metros
e continuamos sem golos.25' - Mais de cinco minutos sem golos e time out para o FC Porto.22' - A
grande exibição de Alfredo Quintana continua, contabilizando já uma dezena de defesas.21' - Time out
para o Benfica.20' - António Areia marca novamente de sete metros e empate (8-8)19' - Borragán faz
o oitavo de livre de sete metros (8-7)18' - Mais um golo de Gilberto, que empata para os dragões (7-
7)17' - Reduz o FC Porto por Gilberto Duarte (7-6)16' - Semedo marca em contra-ataque e o Benfica
tem dois golos de vantagem pela primeira vez (7-5)14' - Belo remate de longe de Diogo Lima, a
colocar de novo a formação encarnada na frente. (6-5)14' - António Areia volta a empatar através de
um livre de sete metros (5-5)13' - Grande golo de Elledy Semedo, a colocar um ponto final em vários
ataques falhados das duas equipas (5-4)10' - Empata o FC Porto, com um belo golo de Pitre na
esquerda. (4-4)8' - Gilberto Duarte empata para os dragões mas João Pais responde rapidamente e
faz o quarto dos encarnados (4-3).8' - Grande exibição dos dois guarda-redes - Figueira e Quintana -
até ao momento.6' - Volta a empatar o FC Porto e novamente por intermédio de Morales, mas
Uelington recoloca as águias na frente (3-2).5' - Benfica volta a passar para a frente, com um
excelente golo de Tiago Pereira (2-1).3' - Cavalcanti remata ao poste e na sequência do lance, o FC
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Porto também não consegue sequer rematar.2' - Empata o FC Porto, com golo de Morales (1-1).1' -
Javier Borragán faz o primeiro golo da partida no primeiro ataque (1-0).20H35: Arranca a partida na
Luz20H22: Está tudo a postos para o início do encontro na Luz. Casa cheia no pavilhão 2 das águias.-
Benfica e FC Porto defrontam-se esta quarta-feira no jogo 4 das meias-finais do playoff do
campeonato, que pode ditar a qualificação dos encarnados para a final da prova e a surpreendente
eliminação dos heptacampeões nacionais, que têm dominado a modalidade ao longo dos últimos
anos.- As águias, vencedoras da Taça de Portugal há duas semanas, à custa de FC Porto e Sporting,
venceram os dois primeiros encontros do Playoff no prolongamento, primeiro no Dragão Caixa e
depois na Luz, mas o primeiro classificado (só com vitórias) da fase regular manteve-se vivo com um
triunfo caseiro no último fim-de-semana. - A partida tem início marcado para as 20h30.
 
 22:11 . Record
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Sporting-ABC, 25-28
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_abc_25_28.html

 
Leões estão em vantagem no playoff (2-1)... 22:50 . Record Por Record O ABC esteve mais eficaz e
derrotou o Sporting por 28-25. A equipa da cidade de Braga esteve sempre mais coesa e acima de
tudo mais acertiva no momento da finalização. Do lado dos leões, a expulsão permatura de Bruno
Moreira parece ter destabilizado a equipa do Sporting. Este resultado obriga as duas equipas a
voltarem a defrontarem-se no dia 30 de abril em Braga, para discutirem um lugar na final do
campeonato. Esta quarta-feira, foi Benfica quem já garantiu o lugar na grande decisão, depois de
bater o FC Porto por 22-20. 22h43 - Termina o jogo no Pavilhão de Casal Vistoso. 59'- João Pinto
outra vez! (25-28) 59'- Vidrago marca para os bracarenses! (24-28)58'- João Pinto reduz para o
Sporting! (24-27) 58'- Rebelo, após boa iniciativa individual, marca para o ABC! (23-27) 57'- Novo
livre de sete metros para o Sporting. Desta feita, Portela não consegue converter com sucesso. 57'-
Vidrago marca para o ABC! (23-26) 56'- Portela reduz e dá esperança aos leões! (23-25) 55'- Antunes
reduz para os leões. (22-25) 55'- Time out para o Sporting. 55'- Vidrago amplia vantagem do ABC!
(21-25) 54'- Pedro Solha marca para o Sporting! (21-24)54'- Rebelo marca para o ABC! (20-24)53'-
Antunes reduz para o Sporting! (20-23) 52'- Sarmento remata e faz novo golo! (19-23)51'- João Pinto
marca novamente para o leões! (19-22) 51'- Sarmento marca para o ABC! (18-22)51'- Time out para
o ABC. 50'- Portela reduz para os leões! (18-21)50'- Rebelo (ABC) é excluído. 50'- Nuno Grilo marca
outra vez! (17-21)49'- Sporting responde com um golo de João Pinto (17-20)49'- Nuno Grilo faz novo
golo! (16-20)22h24 - Jogo interrompido. Pedro Portela está a receber assistência médica. 47'- Nuno
Grilo faz mais um golo! (16-19)46'- Portela volta a cobrar com sucesso um livre de sete metros! (16-
18)45'- Spínola volta a marcar e devolve a vantagem de três golos ao ABC! (15-18)44'- João Pinto
entra e marca para o Sporting! (15-17) 22h16- Seabra (ABC) está no chão a queixar-se do pé
esquerdo. 39'- Spínola marca novamente! (14-17) 38'- Portela marca para o Sporting! (14-16) 37'-
Spínola amplia a vantagem da formação de Braga! (13-16)36'- Livre de sete metros a favor do ABC!
Sarmento converte com sucesso! (13-15)34' - Bosko Bjelanovic marca para o Sporting! (13-14)34'-
Dupla defesa de Svensson a evitar novo golo do ABC! 33'- Golo ABC! Nuno Grilo remata sem hipóteses
para Svensson (12-14)30'- Livre de sete metros. Portela finaliza e reduz para 12-1330'- Recomeça a
partida. - Primeira parte muito disputada mas com a turma do ABC a ser mais eficaz no capítulo da
finalização. 30'- Intervalo29'- Grande defesa de Svensson! O guardião leonino evitou um remate com
selo de golo. 21h48 - Time out para o ABC. 29'- Nuno Grilo (ABC) é excluído. 27'- Golo Sporting! Fábio
Magalhães reduz. (11-13)27'- João Gonçalves (ABC) excluído. 21h44 - Carlos Carneiro sofre falta e
está a ser assistido pelos médicos leoninos. 26' - Golo ABC! Nuno Grilo finaliza da melhor maneira um
contra ataque! (10-13)25'- Livre de sete metros para o ABC. Sarmento converte com sucesso! (10-
12)24'- Livre de sete metros para Portela. Na conversão, o jogador leonino marca. (10-11) 23'- Golo
Gomes (ABC)! A equipa de Braga amplia a vantagem. (9-11)23'- Bosko Bjelanovic é excluído. Sporting
novamente em inferioridade numérica. 21h36 - Snipola (ABC) está queixoso e recebe assistência
médica. 22'- Portela reduz para a diferença miníma! (9-10) 21h32 - Time out para o Sporting. 20'-
Portela reduz para a formação da casa. (8-10)20'- Spinola (ABC) marca! (7-10)19'- Carneiro reduz
para o Sporting! (7-9)18'- Outra vez Nuno Grilo! Aumenta a vantagem para o ABC (6-9)17'- Exclusão
para Sarmento (ABC). 17'- Nuno Grilo foge à formação leonina e marca para o ABC (6-8)16'- Outra
vez Sporting! João Antunes reduz para a diferença mínima (6-7)16'- Sporting reduz! Frankis Carol
marca para os leões (5-7)14'- O mesmo Pesqueira foi excluído dois minutos por falta. 21h23 - Jogo
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interrompido. Pesqueira esteve a receber assistência médica. 13'- Novo golo do ABC! Branquinho faz o
sétimo golo. (4-7)12'- Golo ABC! Seabra amplia a vantagem. (4-6)11'- Cartão vermelho para Bruno
Moreira (Sporting). 10'- Svensson defende um primeiro remate mas Pesqueira marca na recarga (4-
5)9'- Novo livre de sete metros assinalado a favor dos leões. Portela converte com sucesso e empata
(4-4)8'- ABC responde e Braquinho coloca a equipa em vantagem! (3-4)7'- Sporting responde,
novamente por Fávio Magalhães! (3-3)7'- Pedro Spinola faz o 2-36'- João Antunes (Sporting) é
excluído durante dois minutos. 5'- Grande defesa de Svensson! O Sporting no contra-ataque faz o golo
do empate, por autoria de Fábio Magalhães (2-2)4- Golo ABC! Pesqueira responde e coloca a sua
equipa novamente em vantagem (1-2)3'- Primeiro lançamento livre de 7 metros! Pedro Portela faz o
empate (1-1)2'- Golo Branquinho! O ABC está em vantagem (0-1) 2'- Svensson defende o primeiro
remate do jogo!1'- Começa a partida no Casal Vistoso! - Sporting e ABC defrontam-se esta quarta-
feira no jogo 4 das meias-finais do playoff do campeonato, num jogo que pode confirmar a
qualificação da turma leonina. Caso o ABC consiga arrancar um triunfo, haverá lugar a um quinto jogo
que decorrerá na cidade de Braga. - Os leões estão em vantagem na eliminatória com um resultado
favorável de 2-1 em três jogos. - A partida tem início marcado para as 21h.
 
 22:50 . Record
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Hegemonia de sete anos do FC Porto travada na Luz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Os dragões venceram todos os campeonatos desde 2008/2009 e a última vez que não o haviam feito
foi precisamente o Benfica a ser campeão, em 2007/2008, derrotando então na final a equipa do ABC.
22:28 . Record Por Record O FC Porto, heptacampeão nacional e vencedor da fase regular apenas com
vitórias, viu esta quarta-feira terminar a sua hegemonia na modalidade em Portugal, ao acabar
eliminado pelo Benfica, no playoff do campeonato nacional, por 3-1, consumado com uma derrota por
22-20 no quarto encontro da série. Os dragões venceram todos os campeonatos desde 2008/2009 e a
última vez que não o haviam feito foi precisamente o Benfica a ser campeão, em 2007/2008,
derrotando então na final a equipa do ABC.
 
 22:28 . Record
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Treinador do FC Porto atira-se à dupla de arbitragem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
O técnico do FC Porto continuou nas críticas ao árbitro. 23:45 . Record Por Record Ricardo Costa,
treinador do FC Porto, afirmou no final do encontro diante do Benfica que seria impossível para os
dragões ganhar esta quarta-feira na Luz, independentemente da qualidade da exibição da sua
equipa."Num balanço destes quatro jogos do playoff, começámos mal em casa e hoje, mesmo jogando
bem, era impossível ganhar na Luz. Fomos a única equipa que conseguiu estar a ganhar por dez golos
ao Benfica no playoff. O Benfica conseguiu resistir estoicamente e só teve duas exclusões no fim. Mas
temos a nossa quota-parte no insucesso verificado", admitiu no final.O técnico do FC Porto continuou
nas críticas ao árbitro. "Foi muito infeliz a nomeação desta dupla de árbitros para este jogo. A mim
não me roubaram a carteira. Entraram-me dentro de casa. Agora vamos discutir o terceiro e quarto
lugar com dignidade. É nas alturas difíceis que se vê o carácter das pessoas. O FC Porto é uma equipa
vencedora e vai-se levantar. Não há dúvida de que somos a equipa mais forte"
 
 23:45 . Record
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Mariano Ortega: Foi uma grande vitória do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
O técnico espanhol explica o que mudou na formação encarnada ao longo dos últimos tempos. 23:41 .
Record Por Record Mariano Ortega mostrou-se esta quarta-feira natrualmente feliz pela qualificação do
Benfica para a final do playoff do campeonato nacional de andebol, ao derrotar por o FC Porto por 3-
1."Acho que alcançámos o objetivo, sobretudo pelo trabalho que fizemos na parte final. Fizemos um
bom jogo e foi uma grande vitória", confessou no final do encontro. O técnico espanhol explica o que
mudou na formação encarnada ao longo dos últimos tempos. "Mudámos muito e houve uma aposta
forte na formação. E tivemos de mudar os sistemas defensivos e ofensivos. O FC Porto tinha uma
equipa muito forte e foi um playoff muito duro e com dois prolongamentos. Mas merecemos estar
nesta final."
 
 23:41 . Record
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Carlos Resende: Num playoff tudo é possível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Técnico do ABC acredita que a equipa pode chegar à final 23:37 . Record Por Record Carlos Resende,
treinador do ABC, mostrou-se satisfeito pela vitória em casa do Sporting (28-25), no quarto jogo da
meia-final do campeonato. "Num playoff tudo é possível. É claro que todos os treinadores esperam
vencer por 3-0, mas sinceramente não esperava um 2-2. Neste jogo esperava duas equipas com
muita vontade de vencer. Lembro que tivemos muitas contrariedades, como por exemplo lesões. Hoje
tivemos mais uma, a do Ricardo Pesqueira. Vamos agora, depois da nossa jornada europeia, tentar
marcar o jogo com o Sporting. Não sei se jogar em casa será uma vantagem [Sporting venceu em
Braga e hoje perdeu em casa]. Mas é claro que fico contente de ter o quinto jogo em casa", afirmou.
 
 23:37 . Record
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Zupo Equisoain: Não sei explicar o que se passou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Técnico do Sporting acredita que o Sporting vai estar na final 23:30 . Record Por Record Zupo
Equisoain, treinador do Sporting, mostrou-se desiludido após a derrota do Sporting frente ao ABC (25-
28), no quarto jogo do playoff que dá acesso à final do campeonato. Ainda assim, o técnico mostra-se
confiante para o quinto jogo. "Não sei explicar o que se passou. Há três dias fizemos um jogo
espetacular em Braga e hoje jogámos mal. Falhámos na intensidade e na concentração. A expulsão
[Bruno Moreira, aos 12 minutos] fragilizou-nos muito. Perdemos um jogador atacante. Em relação ao
próximo jogo, se ganhámos duas vezes em Braga podemos ganhar a terceira", afirmou.
 
 23:30 . Record
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Benfica qualifica-se para a final de andebol. FC Porto fica pelo caminho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2016

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4b16b55a

 
O Benfica qualificou-se para a final do campeonato português de andebol. O encarnados derrotaram
em casa o FC Porto, por 22-20, no quarto encontro das meias-finais dos 'play-offs', que venceu por 3-
1. PUB Depois de ter sido quarto classificado na fase regular, o Benfica, que ao intervalo vencia por
10-8, impôs, nas meias-finais, as três únicas derrotas no campeonato ao heptacampeão FC Porto, que
tinha terminado a primeira fase apenas com triunfos. Na final, o Benfica vai defrontar o vencedor da
eliminatória entre o Sporting, segundo da fase regular, e o ABC de Braga, terceiro. PUB PUB
 
 20 de ABRIL de 2016 - 22:35
 
Lusa
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 15,20 x 22,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64092043 17-04-2016

Madeira SAD está 
na luta pelo 5.º lugar 
Madeirenses receberam e venceram ontem com alguma facilidade a equipa
do AA Avanca, no 2.º jogo referente ao apuramento do 5.º a 8.º classificados.

A
equipa masculina do Ma-
deira SAD venceu ontem
o AA Avanca, 31-20, asse-
gurando assim o direito
de disputar o 5.º lugar do

campeonato, que dá a possibili-
dade de participar numa com-
petição europeia na próxima
temporada. 

A Europa está, agora, no horizonte da equipa orientada pelo treinador Paulo Fidalgo.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 J

M

Jogando num pavilhão do
Funchal que voltou a registar
uma enchente, a equipa madei-
rense entrou de rompante no
2.º jogo referente ao apuramento
do 5.º a 8.º classificados do cam-
peonato Fidelidade Andebol 1.
Aos dez minutos, já vencia por
8-1. 
Após o sufoco inicial a que

foi submetida, a formação do
AA Avanca procurou reagir, mas
não conseguiu fazer melhor do
que ir para o intervalo a perder
por 16-9. A tendência de jogo
registada no primeiro tempo

voltou a ser apreciada na etapa
complementar, a qual foi apro-
veitada pelo Madeira SAD para
gerir o tempo que faltava para
o término da partida sem des-
curar a competitividade da equi-
pa para manter a diferença no
resultado, que acabou com 11
pontos de diferença. 
Águas Santas Milaneza e Pas-

sos Manuel vão disputar o 3.º
jogo do play-off, que irá decidir
qual das duas equipas vai jogar
com o Madeira SAD, pelo 5.º lu-
gar, e com o Avanca, pelo 7.º.
JM
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional
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FUTEBOL
I Liga, 30.ª jornada: União-
Paços de Ferreira, às 16:00
na Ribeira Brava; Marítimo-
Guimarães, às 18:15 nos Bar-
reiros; FC Porto-Nacional, às
20:30 no Estádio do Dragão;
Belenenses-Académica
(16:00).
Liga Espanhola, 33.ª jornada:
At. Madrid-Granada (17:15
SportTV2) e Barcelona-Va-
lência (19:00 SportTV2).
Campeonato de Portugal: Ar-
gozelo-Marítimo B (15:00) e
Neves-Camacha (15:00):
Nacional de juvenis, Zona
norte, 9.ª jornada: Nacional-
Braga, às 11:00 na Choupana.
Divisão de Honra Regional,
19.ª jornada: Pontassolense-
C. Lobos (16:00 Ponta do
Sol), Portosantense-Machico
(15:00 Porto Santo), CS Marí-
timo-Caniçal (15:00 Santo
António).

BASQUETEBOL
Liga Masculina, 21.ª Jornada:
CAB Madeira-Eléctrico, às
15:30 no Pavilhão da Nazaré.

VOLEIBOL
II Divisão feminina, série subi-
da: Sports Madeira-São Ma-
mede, às 17:00 Pavilhão da
Levada.

ATLETISMO
Campeonato Regional de
Montanha / Taça de Portugal
de Corrida de Montanha, no
Concelho do Porto Moniz.

CICLISMO
3.ª Prova da Taça da Madeira
Downhill, na Ponta do Pargo,
com manga às 11:30 e final
às 11:30.

TRIATLO
Campeonatos Regionais no
Porto Santo, com início pelas
09:30.

Agenda desportiva
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ANDEBOL

O
FC Porto venceu ontem
em casa o Benfica, por
27-23, no terceiro jogo
das meias-finais do cam-
peonato nacional de an-

debol, e evitou a eliminação, re-
duzindo a vantagem benfiquista
para 2-1 nesta fase eliminató-
ria.
Os heptacampeões nacionais

precisavam de ganhar este jogo
e conseguiram-no com uma exi-
bição categórica, em especial
no primeiro tempo, período em
que o Benfica marcou apenas

FC Porto continua “vivo”

nove golos, contra 16 dos ‘azuis
e brancos’.
Apoiado pelos seus adeptos,

o FC Porto foi mais forte, come-
teu menos erros, esteve bem na
defesa e no ataque e por isso

ganhou com alguma naturali-
dade, interrompendo assim uma
série negra de três derrotas con-
secutivas perante o Benfica, duas
para o campeonato e uma para
a Taça de Portugal.
As duas equipas voltam a en-

contrar-se na próxima quarta-
feira, 20 de abril, desta vez no
Pavilhão da Luz, em Lisboa, no
quarto encontro destas meias-
finais. Trata-se de mais um jogo
decisivo para o campeão na-
cional e para as suas aspirações
a revalidar o título nacional,
ao passo que o Benfica pode
qualificar-se para a final se o
ganhar. JM
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ANDEBOL

Seleção portuguesa falha presença no 
Europeu2016 de sub-20
A seleção portuguesa júnior de andebol perdeu com a Eslovénia em Fafe e falhou a qualificação 
para o Europeu2016 de sub-20. Portugal até tinha vencido a Estónia e a Roménia, mas acabou 
por não conseguir ultrapassar a Eslovénia.

A seleção portuguesa júnior de 
andebol falhou a qualificação para 
o Europeu2016 de sub-20 ao per-
der com a Eslovénia, por 23-21, 
que assim venceu o Grupo 8 e ga-
rantiu a presença na fase final na 
Dinamarca.

Portugal, que chegou ao jogo 
decisivo no Multiusos de Fafe com 
duas vitórias frente às seleções da 
Estónia e da Roménia, tal como a 
Eslovénia, teve um bom início de 
jogo, com destaque para a eficá-
cia ofensiva de Miguel Martins, e 
cedo construiu uma vantagem de 
quatro golos (7-03).

A seleção eslovena corrigiu o 
desacerto inicial face à poderosa 
entrada em jogo de Portugal e com 
um parcial de quatro golos conse-

cutivos empatou a 7-7 e por duas 
vezes, até ao intervalo, anulou, em 
ambas as vezes por Tilen Soko-
lic, a vantagem dada pelos golos 
de José Barbosa e André Gomes.

O encontro chegou ao interva-
lo com uma igualdade a 9-9 e no 
reatamento, depois de a Eslové-
nia ter desempatado (10-9), foi a 
vez de Portugal, com um parcial 
de cinco golos arcados contra ape-
nas dois sofridos, passar para a 
frente com uma vantagem de três 
(14-11).

Nesta altura, Blaz Janc, que 
teve uma primeira parte apaga-
da, chamou a si a responsabilida-
de de ‘empurrar’ a seleção da Es-
lovénia rumou ao Europeu2016 e 
liderou a reviravolta no marcador 

colocando a sua equipa a vencer 
aos 15-14.

Miguel Martins, que disputou 
com Blaz Janc um ‘duelo’ à mar-
gem do jogo, já que o central por-
tuguês somou sete golos e o es-
loveno oito, ainda empatou aos 
15-15, mas, a partir daqui, a se-
leção portuguesa correu sempre 
atrás da desvantagem.

A Eslovénia disparou para 
uma vantagem de três golos aos 
18-15, com duas ações ofensivas 
de Blaz Janc e uma de Gal Mar-
guc, mas a seleção lusa não se 
deu por perdida e voltou ao jogo 
ao colocar a diferença em apenas 
um, aos 20-19, com um livre de 
sete metros concretizado por Dio-
go Oliveira.

Três golos consecutivos da Es-
lovénia, por Gal Marguc (2) e Jaka 
Malus, voltaram a abrir a vanta-
gem para quatro, aos 23-19, a 
menos de dois minutos do final do 
encontro, sentenciando definitiva-
mente a questão do apuramento 
para o Europeu2016.

Nos segundos finais, a seleção 
portuguesa ainda reduziu por Dio-
go Quintas e Miguel Martins, fi-
xando o resultado final em 23-21.

No encontro que antecedeu o 
de Portugal e da Eslovénia, igual-
mente disputado em Fafe, para 
atribuição do terceiro lugar do 
agrupamento, a Roménia venceu 
a Estónia, por 35-19. Ao inter-
valo a seleção romena vencia por 
15-10. 
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A seleção portuguesa de ande-
bol venceu a Eslováquia, por 33-23, 
e conquistou o Torneio Internacional 
Terras do Demo, que decorreu em 
Moimenta da Beira e envolveu ain-
da a Holanda.

Portugal, que já tinha vencido 
a Holanda, por 36-24, obteve um 
triunfo claro sobre a seleção eslova-
ca, dominando a partida sem gran-
des contratempos.

A seleção das ‘quinas’ iniciou a 
partida com Ricardo Candeias (gr), 

Pedro Portela, Pedro Solha, João 
Ferraz, Gilberto Duarte, Rui Silva e 
Tiago Rocha. Nas ações defensivas, 
Bosko Bjelanovic entrava por troca 
do central Rui Silva.

O jogo foi muito disputado, com 
empates sucessivos até ao 6-6, 
após o que Portugal assumiu uma 
vantagem de dois golos (8-6), que 
a Eslováquia anulou com dois golos 
consecutivos (8-8). Portugal abriu 
novamente para uma vantagem de 
dois golos, aos 11-9, e, aos poucos, 

dilatou essa diferença para três aos 
14-11 e seis aos 17-11, já com Pe-
dro Spínola em campo.

No segundo tempo, o seleciona-
dor Rolando Freitas procedeu a vá-
rias alterações, com as entradas de 
Telmo Ferreira, Tiago Pereira, man-
tendo Pedro Spínola, e Portugal cons-
truiu um parcial de 3-0 (20-11). A 
meio do segundo tempo a partida já 
estava praticamente decidida quan-
do Pedro Solha e Pedro Portela re-
gressaram ao jogo (26-18).

Daí até ao final, Rolando Freitas 
- que ainda solicitou um’ time-out’ 
à entrada dos cinco minutos finais - 
foi gerindo a utilização dos jogado-
res, sempre com atenção ao evoluir 
do marcador, que terminou favorável 
a Portugal, por 33-23.

O Torneio Internacional Terras do 
Demo insere-se na preparação da 
equipa lusa para o ‘play-off’ de apu-
ramento para o Mundial de 2017 
frente à Islândia, a disputar a duas 
mãos, em junho.

Portugal conquista o Torneio Terras do Demo
andebol
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ANDEBOL
RESULTADOS DA ACV

Dezenas de atletas do Andebol ACV marcaram presença em vários jogos no passado fim de semana. No sábado pela
manhã, as minis femininas jogaram em Braga, no Pavilhão Flávio Sá Leite, para jogos com as formações do ABC, da
A2Didáxis e da Maiastars.
Em Guimarães, também pela manhã, no Desportivo Francisco de Holanda, um grupo dos mais jovens atletas masculinos
estiveram no Festand do Xico Andebol com mais 130 atletas das equipas do CD Xico Andebol, ABC de Braga, AC Fafe,
Fermentões, Maiastars, Juvemar e de Escolinhas do Xico Andebol, Colégio do Ave, EB1 Santa Luzia e EB1 Oliveira do
Castelo.
Na tarde de sábado, as iniciadas deslocaram-se a Fafe para defrontar uma equipa da casa composta por atletas juvenis
e até juniores, dando muito boa conta de si.
Ainda no sábado, as seniores jogaram em Vigo, com a Unión Balonmán Lavadores, num encontro de contacto com a
modalidade e aprofundamento de laços no país vizinho.
O fim de semana finalizou com a receção dos iniciados à formação principal do Sport Vila Real Benfica que venceram
de forma clara por 27-21. Destaque para os marcadores João Oliveira e Diogo Silva com 11 golos cada, projetando os
mesmos para o primeiro e segundo lugares da lista de melhores marcadores da competição que a equipa ACV lidera.
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Andebol trouxe mais de 
1100 jovens a S.Pedro do 
Sul 

O andebol regressou uma vez mais a S. 
Pedro do Sul com a quinta edição do 
Termas Andebol Cup, um torneio de 
referência a nível nacional. De 23 a 26 de 
março, 77 equipas disputaram mais de 
250 jogos distribuídos por 7 pavilhões 
em S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira 
de Frades. Esta competição contou com 
mais de 1100 atletas com idades até aos 
16 anos, mais de 100 voluntários e 24 
árbitros. O V Termas Andebol Cup teve a 
organização da Associação Academia de 
Andebol de S. Pedro do Sul em parceria 
com a Câmara Municipal, Associação de 
Andebol de Viseu e Federação de Andebol 
de Portugal.
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Andebol: ACV com fim 
de semana recheado 

As várias equipas da Associação Cultural de Vermoim estiveram 
envolvidas em mais uma maratona de jogos no passado fim de se-
mana. 

A série de jogos teve início na manhã de sábado, em Braga, 
com as minis femininas a medir forças com o ABC, A2 Didáxis e 
Maiastars. Já em Guimarães, os atletas mais jovens masculinos es-
tiveram presentes no Festand do Xico Andebol, uma competição 
que reuniu 130 participantes em representação do CD Xico Ande-
bol, ABC, AC Fafe, Fermentões, Maiastars, Juvemar, Colégio do 
Ave, EBi Santa Luzia e EBi Oliveira do Castelo. 

As Iniciadas deslocaram-se até Fafe para defrontar a equipa lo-
cal, composta maioritariamente por atletas do escalão de Juvenis 
e Juniores. Ainda assim, as famalicenses deram boa réplica e con-
seguiram equilibrar a partida em largos períodos. 

Na vertente masculina, a equipa de Iniciados recebeu e venceu 
o Sport Vila Real Benfica por 27-21. João Oliveira e Diogo Silva, com 
ii golos cada, foram as principais figuras da partida e consolida-
ram o primeiro e segundo lugar na lista de melhores marcadores 
de uma competição liderada pela ACV. 

Por fim, a formação sénior teve um compromisso em Vigo, em 
Espanha, onde defrontou a Unión Balonmán Lavadores. A partida 
acabou por ter como principal intuito o aprofundamento de laços 
entre as duas coletividades e o contacto com uma cultura diferente 
ao nível da modalidade. 
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Callidas com duas 

derrotas 

As duas equipas masculinas do 

Callidas Club alinharam, no último fim 

de semana, e os resultados foram 

desfavoráveis. Os Iniciados 

receberam oABC de Braga, num jogo 

que terminou com a vitória dos 

forasteiros poi 33-25. 

No que diz respeito aos Juvenis, 

deslocaram-se ao reduto do FC Porto 

Dragon Force de onde saíram 

derrotados por 36-34, num 

excelente jogo de andebol. 
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