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ABC obriga Sporting a quarto jogo após partida muito intensa e equilibrada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Minho.pt

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76045

09-04-2015
Num jogo muito equilibrado e emocionante, com dois períodos de prolongamento, o ABC/UMinho
venceu ontem á noite o Sporting, por 37-36, o que obriga a disputar um quarto jogo nas meias-finais
do 'play-off' do campeonato de andebol.
O ABC perdeu os dois primeiros jogos em casa dos 'leões` nestas meias-finais, mas ontem voltou a
superiorizar-se, num grande jogo de andebol, em que qualquer uma das equipas podia ter vencido.
O jogo foi muito disputado e equilibrado, com as duas equipas a disporem de vantagens
alternadamente, e Humberto Gomes guarda-redes do ABC voltou a ser decisivo, como na final da Taça
de Portugal, ao impedir o empate a Pedro Portela a 10 segundos do fim.
Fortemente apoiados pelo público, os bracarenses fizeram do coletivo a sua arma e garantiram o
quarto jogo, a realizar-se em Braga na próxima semana.
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Minho pronto para receber Campeonatos Nacionais Universitários de 2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/21605-minho-pronto-para-recebercampeonatos-nacionais-universitarios-de-2015

Foi com um desejo de boa sorte aos cerca de 2300 estudantes-atletas que as entidades organizadoras
apresentaram oficialmente as Fases Finais Concentradas dos Campeonatos Nacionais
Universit&aacute;rios (CNU&rsquo;s 2015) hoje, dia 8, no Instituto de Design, em Guimar&atilde;es.
O momento serviu ainda para realizar os sorteios e a visita virtual &agrave;s
instala&ccedil;&otilde;es.&nbsp;A Associa&ccedil;&atilde;o Acad&eacute;mica da Universidade do
Minho (AAUM), a Universidade do Minho (UM), a Federa&ccedil;&atilde;o Acad&eacute;mica do
Desporto Universit&aacute;rio (FADU) e as C&acirc;maras Municipais de Braga e Guimar&atilde;es
deram o pontap&eacute; de sa&iacute;da para a competi&ccedil;&atilde;o que vai decorrer de 19 a 26
de abril nestas cidades.&nbsp;O presidente da AAUM, Carlos Videira, abriu a cerim&oacute;nia com a
apresenta&ccedil;&atilde;o das instala&ccedil;&otilde;es desportivas que v&atilde;o acolher as
v&aacute;rias modalidades disputadas. Num breve discurso, explicou as motiva&ccedil;&otilde;es
desta organiza&ccedil;&atilde;o. &ldquo;Procuramos promover o nome da AAUM e da UM, mas
tamb&eacute;m o das cidades de Braga e Guimar&atilde;es, que s&atilde;o assim dinamizadas a
n&iacute;vel social e econ&oacute;mico pelos participantes&rdquo;, afirma.&nbsp;&ldquo;A parceria
AAUM/UM tem dado frutos&rdquo;, explica o dirigente, relembrando a atribui&ccedil;&atilde;o do
pr&eacute;mio de Melhor Universidade Europeia em Desporto Universit&aacute;rio em 2013, pela
Associa&ccedil;&atilde;o Europeia de Desporto Universit&aacute;rio (EUSA), e a
organiza&ccedil;&atilde;o de v&aacute;rios eventos, como o Campeonato Mundial Universit&aacute;rio
de Andebol 2014 e o Campeonato Europeu Universit&aacute;rio da mesma modalidade que se vai
realizar este ano, em agosto.&nbsp;Os CNU&rsquo;s 2015 vai ainda contar com a primeira
edi&ccedil;&atilde;o da Gymcup &ndash; Triatlo Indoor, atividade organizada pel
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ABC vence Sporting e mantém-se na luta pela final 23:23 - 08-04-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=541725

08-04-2015
O ABC venceu esta quarta-feira o Sporting, por 37-36, após dois prolongamentos, e forçou um quarto
jogo nas meias-finais do campeonato nacional de andebol.
Obrigada a vencer para continuar a sonhar, logrou a equipa minhota um suado triunfo no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga, palco de um jogo pautado pelo equilíbrio, espelhado na igualdade no final
do tempo regulamentar e do primeiro prolongamento.
ABC e Sporting voltam a medir forças no domingo, novamente em Braga.
Se necessário, o quinto jogo realizar-se-á no próximo dia 18, com o Sporting como anfitrião.
Resultados:
Sporting - ABC, 30-23
Sporting - ABC, 33-27
ABC - Sporting, 29-29 (33-33 ap, 37-36 ap)
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ABC mostra estofo de campeão
e mantém vivo o sonho do título

UMA VITÓRIA ÉPICA. O ABC/UMinho venceu ontem, em casa, o Sporting por 37-36, após dois prolongamentos, no terceiro jogo do play-off das meias-finais da luta pelo título. Num duelo difícil a ajuda do
público bracarense foi fundamental no Sá Leite para vergar os leões e obrigar à disputa do quarto jogo.
ABC/UMINHO, 37
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (4),
Hugo Rocha, Carlos Martins (4), Nuno
Grilo (5), João Pinto (8) e Gabriel Teca (1) sete inicial - Pedro Marques (6), Branquinho (4), David Tavares, Ricardo Pesqueira (1), João Gonçalves, Rebelo (1),
Bruno Dias (GR) e Tomás Albuquerque (4).
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING, 36

ANDEBOL

| Miguel Machado |

O ABC/UMinho mantém-se na
corrida pelo título nacional de
andebol. Depois das duas derrotas em Lisboa, nos dois primeiros jogos, os bracarenses venceram, ontem, em casa o Sporting,
por 37-36, na terceira partida do
play-off e mantêm intactas as aspirações de passar à final do
campeonato. Num jogo difícil e
de emoções fortes, foram precisos 80 minutos para encontrar o
vencedor. O ABC teve alma e
coração para vergar os ‘leões’,

Carlos Resende
(técnico do ABC/UM)
“Vitória feliz mas
justa e merecida”
“Estavamos pressionados a
vencer este jogo e felizmente
conseguimos, num encontro de
grande luta, e a partir de
determinada altura mais jogado
com o coração do que com a
cabeça. Já sabíamos antes deste
play-off que tínhamos que
vencer os nossos dois jogos em
casa. O Sporting bateu-se bem,
mas vencemos de forma justa e
vamos agora trabalhar para
vencer o próximo na quarta-feira, sendo que pelo meio, temos
já no sábado mais um jogo
importantíssimo para nós das
meias-finais da Taça Challenge.
O nosso objectivo é estar na final
das duas competições.”

Frederico Santos
(técnico do Sporting)
“Podía ter caído para
qualquer lado...”

Candeias (GR), Pedro Portela (7), Frankis
(5), Rui Silva (6), Pedro Solha (7), João
Antunes (4) e Fábio Magalhães (3) - sete
inicial - Luis Oliveira (GR), Nuno Pinto,
Bosko, Bruno Moreira (3), Barros (1),
Diogo Godinho, Diogo Domingos, Correia
e Pedro Spinola.
Treinador: Frederico Santos.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Ao intervalo: 15-15
Final regulamentar: 29-29
*1.º Prolongamento: 33-33 (31-32)
*2.º Prolongamento: 37-36 (35-35)

§cabinas

ROSA SANTOS

Pedro Seabra esteve em grande plano no ABC/UMinho e ajudou na vitória frente ao Sporting, com sete golos

mas contou com uma ajuda preciosa dos adeptos no Sá Leite
que ajudou a infernizar a vida ao
Sporting neste jogo decisivo.
Obrigados a vencer, os academistas entraram um pouco ansiosos e permitiram que o Sporting chegasse a uma vantagem
inicial de três golos. No entanto,
um míssel de Pedro Seabra libertou a equipa minhota que,
empolgada pelo público, virou o
resultado para 5-3. A partir daqui, e com uma boa exibição de
parte a parte, o duelo assumiu
tons de equilíbrio, mas com o
ABC quase sempre na frente do
marcador com um ou dois golos.
A cinco minutos do intervalo, e
aproveitando uma fase errática

No outro jogo do play-off,
o FC Porto venceu ontem o
Benfica, na Luz, por 26-17,
somou a terceira vitória e e
garantiu já a qualificação
para a final da prova.
dos bracarenses, o Sporting passou para a frente do marcador, e
chegou a ter, por duas vezes,
dois golos de vantagem, mas
com uma ponta final forte, o
ABC conseguiu recuperar e empatar o jogo ao intervalo (15-15)
com dois golos de João Pinto.
Na segunda parte, a emoção
continuou ao rubro no Sá Leite,
que virou um autêntico vulcão

no apoio ao ABC/UMinho. A
partida manteve-se equilibrada,
mas desta vez com os leões a assumir mais a dianteira do marcador, porém, com os academistas
sempre ligados à corrente.
Os últimos cinco minutos foram impróprios para cardíacos.
Com empate a 29 golos, o Sporting teve uma bola no poste da
baliza do ABC. Bracarenses ficaram com 40 segundos para
tentar a vitória mas o míssel de
Nuno Grilo foi bloqueado pelos
leões, levando a decisão para
prolongamento.
No tempo extra, já com as duas
equipas muito desgastadas, o
equilíbrio manteve-se e num
duelo até à última gota de san-

“Foi um jogo muito disputado e
equilibrado e a vitória podia ter
caído para qualquer um dos
lados. O ABC teve mais felicidade
nos momentos críticos do jogo e
nós nesse momento falhamos.
Mas estavamos ainda em vantagem no play-off e vamos tentar
resolver na próxima vez.”
gue tudo podia ter acontecido...
O jogo voltou a terminar empatado no final do prolongamento
(33-33) com Branquinho a salvar o ABC no último segundo, e
a levar a decisão para um segundo prolongamento, período do
tudo ou nada onde os bracarenses foram mais felizes mas conquistaram uma vitória merecida.
Com este resultado, vai assim
haver um quarto jogo na próxima quarta-feira, novamente no
pavilhão Flávio Sá Leite, sendo
que o ABC/UM está outra vez
obrigado a ganhar para obrigar
os leões à disputa da ‘negra’.
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Presidente João Luís Nogueira garante continuidade do treinador

Carlos Resende renova pelo ABC/UMinho
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Contratado no início da época
2011/12, Carlos Resende vai
continuar como técnico da equipa do ABC/UMinho por mais
uma temporada. A garantia foi
dada ontem pelo presidente do
clube, João Luís Nogueira, mos-

trando-se satisfeito com o trabalho do treinador de 44 anos que
voltou a colocar o ABC na rota
dos títulos (vencedor da Taça de
Portugal esta época 2014/15) e
grandes jogos europeus (está nas
meias-finais da Taça Challenge).
“É um grande treinador e acima
de tudo um grande homem. Já
deu mais do provas, e mesmo

que os resultados não aparecessem, eles iriam aparecer, com
certeza, porque no dia-a-dia temos conseguido sempre bons resultados com esta equipa técnica
e estes atletas, tanto a nível desportivo como humano”, disse o
presidente do ABC em declarações à Antena1 mesmo antes do
jogo decisivo com o Sporting.
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ID: 58733380

09-04-2015
AGENDA
Golfe
Grand Slam, PGA Tour, Masters de
Augusta, 1º dia (20h00, Sport TV4).
Futebol
Liga Espanhola, 30ª jornada:
Athletic Bilbao-Valência
e Villarreal-Espanhol
(19h00 e 21h00, Sport TV1).

Tiragem: 16364

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,10 x 3,57 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1

Andebol
Liga dos Campeões, quartos-de-final, 1ª mão: Zagreb-Barcelona
(19h10, Sport TV5).
Basquetebol
Euroliga: Fenerbahçe-Efes Istambul
(18h00, Sport TV2);
NBA, fase regular: Miami-Chicago
(1h00, Sport TV2).
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ABC sonha com a final após vitória frente ao Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta do Rossio Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/abc-sonha-com-a-final-apos-vitoria-frente-ao-sporting/

Foto: farm3.staticflickr.com O ABC arrecadou esta quarta-feira a vitória frente ao Sporting, por 37-36,
após dois prolongamentos, e forçou um quarto jogo nas meias-finais do campeonato nacional de
andebol. A equipa minhota que estava obrigada a vencer para continuar com o sonho do título, logrou
um triunfo no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, palco de um jogo equilibrado, como se pôde ver na
igualdade no final do tempo regulamentar e do primeiro prolongamento. ABC e Sporting voltam a
medir forças no domingo, novamente em Braga. Caso seja necessário, o quinto jogo realizar-se-á com
o Sporting como anfitrião, no próximo sábado, 18 de abril. Resultados: Sporting - ABC, 30-23 Sporting
- ABC, 33-27 ABC - Sporting, 29-29 (33-33 ap, 37-36 ap) GAZETA DO ROSSIO Fonte: abola.pt
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Câmara Municipal de Lisboa promove o desporto na cidade: Provas locais das
Olisípiadas e o Programa Lisboa Vai ao Parque

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Local.pt Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://local.pt/portugal/camara-municipal-de-lisboa-promove-o-desporto-na-cidade-provas-locais-dasolisipiadas-e-o-programa-lisboa-vai-ao-parque/

LISBOA - No próximo fim de semana (dias 11 e 12 de abril) vão realizar-se mais duas provas locais
das Olisipíadas (andebol e Ciclismo) - os jogos da cidade de Lisboa que têm como objetivo promover
uma cultura desportiva junto dos jovens da cidade. No sábado, dia 11 de abril, realiza-se a
competição de andebol que terá lugar no pavilhão da escola Básica Sarah Afonso (R. Almada
Negreiros-Olivais), a partir das 9h30. Os padrinhos da modalidade são os atletas: Ricardo Candeias,
atleta internacional do Sporting Club de Portugal, e Judite Paris, atleta internacional que teve 82
internacionalizações ao serviço de Portugal. No que concerne ao ciclismo, as provas locais vão
decorrer no Parque José Gomes Ferreira, em Alvalade, no domingo, dia 12 de abril, a partir das
14h30. Como representantes da modalidade estarão presentes, para dar o devido apoio aos mais
jovens: o ciclista Joaquim Gomes, atualmente diretor da Volta a Portugal em Bicicleta, e a atleta Carla
Vitorino que é campeã regional de Lisboa e detentora do título do Norte Alentejano de Cross Country
Olímpico, na categoria de masters femininos. Programa Lisboa Vai ao parque Paralelamente às
Olisipíadas, a CML vai dar início, no próximo sábado, dia 11 de abril, às 15h, na Tapada das
Necessidades, ao Programa Lisboa Vai ao Parque, dirigido à população em geral e totalmente gratuito.
É constituído por várias atividades lúdico-desportivas ao ar livre que decorrerão nos parques e jardins
de Lisboa, durante 25 semanas, de abril a outubro (com interrupção no mês de agosto). O objetivo é
fomentar na população hábitos de vida saudáveis através da prática regular do exercício físico. Em
ambos os eventos estará presente o Sr. Vereador Jorge Máximo, responsável pelo pelouro do
Desporto do Município.
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Foi com um desejo de boa sorte aos cerca de 2300 estudantes-atletas que as entidades organizadoras
apresentaram oficialmente as Fases Finais Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários
(CNU's 2015) hoje, dia 8, no Instituto de Design, em Guimarães. O momento serviu ainda para
realizar os sorteios e a visita virtual às instalações. A Associação Académica da Universidade do Minho
(AAUM), a Universidade do Minho (UM), a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e as
Câmaras Municipais de Braga e Guimarães deram o pontapé de saída para a competição que vai
decorrer de 19 a 26 de abril nestas cidades. O presidente da AAUM, Carlos Videira, abriu a cerimónia
com a apresentação das instalações desportivas que vão acolher as várias modalidades disputadas.
Num breve discurso, explicou as motivações desta organização. "Procuramos promover o nome da
AAUM e da UM, mas também o das cidades de Braga e Guimarães, que são assim dinamizadas a nível
social e económico pelos participantes", afirma. "A parceria AAUM/UM tem dado frutos", explica o
dirigente, relembrando a atribuição do prémio de Melhor Universidade Europeia em Desporto
Universitário em 2013, pela Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA), e a organização de
vários eventos, como o Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014 e o Campeonato Europeu
Universitário da mesma modalidade que se vai realizar este ano, em agosto. Os CNU's 2015 vai ainda
contar com a primeira edição da Gymcup - Triatlo Indoor, atividade organizada pela FADU, integrada
no Programa Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude.
"Esperamos que, por ser o seu ano de lançamento, tenha um destaque especial e tenha sucesso para
continuar a crescer nos próximos anos", defende a presidente da FADU, Filipa Godinho. Filipa Godinho
aproveitou ainda para relembrar os 25 anos da FADU, marco que dá o mote a vários momentos de
discussão e debate sobre o desporto universitário. A Câmara Municipal de Braga, representada pela
Vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, destacou o desempenho da UM na organização de eventos
que dinamizam a cidade. "A UM tem-nos dado um grande exemplo na organização de eventos e
habituou-nos a um grande nível de exigência. Estamos certos de que esta trilogia - UM/AAUM, CM de
Braga e de Guimarães - vão fazer destes CNU's, os melhores de sempre", exaltou. Amadeu Portilha,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, iniciou o seu discurso com a referência ao local
desta cerimónia - Campus de Couros - que é "novo e sem muros", com planos de expansão. Realçou
também a parceria entre as duas cidades e a qualidade das instalações desportivas. "São duas cidades
vizinhas, duas cidades irmãs que querem fazer destes os melhores CNU's. Algo que é possível, não só
porque sabemos receber, mas também porque hoje disponibilizamos aos cidadãos um conjunto de
infraestruturas notáveis que ajudam em muito a alta performance desportiva", afirma Amadeu
Portilha. O Vice-Reitor da UM, José Mendes, encerrou a apresentação oficial com uma mensagem
motivadora ao investimento no desporto universitário. "O desporto universitário é um dos melhores
investimentos que se fazem na área do desporto. Os CNU's representam um nível de maturidade da
FADU e são um reconhecimento da excelência da UM, da excelência nos resultados desportivos, quer
pelos títulos nacionais, quer pelos internacionais, e da excelência da organização", exalta. Em jeito de
despedida, todos desejaram boa sorte aos participantes e que seja uma jornada de desporto e festa.
Em jogo vão estar as modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol
misto, Escalada dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing
Lightkick f/m, Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m. Os apurados destas competições garantem lugar nos
campeonatos europeus universitários.
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Andebol

FC Porto vence
Benfica e está na final
O FC Porto derrotou o Benfica, por
26-17, ontem, na Luz, e apurou-se
para a final do play-off. Os dragões
– que venceram as três partidas
aos encarnados nestas meias-finais
que são à melhor de cinco –, vão
defrontar na final do campeonato
nacional, ABC ou Sporting, que
ontem se defrontavam em Braga
à hora do fecho desta edição.
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FC Porto voltou a superiorizar-se ao Benfica (Foto: FAP) Encontrado o primeiro finalista do
campeonato nacional Andebol 1. O FC Porto, hexacampeão nacional, estará na grande final do
campeonato, à procura de revalidar o título e chegar ao inédito 'hepta'. Após duas vitórias no Dragão
Caixa, o FC Porto deslocou-se à Luz, para resgatar a decisiva conquista e o mais convincente dos
triunfos desta meia-final. Vitória expressiva por 17-26, sobre o Benfica. O FC Porto foi sempre mais
forte e o Benfica fez um jogo mal conseguido, de princípio a fim. Ao intervalo, o FC Porto já vencia por
10-15, uma vantagem que construiu já nos minutos finais do primeiro tempo. No regresso dos
balneários, muito melhor o FC Porto, contra um Benfica pouco inspirado, a chegar a uma vantagem de
dez golos nos minutos finais, que no último fôlego Elledy Semedo impediu, ao fazer o 17-26, no último
segundo. Gilberto Duarte, com seis golos e João Ferraz, com quatro, foram os melhores marcadores
do encontro. No Benfica, Javier Borragan, Carlos Carneiro e António Areia contribuiram com três golos
cada.
8 Abril, 2015
Anabela Macedo
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ABC salva primeiro "matchpoint" frente ao Sporting
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O ABC de Braga venceu o Sporting, por 37-36, após um jogo de extrema emoção, com necessidade de
recorrer a dois prolongamentos, de dez minutos cada, para se apurar o vencedor deste terceiro (e já
decisivo) jogo. Num encontro emocionante (e nem sempre bem jogado), a equipa bracarense fez valer
o apoio do público afecto e, apesar de muito nervosismo de parte a parte, conseguiu a vitória e reduzir
para 2-1 a desvantagem na eliminatória. O Sporting entrou melhor em jogo e ao fim de quatro
minutos, vencia já por 3-0. Pouco depois, Pedro Seabra abriu o marcador para o ABC de Braga e a
equipa seguiu-lhe as pisadas, com um parcial de 5-0, a dar a volta ao texto e a fazer o 5-3 para a
equipa da casa. O ABC ainda conseguiu manter a vantagem de um, dois golos durante alguns parciais,
e foi já nos cinco minutos finais do primeiro tempo que Frankis Carol devolveu a vantagem ao Sporting
(11-12), e que Pedro Portela, em contra ataque, dobrou (12-14). No último segundo, João Paulo Pinto
(o homem do jogo) repôs o empate, a 15 golos, à saída para os balneários. O segundo tempo foi
ainda mais equilibrado. O ABC ainda conseguiu algumas curtas vantagens no início, mas depois cedeu
a liderança ao Sporting e andou sempre atrás do marcador. A dez minutos do final, 23-25 para o
Sporting numa vantagem mais confortável, mas que seria anulada por Gabriel Teca pouco depois (2525). Estava inebriante e irrespirável o encontro, mas assim permaneceu durante muitos mais minutos.
Sérgio Barros, da ponta esquerda, fez o 25-26, prontamente anulado por Nuno Grilo. E foi neste jogo
do 'gato e do rato' que as equipas iam esgotando o tempo, até que Tomás Albuquerque, imperial da
linha de sete metros, fez o empate a 29 golos. Humberto Gomes travou o ataque do Sporting mas o
ABC, com 20 segundos, não conseguiu materializar em golo o último ataque. Chegou, assim, o
primeiro prolongamento. E a toada manteve-se. O Sporting saiu para o ataque e Rui Silva voltou a
colocar os 'leões' em vantagem, mas o ABC recusava-se em entregar o encontro e respondia, com
golos, a todas as vantagens do Sporting. Temeu o pior o Flávio Sá Leite, quando a perder por 32-33,
viu Pedro Seabra, na zona do pivot, a atirar à barra. Com apenas sete segundos, mas em
superioridade numérica, após dupla exclusão no Sporting, o ABC conseguiu fazer chegar a bola a
Ricardo Pesqueira que levou o encontro para novo prolongamento. A bola saiu com o ABC que voltou à
liderança no marcador, muitos minutos depois, deixando o 'velhinho' Sá Leite em ponto de ebulição.
Nuno Grilo fez o golo, numa altura em que o ABC ainda dispunha de superioridade numérica. A equipa
conseguiu manter a vantagem, que o Sporting, agora atrás no marcador, ia anulando. Até que João
Paulo Pinto deixou o Sporting sem resposta, quando fez o 37-36. Com nove golos, João Paulo Pinto foi
o melhor marcador do encontro, seguido por Pedro Seabra, com seis golos, e Nuno Grilo, com cinco,
no ataque da equipa bracarense. No Sporting, destacaram-se Pedro Portela e Pedro Solha, com sete
golos cada, em mais uma grande exibição do central Rui Silva, com seis golos. ABC de Braga e
Sporting voltam a encontrar-se, novamente em Braga, a 15 de Abril, às 21h00, no quarto encontro
desta meia-final. pelo meio, o ABC joga, no sábado, às 16h00, a primeira-mão das meias-finais da
Taça Challenge, frente ao Stord Handball.
8 Abril, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto na final do campeonato nacional de andebol
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O FC Porto, campeão em título, qualificou-se hoje para a final do campeonato nacional de andebol, ao
derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
08-04-2015 22:07 |Porto Canal com imagem de fcporto.pt
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Andebol

FC Porto alcança a
7.ª final consecutiva
no campeonato
O FC Porto bateu o Benfica
pela terceira vez consecutiva
na meia-final do play-off da
Liga de andebol e apurou-se
para a final da competição
pela sétima vez seguida. No
pavilhão da Luz, o campeão
nacional impôs-se sem grande
dificuldade (17-26), depois de
já estar na frente do marcador
ao intervalo (10-15). O ABC e
o Sporting defrontavam-se à
hora de fecho da edição: em
caso de vitória, os “leões”
confirmavam o acesso à final.
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08 Abril 2015 . Record Por LUSA - Record Num jogo muito equilibrado e emocionante, com dois
períodos de prolongamento, o ABC/UMinho bateu o Sporting, por 37-36, o que obriga a disputar um
quarto jogo nas meias-finais do playoff do campeonato de andebol.Depois de bater o Sporting nas
meias-finais da Taça de Portugal (33-30), prova que conquistaria frente ao FC Porto no último fim de
semana, o ABC perdeu os dois primeiros jogos em casa dos 'leões' nestas meias-finais, mas hoje
voltou a superiorizar-se, num grande jogo de andebol, em que qualquer uma das equipas podia ter
vencido.O jogo foi muito disputado e equilibrado, com as duas equipas a disporem de vantagens
alternadamente, e Humberto Gomes voltou a ser decisivo, como na final da Taça de Portugal, ao
impedir o empate a Pedro Portela a 10 segundos do fim.Fortemente apoiados pelo seu público, os
minhotos fizeram do coletivo a sua arma e garantiram o quarto jogo, a realizar-se em Braga na
próxima semana.Os 'leões' entraram melhor e chegaram aos 3-0 com alguma facilidade, contando
com o desacerto ofensivo dos bracarenses, mas em pouco tempo o ABC fez um 'score' de 5-0 e virou
o resultado a seu favor (5-3 aos sete minutos).A pouco mais de 30 segundos do final da primeira
parte, Pedro Portela falhou o que parecia ser um golo fácil, que colocaria o resultado em 16-14, e na
resposta o ABC marcou sobre o apito para o intervalo, levando uma igualdade para o balneário (1515).Na segunda parte, o jogo foi ainda mais equilibrado e, na fase de maior tensão, nos últimos 10
minutos do tempo regulamentar, o jovem guarda-redes Emanuel Ribeiro, que substituiu por
momentos Humberto Gomes, foi decisivo com duas grandes defesas que impediram que o Sporting
'fugisse' no marcador.Rui Silva fez o 28-29 para o Sporting com pouco mais de dois minutos para
jogar e Tomás Albuquerque empatou, de livre de sete metros, a um minuto do final.Com 20 segundos
para acabar, o pivot 'leonino' Bruno Moreira falhou por pouco o que seria o golo da vitória - atirou a
bola à barra - e o ABC não conseguiu concretizar no ataque seguinte.Seguiu-se um primeiro
prolongamento, no qual o Sporting esteve em vantagem até cinco segundos do final, altura em que
Diogo Branquinho aproveitou a superioridade numérica do ABC e voltou a empatar.No segundo
período de prolongamento, Tomás Albuquerque falhou um livre de sete metros que poria o ABC a
ganhar por dois golos de diferença a pouco mais de dois minutos do final, mas mesmo no final foi
Humberto Gomes, com uma grande defesa, a segurar o triunfo.
Leões podiam ter selado a passagem à final mas perderam em Braga...
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Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo. Os
'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua meiafinal, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois primeiros
encontros, no Minho. Resultados da 2.ªfase, 'play-offs', do Campeonato Nacional de andebol:
QUARTOS DE FINAL (à melhor de três jogos): (+) FC PORTO (1) - PASSOS MANUEL (8), 2-0 11 mar
Passos Manuel - FC Porto, 26-36 18 mar FC Porto - Passos Manuel, 33-26 (+) SPORTING (2) SPORTING DA HORTA (7), 2-0 07 mar Sporting da Horta - Sporting, 23-31 14 mar Sporting - Sporting
da Horta, 28-28 (32-32 ap, 39-34 ap) (+) ABC/UMINHO (3) - MADEIRA SAD (6), 1-0 07 mar Madeira
SAD - ABC/Uminho, 21-33 18 mar ABC/UMinho - Madeira SAD, 29-26 (+) BENFICA (4) - ÁGUAS
SANTAS (5), 2-0 07 mar Águas Santas - Benfica, 24-35 11 mar Benfica - Águas Santas, 27-27 (29-28
ap) MEIAS-FINAIS (à melhor de cinco jogos): FC PORTO (1) - BENFICA (4), 3-0 03 abr FC Porto Benfica, 28-25 04 abr FC Porto - Benfica, 28-27 08 abr Benfica - FC Porto, 17-26 SPORTING (2) ABC/UMINHO (3), 2-0 04 abr Sporting - ABC/UMinho, 30-23 05 abr Sporting - ABC/UMinho, 33-27 08
abr ABC/UMinho - Sporting, 21:00 12 abr ABC/UMinho - Sporting (x) 18 abr Sporting - ABC/UMinho
(x) (x) Se necessário. FINAL (à melhor de cinco jogos): FC PORTO (1) - SPORTING (2) ou
ABC/UMINHO (3) 09 mai FC Porto - Sporting ou ABC/UMinho 13 mai FC Porto - Sporting ou
ABC/UMinho 16 mai Sporting ou ABC/UMinho - FC Porto 20 mai Sporting ou ABC/UMinho - FC Porto(x)
23 mai FC Porto - Sporting ou ABC/UMinho(x) (x) Se necessário.
O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato nacional de andebol,
ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa.21h01 - 08 de Abril de 2015 |
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08-04-2015
O FC Porto qualificou-se esta quarta-feira para a final do campeonato nacional de andebol, ao
derrotar o Benfica, por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz.
Os azuis e brancos, que já tinham levado a melhor nos dois jogos realizados no Dragão Caixa,
aguardam agora pelo vencedor da eliminatória entre Sporting e ABC para conhecer o adversário da
final.
Resultados:
FC Porto - Benfica, 28-25
FC Porto - Benfica, 28-27
Benfica - FC Porto, 17-26
Sporting - ABC, 30-23
Sporting - ABC, 33-27
ABC - Sporting (esta noite)
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O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato nacional de andebol,
ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa. Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de
cinco, o FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que
lhe faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo. Os
'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua meiafinal, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois primeiros
encontros, no Minho.
Lusa
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Cerimónia decorre hoje, às 15 horas, no Instituto de Design

Guimarães acolhe apresentação das fases finais
dos Campeonatos Nacionais Universitários’2015
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

O Minho vai ser a capital do desporto nacional universitário durante este mês de Abril. As cidades de Braga e Guimarães vão
acolher as fases finais concentradas dos CNU’s 2015, entre os
dias 19 a 26, envolvendo 2300
estudantes-atletas de mais de
uma centena de equipas. Durante uma semana, 18 modalidades
vão apurar os campeões nacio-

nais da época 2014/2015, que
garantem também um lugar nos
próximos campeonatos europeus. Em jogo vão estar as modalidades de andebol, atletismo,
basquetebol, corfebol misto, escalada, futebol 11, futsal, hóquei
em patins, judo, kickboxing,
rugby 7s e voleibol.
Destaque ainda para a realização da 1.ª edição da fase final do
Gymcup – Triatlo Indoor, actividade organizada pela Federação
Académica de Desporto Univer-

sitário (FADU), integrada no
Programa Nacional de Desporto
Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude.
A comissão organizadora do
maior evento nacional de desporto universitário é liderada pela AAUM e pela UMinho, que
vai também receber o Campeonato Europeu Universitário de
Andebol, em Agosto. A apresentação oficial e o sorteio da competição decorre hoje, a partir das
15 horas, em Guimarães.
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ABC/UMinho recebe hoje Sporting
em jogo de vitória ou fim de linha
HOJE ÀS 21 HORAS no Pavilhão Flávio Sá Leite disputa-se um ABC/UMinho-Sporting decisivo. Para os
bracarenses, só o triunfo mantém em aberto a continuação na luta pelo título.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho recebe o Sporting hoje, às 21 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, no terceiro
jogo do play-off para apuramento dos quatro primeiros do Grupo A do Campeonato Nacional
Andebol 1.
As meias-finais são decididas à
melhor de cinco, tal como será
jogada a final. Isto significa que
segue em frente quem conseguir
três vitórias. Nos dois primeiros
jogos, sábado e domingo no
Pavilhão Multiusos de Odivelas,
os 'leões' venceram, por 30-23 e
33-27, bastando-lhes hoje um
triunfo para seguirem em frente,
colocando o ABC fora da luta
pelo título.
Os bracarenses precisam de ganhar os encontros em casa, hoje
e na quarta-feira da próxima
semana para igualar (2-2) em
vitórias, devendo o jogo de
desempate, caso venha a ser necessário, ser disputado dia 18 de
Abril, sábado (ainda sem hora
marcada), em Lisboa, no Pavilhão do Casal Vistoso.
Questionado sobre que diferenças observou entre o jogo da
meia-final da Taça de Portugal,
em Loulé, em que o clube bracarense venceu 33-30 e os jogos
para o play-off do campeonato,
de que saiu vencedor o Sporting,

DR

Treinador do ABC/UMinho, Carlos Resende: “temos que contar com o factor casa”

o treinador do ABC/UMinho,
Carlos Resende, sustenta que
nos jogos para o play-off “nós
no ataque não fomos tão eficazes como costumamos ser”.
“Não foi a defesa do Sporting
mais forte. Nós é que tomámos
piores decisões, finalizámos
pior. Não houve mais qualidade
do Sporting, mas demérito nosso”, garantiu, frisando que “a
nossa prestação desportiva foi
inferior à que tem sido a nossa
média no campeonato”.
“Foi inferior à que tivemos

contra o Sporting, contra o Porto, contra o Benfica, e todas as
outras equipas” — acrescentou,
salientando que na defesa “não
conseguimos resolver os problemas que o Sporting nos colocou,
o que na Taça também tinha
acontecido, mas na meia-final da
Taça de Portugal conseguimos
33 golos contra o Sporting, o
que foi fabuloso”.
Segundo Carlos Resende, há
possibilidades de reequilibrar o
play-off. “Temos que contar um
bocadinho com o factor casa.

Não pensei que pudesse pesar
tanto, mas agora o Sporting vem
jogar à nossa casa, é um factor
que ajuda e contamos com a presença massiva de público para
colaborar connosco”, argumentou, ao fazer a antevisão, adiantando que “queremos acreditar
que a nossa prestação desportiva, juntamente com o apoio que
o público nos dá, vai ser decisiva
para uma vitória”.
O treinador garante acreditar
na inversão da eliminatória:
“nós temos a felicidade de ter

+ play-off
Também hoje, e com
duas derrotas nos dois
primeiros encontros
disputados no recinto
adversário, o Benfica
recebe, às 20.30, em
Lisboa, o FC Porto. Nos
jogos disputados no
Dragão Caixa, os azuis e
brancos ganharam por
28-25 e por 28-27.
Assim, aos ‘dragões’ basta
um triunfo em Lisboa para
seguirem em frente.
“Não foi a defesa do
Sporting que foi mais forte.
Nós é que tomámos piores
decisões, finalizámos pior.
Não houve mais qualidade
do Sporting, mas demérito
nosso. A nossa prestação foi
inferior à nossa média no
campeonato nacional. Foi
inferior à que tivemos
contra o Sporting, contra o
Porto, contra o Benfica, e
todas as outras equipas”.
jogadores inteligentes e eles,
melhor do que ninguém, sabem
aquilo que produziram e que podem e devem produzir mais”.
Além disso, realça ainda, “nós
sabemos que agora não existe
mais margem de erro. Pretendemos três vitórias”. Em caso de
triunfo no jogo de hoje, Resende
reconhece uma dificuldade que
o Sporting não tem, é que antes
de um eventual segundo jogo em
casa “ainda temos de jogar com
os noruegueses, mas esse é um
excelente problema para ter”.

Acção de parceria com Banco Solidário

Entradas grátis a quem oferecer
roupas, alimentos ou brinquedos
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Quem hoje for assistir ao jogo ABC/UMinho-Sporting fica
isento de pagar bilhete caso ofereça roupas, alimentos ou brinquedos, a distribuir por grupos
carenciados. Quem pagar bilhete, contribui com 50% do custo
para uma acção levada a efeito
pelo Banco Solidário.
É uma iniciativa promovida

pelo Gabinete de Acção Social,
em parceria com o Fundo Social
do Município de Braga e com o
ABC/UMinho.
A apresentar a acção, estiveram no Pavilhão Flávio Sá Leite
o presidente do clube, João Luís
Nogueira, o director do Fundo
Social, Fernando Arménio, e o
vice-presidente da Câmara de
Braga, Firmino Marques.
João Luís Nogueira vincou haver momentos da parceria “para

receber” e outros momentos da
parceria “para dar”.
“Não podemos andar a pedir
aos outros e não darmos nada”,
disse, apelando à presença dos
adeptos não só para apoiar a
equipa no jogo com o Sporting,
mas também na acção solidária.
Fernando Arménio lembrou
que o Banco Solidário promove
estas acções há dois anos, procurando contribuir para a qualidade de vida da comunidade.

DR

Fernando Arménio, João Luís Nogueira e Firmino Marques

O vice-presidente da autarquia,
Firmino Marques, salientou a
“dupla função” desta jornada,

elogiando o carácter dos dirigentes do ABC/UMinho. Todos fizeram votos pela vitória no jogo.
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O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato nacional de andebol,
ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
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União Desportiva de Ourém faz
balanço positivo do primeiro ano
Voleibol
Feminino

A União Desportiva de Ourém
completou recentemente o seu
primeiro ano de actividade, fazendo um balanço "muito positivo" e que superou as espectativas dos sócios fundadores,
adiantou o presidente do clube,
João Oliveira.
"Foi um ano de iniciação.
Reajustámos o nosso percurso, preparámos as nossas
actividades e começámos a
delinear o futuro da associação", disse ainda, sublinhando
que foi "também um ano de
aprendizagem e de ultimação

de muitos processos mais administrativos e burocráticos",
no qual começaram "a erguer
o projecto a nível desportivo e
na prática".
A implementação de uma
modalidade até então inexistente no concelho e no distrito
de Santarém, como o voleibol
feminino, foi um dos aspectos
destacados por João Oliveira,
a juntar à assinatura de um
protocolo entre a Federação
Portuguesa de Andebol, o município e as escolas com o intuito de implementar e divulgar o andebol em Ourém, outra modalidade até há pouco
tempo inexistente.
"No caso do andebol, fomos

DR

Equipa feminina de voleibol foi formada há uns meses

até às escolas divulgar a modalidade. Além disso, proporcionámos actividades sema-

nais a uma média de 50 seniores, nomeadamente caminhadas e aulas de zumba ao ar li-

vre, actividade que vamos reativar a curto prazo", acrescentou. O presidente afirma ainda
que todas as iniciativas desenvolvidas são um motivo de orgulho para o clube.
"Ver este projecto a ganhar
forma e ver que estamos a
contribuir para aumentar a
oferta e diversidade desportiva
em Ourém é algo que me enche de alegria. É no fundo a
aplicação na prática daquela
que é a nossa missão: promoção de estilos de vida saudáveis e contribuição para o aumento e diversificação da
oferta desportiva no concelho
de Ourém", frisou João Oliveira. Segundo o dirigente associativo, "num tempo de crise
e de dificuldades, estas pequenas conquistas são de extrema
importância", e "só com trabalho, empenho e vitalidade é
possível colher frutos". E isso

é a nossa imagem de marca,
um grupo com uma média de
idades a rondar os 25 anos
com energia e muita vontade
de levar Ourém para a frente",
concluiu.
A UDO conta actualmente
com quatro modalidades, voleibol feminino, artes marciais,
tiro com arco e andebol, e com
três núcleos: geocaching, desporto aventura e outdoor fitness.|

“Ver este projecto a
ganhar forma e ver
que estamos a contribuir para aumentar a
oferta desportiva em
Ourém é algo que me
enche de alegria”
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A equipa bracarense, recém-vencedora da Taça de Portugal, bateu o Sporting após dois
prolongamentos e forçou os leões à realização de, pelo menos, mais um jogo para se conhecer o
adversário do FC Porto. Num jogo muito equilibrado e emocionante, com dois períodos de
prolongamento, o ABC/UMinho bateu o Sporting, por 37-36, o que obriga a disputar um quarto jogo
nas meias-finais do 'play-off' do campeonato de andebol. Depois de bater o Sporting nas meias-finais
da Taça de Portugal (33-30), prova que conquistaria frente ao FC Porto no último fim de semana, o
ABC perdeu os dois primeiros jogos em casa dos 'leões' nestas meias-finais, mas hoje voltou a
superiorizar-se, num grande jogo de andebol, em que qualquer uma das equipas podia ter vencido. O
jogo foi muito disputado e equilibrado, com as duas equipas a disporem de vantagens
alternadamente, e Humberto Gomes voltou a ser decisivo, como na final da Taça de Portugal, ao
impedir o empate a Pedro Portela a 10 segundos do fim. Fortemente apoiados pelo seu público, os
minhotos fizeram do coletivo a sua arma e garantiram o quarto jogo, a realizar-se em Braga na
próxima semana. Os 'leões' entraram melhor e chegaram aos 3-0 com alguma facilidade, contando
com o desacerto ofensivo dos bracarenses, mas em pouco tempo o ABC fez um 'score' de 5-0 e virou
o resultado a seu favor (5-3 aos sete minutos). A pouco mais de 30 segundos do final da primeira
parte, Pedro Portela falhou o que parecia ser um golo fácil, que colocaria o resultado em 16-14, e na
resposta o ABC marcou sobre o apito para o intervalo, levando uma igualdade para o balneário (1515). Na segunda parte, o jogo foi ainda mais equilibrado e, na fase de maior tensão, nos últimos 10
minutos do tempo regulamentar, o jovem guarda-redes Emanuel Ribeiro, que substituiu por
momentos Humberto Gomes, foi decisivo com duas grandes defesas que impediram que o Sporting
'fugisse' no marcador. Rui Silva fez o 28-29 para o Sporting com pouco mais de dois minutos para
jogar e Tomás Albuquerque empatou, de livre de sete metros, a um minuto do final. Com 20 segundos
para acabar, o pivot 'leonino' Bruno Moreira falhou por pouco o que seria o golo da vitória - atirou a
bola à barra - e o ABC não conseguiu concretizar no ataque seguinte. Seguiu-se um primeiro
prolongamento, no qual o Sporting esteve em vantagem até cinco segundos do final, altura em que
Diogo Branquinho aproveitou a superioridade numérica do ABC e voltou a empatar. No segundo
período de prolongamento, Tomás Albuquerque falhou um livre de sete metros que poria o ABC a
ganhar por dois golos de diferença a pouco mais de dois minutos do final, mas mesmo no final foi
Humberto Gomes, com uma grande defesa, a segurar o triunfo.
por Lusa
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O Benfica encaixou a maior derrota da temporada e o FC Porto venceu as águias pela terceira vez
consecutiva nas meias-finais, encerrando a série à melhor de cinco ao terceiro jogo. O FC Porto,
campeão em título, qualificou--se para a final do campeonato nacional de andebol, ao derrotar o
Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em Lisboa. Depois
de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o FC Porto
chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe faltava para
assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo. Os dragões vão
enfrentar o Sporting ou o ABC, que nesta quarta-feira disputam o terceiro jogo da sua meia-final, no
qual uma vitória garante aos leões a presença na final, já que venceram os dois primeiros encontros,
no Minho.
por Lusa
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HOJE às 22:01
O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato nacional de andebol,
ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
Diário Digital / Lusa
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TÉCNICO DO ABC ESTÁ CONFIANTE NUM TRIUNFO
«Temos atletas inteligentes
que sabem o que fazer»
Apesar das duas derrotas que pressionam sobremaneira o ABC, Carlos Resende apresentou-se na sala de
imprensa bastante tranquilo. Até porque acredita que a
sua equipa vai vencer este terceiro “round”.
«No fundo, temos que mostrar o que fizemos bem
nos outros jogos e o que fizemos menos bem temos
que retificar. Temos a felicidade de ter jogadores
inteligentes, que sabem perfeitamente o que devem
fazer. Estamos confiantes. Sabemos que não existe
mais margem de erro. São três jogos que temos que
ganhar», afirmou o técnico academista.
Em caso de triunfo, o ABC volta a receber o Sporting
na próxima quarta-feira. Carlos Resende considera que
o jogo das competições europeias, do próximo sábado,
é um excelente problema. É sinal que a equipa está
ainda com possibilidade de vencer mais duas provas
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JOGO HOJE ÀS 21H00, COM CARÁTER DECISIVO E SOLIDÁRIO

ABC tem de “domar” o leão
para sobreviver
FRANCISCO DE ASSIS

Fernando Arménio, do Fundo Social; João Nogueira, presidente do ABC; e Firmino Marques, vice-presidente da Câmara

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC tem hoje à noite um jogo importantíssimo para o campeonato
nacional de andebol. Depois de duas derrotas na
casa do Sporting, recebe
os leões no Pavilhão Flávio Sá Leite, numa partida
de caráter decisivo.
De facto, ou ganha ao
Sporting ou é eliminado do
campeonato, uma competição que o ABC de Braga tem ambição e legíti-

mas aspirações de vencer.
Assim, numa analogia ao
que se passa na selva, os
bracarenses precisam de
“domar” o leão para sobreviverem.
Ou seja, em termos desportivos, não poderia ter
mais adrenalina. Daí um
renovado apelo aos bracarenses para que compareçam no pavilhão.
Na antevisão da partida, Carlos Resende, técnico do ABC, fez questão de
recordar que a sua equipa

sempre foi mais forte quando teve o apoio do público. «É evidente que contamos com o fator casa.
Pode não ter pesado tanto, mas na Taça de Portugal, o Sporting jogou em
campo neutro e perdeu
connosco. Nestes dois jogos atuou no seu espaço e ganhou. Agora jogamos em nossa casa. E
esse tem sido um fator
que nos ajuda. Contamos
com a presença massiva
do público para colaborar

connosco. A nossa prestação desportiva com o
apoio do público vai ser
decisiva», disse, num claro chamamento dos bracarenses em geral.
Por outro lado, o treinador do ABC lembrou que
este jogo também tem caráter solidário.
«Pretendemos ter público não só para nos ajudar
a vencer este jogo, mas
também para ajudar uma
causa solidária, que até é
mais nobre», afirmou.
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Alimento por uma entrada
Como já foi dito, o ABC-Sporting desta noite tem
caráter solidário, numa iniciativa conjunta do ABC, do
Fundo Social e do Banco Solidário da Câmara Municipal
de Braga. Assim, os bracarenses são convidados a
deslocarem-se ao Sá Leite, não só para ver um grande
jogo de andebol, com o ABC a ganhar, mas também
para ajudar os carenciados de Braga.
Para isso, basta levar um alimento ou um agasalho
«de acordo com a consciência de cada um» para
assistir ao jogo. Quem não levar, paga um bilhete
normal. O ABC vai doar metade da receita da bilheteira
ao Banco Solidário.
Na conferência de imprensa de ontem estiveram,
além de João Nogueira, presidente do ABC, Firmino
Marques, vice-presidente da Câmara de Braga; e Fernando Arménio, do Fundo Solidário. Todos desejaram
uma grande vitória do ABC e uma boa ajuda para os
carenciados.
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Lisboa, 08 abr (Lusa) - O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato
nacional de andebol, ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no
pavilhão da Luz, em Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
|22:01 Quarta, 8 de Abril de 2015
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Em Braga, o jogo teve de ir prolongamento para se encontrar o vencedor do terceiro jogo das meiasfinais do campeonato de andebol. O ABC bateu o Sporting, forçando o quarto jogo, enquanto, na Luz,
o FC Porto tornou-se no primeiro finalista.
O ABC venceu o Sporting por 37-36, em Braga, no terceiro jogo das meias-finais do play-off do
campeonato nacional de andebol, após dois prolongamentos. O jogo estava empatado a 29 golos no
final do tempo regulamentar, mantendo-se a igualdade no primeiro tempo-extra (33-33) e a vitória
academista chegou no segundo prolongamento.
Com este triunfo, o ABC leva a meia-final ao quarto jogo, que se realiza no dia 15, sendo que antes
disso, joga em casa com os noruegueses do Stord Handball na primeira mão das meias-finais da Taça
Challenge.
O Sporting, que tinha ganho por 30-23 e 33-27, em Lisboa, chegou a Braga em vantagem, mas não
foi capaz de repetir o êxito obtido em casa.
O FC Porto é o primeiro finalista, depois de ter vencido, na noite desta quarta-feira, o Benfica, na Luz,
por 26-17. Nos dois primeiros jogos, no Dragão Caixa, o hexacampeão nacional havia vencido por 2825 e 28-27, lançando-se agora na luta pelo hepta.
A final arranca no dia 9 de maio.
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O Benfica recebe esta noite o FC Porto, no terceiro jogo das meias-finais do play-off do Campeonato
Nacional de Andebol. Se os portistas vencerem apuram-se para a final. A vitória encarnada dá direito
a quarto jogo, a disputar no dia 16.
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FC Porto na final do Campeonato - O Jogo
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4500260

O FC Porto garantiu esta noite a presença na final do play-off do Campeonato Nacional de Andebol,
depois de ter vencido os três jogos das meias-finais.
Os hexacampeões portistas estão mais perto de renovar o título, depois de terem vencido na Luz o
Benfica, por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais do play-off.
Gilberto Duarte, lateral-esquerdo do FC Porto foi o melhor marcador do clássico ao apontar 6 golos.
O outro jogo das meias-finais, entre o ABC e o Sporting, ainda está a decorrer.
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Andebol: FC Porto vence novamente Benfica e está na final
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17-26 no terceiro jogo, realizado no reduto encarnado
há 20 minutos
O FC Porto venceu o Benfica pela terceira vez e garantiu o apuramento para a final do campeonato
nacional de andebol.
A formação azul e branca triunfou por 17-26, desta vez no reduto encarnado, marcando encontro
com Sporting e ABC de Braga, que decidem por esta altura o outro finalista da prova.
Redação
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ABC quer adiar qualificação do Sporting
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Depois de duas derrotas, o ABC de Braga quer prolongar a competição neste campeonato. Para isso,
terá o apoio do público de Braga, quando a partir das 21h00, receber o Sporting, no jogo 3 da meiafinal deste 'play-off'. O Sporting começou muito bem a eliminatória e com as duas vitórias (30-23 e
33-27) no passado fim-de-semana, os 'leões' somaram quatro vitórias consecutivas sobre o ABC de
Braga, para o campeonato. Pelo meio, vitória do ABC na Taça de Portugal, mas a equipa bracarense
continua sem somar pontos positivos contra o Sporting para o campeonato. Por isso mesmo, o jogo
desta noite pode ter carácter definitivo. O Sporting está a uma vitória de marcar presença na final e
tem hoje, em Braga, a primeira oportunidade. "As equipas são muito equilibradas mas cada jogo é um
jogo. Seguramente que o jogo em Braga vai ser difícil mas gostamos de desafios. É a primeira
oportunidade que temos para decidir a passagem à final e quanto mais cedo melhor", garantiu o
treinador Frederico Santos, em declarações ao portal do Sporting. Também o central Rui Silva quer
fechar já a eliminatória: "Temos todas as capacidades para conquistar o título. Sabemos da dificuldade
de jogar em Braga. São duas equipas candidatas mas não queremos ficar atrás, queremos o 3-0
nestas meias-finais". Em Braga, o ABC vai querer aproveitar o factor-casa, para tentar "esticar" a
eliminatória. "A nossa casa é um factor que nos ajuda e contamos com a nossa massa associativa para
uma vitória já amanhã [hoje]", sublinhou o treinador Carlos Resende, salientando a necessidade de
rectificar alguns erros, uma vez que "já não existe margem de erro". Apesar da desvantagem por 2-0,
Resende diz que a equipa se mantém "com a mesma confiança e o mesmo talento para continuar na
corrida pelos dois títulos em falta". Para o jogo desta noite, o ABC de Braga informa ainda que a
receita do encontro irá reverter a favor do fundo social da Câmara Municipal de Braga. Com uma
vertente solidária, as pessoas podem também levantar o bilhete para o jogo, em troca por
alimentos,peças de roupa ou dinheiro.
8 Abril, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto pode fechar meia-final esta noite na Luz

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

08-04-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/fc-porto-pode-fechar-meia-final-esta-noite-na-luz

Aí está o terceiro "round" do clássico Benfica vs FC Porto É já na noite desta quarta-feira que Benfica e
FC Porto se voltam a encontrar, no terceiro jogo da meia-final. Com duas vitórias do FC Porto, nos
jogos do Dragão Caixa, (28-25 e 28-27), os hexacampeões nacionais podem encerrar a eliminatória,
caso voltem a vencer o Benfica, apurando-se para a final. Agora, no pavilhão nº 2 da Luz, pelas
20h30, o Benfica vai tentar adiar o desfecho da eliminatória e o treinador Mariano Ortega acredita que
"passo a passo", é possível reverter esta meia-final e vencer os três jogos que faltam. "Estamos
preparados para ir passo a passo. Para ganhar os três jogos há que ganhar o primeiro e na quartafeira temos de estar muito concentrados e não pensar em mais nenhum. Sabemos que é possível e
que precisamos de fazer um bom jogo. São uma boa equipa, estão muito fortes na defesa e no ataque
mas penso que teremos capacidade para superá-los", declarou o treinador espanhol, em declarações
ao sítio oficial do Benfica. Também o ponta-direita António Areia acredita na passagem à final, apesar
da atual desvantagem por 2-0: "Não é uma equipa invencível [ndr: o FC Porto], como nenhuma é e
nós já provámos, através das nossas exibições, que é possível ganhar. Estamos na máxima confiança
e acreditamos ao máximo que isso vai acontecer". Alfredo Quintana tem estado em grande forma na
baliza do FC Porto e está apostado em repetir a vitória, para a equipa estar mais descansada na
grande final. E nada de pensar na possibilidade de o Benfica dar a volta ao texto e impedir o FC Porto
de chegar à final. "A estratégia vai ser a mesma de sempre. Vamos continuar a fazer o nosso jogo
rápido, a fazer o nosso cruzamento que tem sido muito eficaz em todos os jogos, para tentarmos sair
com a vitória e assim estar mais descansados para chegar à final. Jogámos com eles dois jogos
seguidos e sabemos que os jogos com o Benfica são sempre complicados, mas esperamos chegar lá e
sair com a vitória. O objectivo é vencer para termos muito tempo para preparar o jogo com o próximo
rival, seja o Sporting ou o ABC", comentou o guarda-redes luso-cubano, em declarações ao portal do
FC Porto.
8 Abril, 2015
Anabela Macedo
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QualificaçãoFC Porto na final do campeonato nacional de andebol
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O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato nacional de andebol, ao
derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa.
22:10 - 08 de Abril de 2015 | Por
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
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FC Porto confirma presença da final do campeonato de andebol
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O FC Porto assegurou nesta quarta-feira a presença na final do campeonato nacional de andebol, ao
derrotar o Benfica pela terceira vez consecutiva na meia-final do play-off. No pavilhão da Luz, os
"encarnados" perderam de forma flagrante, por 17-26. Depois dos dois triunfos obtidos recentemente
no pavilhão Dragão Caixa, o FC Porto estava a apenas uma vitória de alcançar a final. E cedo se
percebeu que os "dragões" estavam lançados para o objectivo. O Benfica, bem menos incisivo do que
o adversário no ataque, andou sempre atrás do resultado e hipotecou o encontro na parte final do
primeiro tempo, quando ficou momentaneamente reduzido a seis jogadores. Nessa altura, uma
sequência de erros individuais e de turnovers deixou o FC Porto confortavelmente instalado na frente.
Com 10-15 ao intervalo, os "dragões" foram gerindo a vantagem e o plantel, fechando o encontro com
nove golos de vantagem (17-26), seis dos quais apontados por Gilberto Duarte. Do lado do Benfica,
Carlos Carneiro, António Areia e Javier Borragán apontaram três golos cada. Na final, o FC Porto vai
defrontar o vencedor da outra meia-final, entre Sporting e ABC.
08/04/2015 - 22:17"Dragões" venceram confortavelmente o Benfica (17-26), no terceiro jogo da
meia-final do play-off.
PÚBLICO
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Benfica-FC Porto, em direto
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Águias tentam reduzir desvantagem no playoff Com duas vtórias nos primeiros dois encontros
disputados no Dragão Caixa, o FC Porto colocou-se em boa posição para atingir a final do playoff do
Nacional de andebol. No pavilhão da Luz, os dragões podem garantir esse objetivo em caso de vitória
mas, do outro lado, terão um Benfica disposto a tudo para impedir a festa azul e branca. Recorde-se
que, antes deste playoff entre águias e dragões, o FC Porto afastou o Benfica nas meias-finais da Taça
de Portugal, cuja final-four foi disputada em Loulé e terminou com o triunfo do ABC.
, 8 abril de 201520:10
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ABC vence Sporting após dois prolongamentos
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RESULTADO MANTÉM MINHOTOS NA CORRIDA Num jogo muito equilibrado e emocionante, com dois
períodos de prolongamento, o ABC/UMinho bateu o Sporting, por 37-36, o que obriga a disputar um
quarto jogo nas meias-finais do playoff do campeonato de andebol. Depois de bater o Sporting nas
meias-finais da Taça de Portugal (33-30), prova que conquistaria frente ao FC Porto no último fim de
semana, o ABC perdeu os dois primeiros jogos em casa dos 'leões' nestas meias-finais, mas hoje
voltou a superiorizar-se, num grande jogo de andebol, em que qualquer uma das equipas podia ter
vencido. O jogo foi muito disputado e equilibrado, com as duas equipas a disporem de vantagens
alternadamente, e Humberto Gomes voltou a ser decisivo, como na final da Taça de Portugal, ao
impedir o empate a Pedro Portela a 10 segundos do fim. Fortemente apoiados pelo seu público, os
minhotos fizeram do coletivo a sua arma e garantiram o quarto jogo, a realizar-se em Braga na
próxima semana. Os 'leões' entraram melhor e chegaram aos 3-0 com alguma facilidade, contando
com o desacerto ofensivo dos bracarenses, mas em pouco tempo o ABC fez um 'score' de 5-0 e virou
o resultado a seu favor (5-3 aos sete minutos). A pouco mais de 30 segundos do final da primeira
parte, Pedro Portela falhou o que parecia ser um golo fácil, que colocaria o resultado em 16-14, e na
resposta o ABC marcou sobre o apito para o intervalo, levando uma igualdade para o balneário (1515). Na segunda parte, o jogo foi ainda mais equilibrado e, na fase de maior tensão, nos últimos 10
minutos do tempo regulamentar, o jovem guarda-redes Emanuel Ribeiro, que substituiu por
momentos Humberto Gomes, foi decisivo com duas grandes defesas que impediram que o Sporting
'fugisse' no marcador. Rui Silva fez o 28-29 para o Sporting com pouco mais de dois minutos para
jogar e Tomás Albuquerque empatou, de livre de sete metros, a um minuto do final. Com 20 segundos
para acabar, o pivot 'leonino' Bruno Moreira falhou por pouco o que seria o golo da vitória - atirou a
bola à barra - e o ABC não conseguiu concretizar no ataque seguinte. Seguiu-se um primeiro
prolongamento, no qual o Sporting esteve em vantagem até cinco segundos do final, altura em que
Diogo Branquinho aproveitou a superioridade numérica do ABC e voltou a empatar. No segundo
período de prolongamento, Tomás Albuquerque falhou um livre de sete metros que poria o ABC a
ganhar por dois golos de diferença a pouco mais de dois minutos do final, mas mesmo no final foi
Humberto Gomes, com uma grande defesa, a segurar o triunfo.
, 8 abril de 201523:53
LUSA S.E. RECORD
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FC Porto na final do campeonato nacional
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08 Abr, 2015, 22:29 / atualizado em 08 Abr, 2015, 22:29
O FC Porto, campeão em título, qualificou--se esta quarta-feira para a final do campeonato nacional
de andebol, ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão
da Luz, em Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Carlos Barros
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ABC joga partida decisiva pela continuidade no campeonato
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2015-04-08
O Liberty ABC/Uminho joga esta noite uma partida decisiva para continuar na luta pelo título de
campeão nacional. Depois das derrotas do fim-de-semana frente ao Sporting, o ABC/Uminho precisa
de vencer o jogo de hoje referente à Meia-Final do Playoff de Andebol 1. A partida decorre no Pavilhão
Flávio Sá Leite a partir das 21H00.
Carlos Resende, treinador da equipa minhota, explicou os resultados do fim-de-semana com as "más
decisões" que a sua equipa tomou ao longo dos jogos. "No ataque não fomos tão eficazes quanto
aquilo que costumamos ser", lamentou, referindo que os resultados negativos não resultaram de uma
qualidade "exacerbada" do Sporting, mas sim do "demérito" do ABC.
Para o jogo de hoje, Carlos Resende garante que o apoio dos adeptos irá ser decisivo para a vitória
dos minhotos. "A nossa prestação desportiva juntamente com o apoio que o público nos dá nos jogos
em casa vai ser extremamente decisivo para uma vitória", explicou. Carlos Resende garante que a
equipa está "confiante" e sabe que agora "não existe mais margem de erro".
Bem alimentar dá bilhete para assistir à partida
O jogo desta noite tem também um carácter solidário. 50% da receita da bilheteira será entregue ao
Banco Social da Câmara Municipal de Braga. No entanto, quem levar um bem-alimentar ou uma peça
de roupa deverá entregar à entrada do Pavilhão Flávio Sá Leite onde receberá, gratuitamente, um
bilhete para assistir à partida.
João Luis Nogueira, presidente do ABC/Uminho assinalou a importância dos bracarenses contribuírem
para apoiar os mais desfavorecidos no concelho. O dirigente apelou por isso à boa-vontade de adeptos
e simpatizantes. Também Carlos Resende referiu que o clube pretende ter público para ajudar a
vencer o jogo com o Sporting, mas também para "ajudar uma causa solidária".
A partida entre ABC/Uminho e Sporting começa às 21H00 no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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ABC vence Sporting e adia decisão
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Na outra meia-final, o FC Porto eliminou o Benfica e garantiu lugar na final.
Equipa bracarense festeja triunfo suado.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O ABC venceu esta quarta-feira em Braga o Sporting por 37-36. Foram necessários dois
prolongamentos para que a equipa treinada por Carlos Resende garantisse o triunfo sobre os leões e
adiasse a decisão desta meia-final do campeonato de andebol.
Recorde-se que esta eliminatória é disputada à melhor de cinco jogos, tendo os leões vencido os dois
primeiros encontros em casa. No próximo domingo, as duas equipas voltam a encontrar-se para o
quarto jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite.
Resultados:
Sporting - ABC, 30-23
Sporting - ABC, 33-27
ABC - Sporting, 29-29 (33-33 ap, 37-36 ap)
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FC Porto derrota Benfica e está na final
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Os dragões garantiram esta quarta-feira a terceira vitória sobre os encarnados.
Treinador de andebol do FC Porto.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O FC Porto, campeão em título, qualificou--se esta quarta-feira para a final do campeonato nacional
de andebol, ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão
da Luz, em Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Da meia-final entre Sporting e ABC sairá o outro finalista.
Resultados:
FC Porto - Benfica, 28-25
FC Porto - Benfica, 28-27
Benfica - FC Porto, 17-26
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FC Porto na final do campeonato nacional de andebol
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8 de Abril de 2015, às 22:03
O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato nacional de andebol,
ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no pavilhão da Luz, em
Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
PA // PA
Lusa/fim
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Benfica-FC Porto, em direto
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20:10 . Record Por Record Com duas vtórias nos primeiros dois encontros disputados no Dragão
Caixa, o FC Porto colocou-se em boa posição para atingir a final do playoff do Nacional de andebol. No
pavilhão da Luz, os dragões podem garantir esse objetivo em caso de vitória mas, do outro lado, terão
um Benfica disposto a tudo para impedir a festa azul e branca.Recorde-se que, antes deste playoff
entre águias e dragões, o FC Porto afastou o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal, cuja finalfour foi disputada em Loulé e terminou com o triunfo do ABC.
Em caso de vitória na Luz, os dragões garantem a presença na final do playoff...

Página 61

A62

FC Porto na final do campeonato nacional de andebol
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Quarta feira, 8 de Abril de 2015 |
Lisboa, 08 abr (Lusa) - O FC Porto, campeão em título, qualificou--se hoje para a final do campeonato
nacional de andebol, ao derrotar o Benfica por 26-17, no terceiro jogo das meias-finais, disputado no
pavilhão da Luz, em Lisboa.
Depois de ter vencido em casa os dois primeiros jogos da meia-final, disputada à melhor de cinco, o
FC Porto chegou ao intervalo em vantagem, por 15-10, confirmando em seguida o triunfo que lhe
faltava para assegurar uma vaga na final e continuar perseguir o sétimo título consecutivo.
Os 'dragões' vão enfrentar agora o Sporting ou o ABC, que hoje disputam o terceiro jogo da sua
meia-final, no qual uma vitória garante aos 'leões' a presença na final, já que venceram os dois
primeiros encontros, no Minho.
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ID: 58704644

31-03-2015

Tiragem: 3000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,96 x 24,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 58704657
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Tiragem: 3000
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 6,86 x 33,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 58691052

30-03-2015

ANDEBOL Sábado foi dia de jogo
grande na Lavandeira. O Feirense
recebeu o Sporting Clube de Portugal em jogo decisivo para as aspirações de ambas as equipas, na
luta pelo 2.º lugar do Campeonato
Nacional de juvenis – 1.ª divisão,
lugar que ainda pode dar acesso
à fase final com vista à atribuição
do título de campeão nacional do
escalão.
O público correspondeu inteiramente e encheu por completo o
pavilhão acrescentando a este
jogo um colorido que todos desejam e gostam de ver nos jogos de
andebol.
O encontro começou sob o domínio

claro da formação do Feirense, que
chegou a ter uma vantagem de
três golos, até que a formação do
Sporting optou por fazer algumas
marcações individuais e conseguiu
já muito perto do intervalo passar
para a frente do marcador. 14-17
era o resultado ao intervalo, favorável aos lisboetas.
Após o descanso o equilíbrio
m a n t eve - s e , c o m o S p o r t i n g
sempre na frente, mas sem conseguir uma vantagem superior
a um/dois golos. O Feirense nos
últimos dez minutos teve mesmo algumas oportunidades de
chegar ao empate, mas alguma
infelicidade nos contra-ataques
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,20 x 17,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
Foto: CD Feirense - Andebol

FEIRENSE PERDE
COM SPORTING
EM DIA DE “CASA
CHEIA” (26-31)

Tiragem: 5000

e uma ou outra falha técnica em
momentos decisivos, prontamente aproveitados pelo adversário,
possibilitaram ao Sporting conquistar uma vantagem decisiva
para alcançar uma vitória que os
coloca em posição privilegiada
para conquistar o tão desejado
acesso à fase final.
Embora matematicamente ainda
seja possível, com esta derrota a
equipa do Feirense está praticamente afastada da fase final.
Pelo Feirense alinharam e marcaram: Rui Leite, Nuno Reis (7), Guilherme Correia (1), Cesar Macedo
(2), João Cardoso (10), António Oliveira, Heitor Silva (2), Miguel Costa

(3), OleksandrPodolsky, Nuno Alves
(1), Gonçalo Leite, Marcelo Cunha e
Luís Lourenço.Treinador: Manuel
Gregório

Outros resultados dos
escalões de formação:

Minis | S. Paio de Oleiros 24-23
Feirense “A”
Infantis |S. Bernardo 42-20 Feirense “B”
Infantis |SC Espinho 30-16 Feirense “A”
Iniciados | S. Paio de Oleiros 35-22
Feirense
Juniores | Feirense 29-28 Académico FC
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A66

ID: 58702681

27-03-2015

Tiragem: 2000
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Bimensal

Área: 13,59 x 11,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A67

ID: 58701717

27-03-2015

Tiragem: 3000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,79 x 23,13 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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