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O Sporting conquistou a Taça de Portugal em Andebol
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O Sporting conquistou a Taça de Portugal em Andebol pelo terceiro ano consecutivo. Vitória sobre o
ABC de Braga por 34-29.
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O Sporting conquistou a Taça de Portugal em Andebol pelo terceiro ano consecutivo. Vitória sobre o
ABC de Braga por 34-29.
 
 
/

 
Repetições: RTP Informação - Bom Dia Portugal , 2014-04-14 07:06
 
 

Página 2



A3

Sporting derrota Benfica e garante lugar na final da Taça de Portugal de andebol |
Jornal Açores 9
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2014

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.jornalacores9.net/desporto/sporting-derrota-benfica-e-garante-lugar-na-final-da-taca-de-portugal-de-andebol/

/

 
O Sporting venceu hoje o Benfica por 23-22 nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol,
garantindo assim um lugar na final.
 
 21h50 - 12 de Abril de 2014 |
 
 O adversário será o vencedor do encontro entre o Xico Andebol e o ABC, que ainda está a decorrer.
 
 O Sporting, vencedor das duas últimas edições da prova, alcança assim a terceira final consecutiva,
tendo deixado pelo caminho, além do Benfica, o grande ausente da "final four", o pentacampeão
nacional, FC Porto.
 
 A partida entre "leões" e "águias" começou bastante equilibrada, com ambas as equipas a explorarem
o contra-ataque e a apresentarem-se bastante eficazes na finalização e, ao mesmo tempo,
organizadas na defesa.
 
 Decorridos 15 minutos, o Sporting conseguia uma importante vantagem de dois golos, mas que
rapidamente foi anulada pelo conjunto "encarnado".
 
 Ao intervalo, e a espelhar o equilíbrio no desempenho de ambas as equipas, o encontro estava
empatado 12-12, fazendo prever uma segunda parte emocionante e renhida.
 
 E, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Sporting e Benfica apresentaram, também nestes
últimos 30 minutos, uma dinâmica muito forte, com ataques rápidos eficazes, que raramente não
resultaram em golo, e apresentando uma defesa em sintonia e muito coesa.
 
 O encontro ficou definido no último minuto, altura em que a formação "leonina", a vencer por um
golo, conseguiu a calma necessária para se organizar e controlar a vantagem.
 
 O Sporting é o clube que soma mais triunfos na Taça de Portugal, com 14 títulos, mais quatro do que
o ABC.
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de Portugal
masculina e feminina.
 
 Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
 
 Sporting - Benfica, 23-22.
 
 Ao intervalo: 12-12.
 
 Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:
 
 - Sporting: Ricardo Candeias, Pedro Portela (6), Bruno Moreira (2), Frankis Marzo (6), Rui Silva (2),
Pedro Solha (5), Fábio Magalhães (1), Luís Oliveira, João Antunes e Ricardo Dias (1).

Página 3



 
 Treinador: Frederico Santos.
 
 - Benfica: Vicente Alamo, Danil Chernov, Carlos Carneiro (4), António Areia (5), Elledy Semedo (2),
Dario Andrade (3), Álvaro Rodrigues (1), Hugo Figueira, Tiago Pereira (1), Cláudio Pedroso (3), José
Costa (3) e Inácio Carmo.
 
 Treinador: Jorge Rito.
 
 Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 5-5 (10), 7-5 (15), 7-8 (20), 9-9 (25), 12-12 (intervalo), 13-
15 (35), 15-17 (40), 15-18 (45), 19-19 (50), 21-21 (55), 23-22 (final).
 
 Assistência: Cerca de 1200 espetadores.
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Um sonho desfeito por mais co-
ração do que razão. O ABC/
/UMinho falhou a conquista da
Taça de Portugal em andebol, ao
perder na final disputada, ontem,
no Pavilhão de Águas Santas, na
Maia, com o Sporting, por 29-
34, com os leões a erguerem o
troféu pela terceira época conse-
cutiva. 

A equipa bracarense mostrou
pouca organização defensiva, o
que acabou por custar a Taça,
perante uma eficácia clara dos
leões, que estiveram sempre na
frente do marcador.

Num jogo com duas partes dis-

tintas - bem mais equilibrado e
renhido no primeiro tempo
(13-14 ao intervalo) - os primei-
ros minutos foram de grande in-
tensidade, com as equipas empa-
tadas a três aos sete minutos. Os
leões estiveram sempre na fren-
te, obrigando os bracarenses a
correrem atrás do prejuízo. A al-
ternância no marcador foi uma
constante e o empate aos 15 mi-
nutos (7-7) e no último da pri-
meira parte (13-13 num rápido
contra-ataque de Fábio Vidrago)
demonstra o equilíbrio em cam-

po, com Humberto Gomes e Ri-
cardo Candeias em destaque em
cada uma das balizas. 

No segundo tempo, a história
foi bem diferente. Carlos Resen-
de apostou em David Tavares,
que se mostrou muito eficiente e
foi mesmo o melhor marcador
dos bracarenses - 8 golos - mas
alguns erros defensivos acaba-
ram por ser fatais e permitiram
ao Sporting jogar como gosta
com rápidos contra-ataques. Pe-
dro Portela foi um dos homens-
chave dos leões - com uma efi-

cácia notável de 75 por cento e
12 golos - e colocou o Sporting
com a confortável vantagem de
quatro golos (15-19). A perder
por quatro, o ABC/UMinho de-
sorganizou-se em termos defen-
sivos, deu espaço ao adversário
e viu Ricardo Candeias travar
todo o ímpeto ofensivo, com de-
fesas que deixaram os bracaren-
ses desnorteados e permitiram
ao Sporting segurar a vantagem. 

Em cinco minutos, o académi-
co perdeu fulgor e viu os leões
ampliarem para seis golos

(21-27), diferença justificada
pelo jogo de coração que a jo-
vem equipa bracarense demons-
trava em campo e por um Porte-
la endiabrado que não perdoava
nenhum contra-ataque. 

Até ao final, os bracarenses jo-
garam sempre mais com o cora-
ção do que com a razão e nem a
entrada de Bruno Dias para a ba-
liza ajudou a travar a experiên-
cia ofensiva do Sporting, cujos
34 golos são a prova. E a festa
fez-se com as cores verde e
branca da equipa leonina. 

Mais coração do que razão
ABC/UMINHO FALHOU A CONQUISTA DA TAÇA DE PORTUGAL, ao perder na final com o Sporting, por 29-34. Leões foram
mais eficazes e letais em termos ofensivos e festejaram o terceiro troféu consecutivo. Passividade na defesa bracarense foi fatal.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Siqueira a rematar, num dos lances que deu golo ao bracarense na final com o Sporting

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (4),
Pedro Seabra (5), Ricardo Pesqueira (2),
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (1) e Nuno
Rebelo (4). Jogaram ainda: Hugo Rocha
(1), Carlos Siqueira (2), Diogo Branquinho,
Emanuel Ribeiro, David Tavares (8), Vasco
Areias, Bruno Dias, Tomás Albuquerque e
João Pinto (1).
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING 34
Ricardo Candeias (gr), Pedro Portela (12),
Bruno Moreira (2), Frankis Marzo (8), Rui
Silva (4), Pedro Solha (5) e Fábio
Magalhães (2). Jogaram ainda: Luís
Oliveira, Sérgio Barros, João Ligeiro, Nuno
Gonçalves, Ricardo Dias (1) e João
Antunes.
Treinador: Frederico Santos.
Árbitros: Bruno Rodrigues e Carlos
Capela.
Pavilhão de Águas Santas (Maia).
Intervalo: 13-14

Madeirenses venceram Alavarium (29-26)
Madeira SAD conquista 16.ª Taça
Na final feminina, a tradição manteve-se. O Madeira SAD conquistou a
16.ª Taça de Portugal consecutiva, ao vencer o Alavarium Love Tiles, por
29-26, na final disputada, ontem, no Pavilhão de Águas Santas.
Em campo, as duas equipas jogaram ao mesmo nível e assistiu-se a uma
primeira parte bastante equilibrada, mas foi a equipa de Duarte Freitas
que tomou a dianteira no marcador e saiu para intervalo a ganhar por
14-11. Na segunda parte, as madeirenses aguentaram a pressão, aumen-
taram a vantagem e seguraram a Taça, com Isabel Góis em destaque.

§final feminina Em termos estatísticos, 
do lado do ABC/UMinho,
destaque para David
Tavares, com oito golos em
nove remates (89%).
Mas o realce do jogo vai
para a eficácia de Rui Silva
no Sporting (100%), com
quatro golos em quatro
remates e Pedro Portela
(75%), 12 golos em 16
remates.Página 10
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ABC/UMINHO
| Joana Russo Belo |

Lágrimas. Tristeza. E desalento.
Os rostos dos jogadores do
ABC/UMinho eram a imagem
do sentimento de frustração vi-
vido mal soou o apito final no
duelo com o Sporting. A derrota
deitou por terra o sonho da con-
quista da 11.ª Taça de Portugal,
num jogo com duas partes dis-
tintas, que o técnico Carlos Re-
sende considera ter ficado mar-
cado pela “inoperância defensi-
va” da equipa bracarense.

“Temos que reconhecer que o
Sporting fez um belíssimo jogo,
mas demos tudo até aos últimos
instantes”, referiu o técnico, ex-
plicando o que falhou na final.

“Não conseguimos ter uma
prestação defensiva à altura do
que é normal na nossa equipa. A
principal diferença entre as duas
partes do jogo foi alguma presta-
ção ofensiva, onde permitimos
que o Sporting fizesse contra-
-ataques. O sucesso do Sporting

foi ter tido um ataque extrema-
mente eficaz e nós não conse-
guimos parar. Tentámos, mas
não foi possível. Julgo que o se-
gredo da vitória do Sporting foi
a nossa inoperância defensiva”,
explicou o treinador, colocando
já o foco no campeonato. 

“Julgo que a resposta que de-
mos hoje [ontem] em campo, de-
pois de estar quase todo o jogo a
lutar pelo resultado, com 5/6 go-
los atrás e não abdicámos do jo-
go até aos instantes finais, assim
como o semblante dos jogado-
res, permitem dizer que vamos
ter um ABC muito combativo a
lutar pelo nosso objectivo. Va-
mos ter seis finais, a próxima é
já com o Benfica”, sublinhou
Carlos Resende, lembrando a
meta do regresso às provas euro-
peias. “O que temos são seis jo-
gos fantásticos e seis oportuni-
dades para um plantel jovem,
mas com humildade, ambição e
capacidade de trabalho, de de-
volvermos o ABC/UMinho à
Europa no próximo ano”.

SPORTING
| Joana Russo Belo |

Do lado do Sporting, a felicida-
de tomou conta dos jogadores e
equipa técnica no final da vitória
frente ao ABC/UMinho. Pela
terceira época consecutiva, a
equipa leonina conquistou a Ta-
ça de Portugal.

“Todos os títulos são muito im-
portantes para o Sporting, esta-
mos muito satisfeitos por termos
ganho. Sabíamos que ia ser um
jogo difícil, mas preparámo-nos
muito bem, conseguimos projec-
tar bem as dificuldades e encon-
trar soluções”, sublinhou Frede-
rico Santos.

O técnico destacou a “boa con-
fição física da equipa”  e elogiou

os jogadores: “provámos que so-
mos uma equipa muito forte e só
por isso conseguimos ganhar.

Eliminámos o Benfica, um can-
didato ao título, e hoje [ontem]
vencemos outro candidato.”

“Segredo da vitória do Sporting 
foi a nossa inoperância defensiva”
PLANTEL DO ABC/UMINHO RECEBEU AS MEDALHAS de finalista vencido com lágrimas e tristeza
pela derrota. Técnico Carlos Resende considera que prestação defensiva acabou por matar o sonho. 

FLÁVIO FREITAS

Lágrimas de Humberto Gomes espelham a tristeza de todo o plantel após derrota na final

FLÁVIO FREITAS

Equipa do Sporting festejou a 15.ª Taça de Portugal da história do clube

Pavilhão com lotação esgotada
Várias centenas de bracarenses
no apoio à equipa do ABC/UMinho
O Pavilhão de Águas Santas, na Maia - palco da final-four da Taça de Por-
tugal de andebol - encheu por completo para a final da prova, ontem, à
tarde, no duelo entre ABC/UMinho e Sporting. Mais de 1.500 espectado-
res lotaram o pavilhão, num forte apoio às equipas e num hino à modali-
dade. De Braga viajaram centenas de adeptos bracarenses, que coloriram
as bancadas e não pararam no incentivo à equipa bracarense. Excelente
moldura humana e um grande espectáculo de andebol.

§público

“Temos que estar
optimistas por aquilo que
representámos, porque 
para ganhar as finais é
preciso estar lá, o ABC fez
tudo para estar na final.
Deixámos uma imagem
digna do que é o desporto
em Braga e o andebol do
ABC. Conseguimos atrair
centenas de pessoas de
Braga, só um lamento
porque a claque do
Sporting era de Braga e
encheu-me de tristeza.
Estou muito orgulhoso por
aquilo que o ABC fez.”

Luís Teles (presidente ABC/UMinho)

“Estamos tristes, queríamos
muito ganhar esta final,
fomos uns dignos vencidos,
gostava de dar os parabéns
ao Sporting é uma
excelente equipa. Falhou
termos jogado muito com o
coração, quando estivemos
em desvantagem de 3/4
golos passámos a jogar
mais com o coração, porque
queríamos muito ganhar
esta taça. Esses pormenores
fazem a diferença. Somos
uma grande equipa.” 

Pedro Seabra (sub-capitão ABC/UMinho)

Frederico Santos, técnico do Sporting

“Provámos que somos 
uma equipa muito forte”
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ABC/UMINHO FALHA TAÇA DE PORTUGAL

TÃO PERTO DE
FAZER HISTÓRIA
Págs. 22 e 23
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ANDEBOL

Sporting vence
Taça na Maia
OSportingconquistouontem
aTaçadePortugaldeandebolpela
terceiravezseguida(o15ºtítulo),
aobateroABC/UDMinho,
por34-29,nafinalnaMaia.
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Andebol
Taça de Portugal

Impotente para travar
hegemonia madeirense
Feminino Ansiedade e, porque não admiti-lo, maior capacidade do adversário
estiveram na base da derrota do Alavarium na final da competição

MADEIRA SAD                             29

Treinador: Duarte Freitas.
Isabel Gois; Cláudia Aguiar (5), Filipa
Correia, Ana Andrade (7), Renata
Tavares (5), Frederica Jesus (1) e Sara
Gonçalves (7) - sete inicial - Catarina
Oliveira, Andreia Andrade, Ana Temtem
(3), Márcia Abreu (1), Soraia Lopes,
Cláudia Farinha e Petra Abreu.

ALAVARIUM                                  26

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque; Mariana Lopes (5), Vi-
viana Rebelo, Ana Neves (4), Soraia
Domingues, Lisa Antunes (3) e Soraia
Fernandes (4) - sete inicial - Andreia
Madail, Ivete Marques, Filipa Fontes,
Mónica Soares (7), Inês Branco, Carla
Dias, Ana Seabra (2) e Ana Moreira (1).

Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
Assistência: cerca de 600 espectadores.
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá.
Ao intervalo: 14-11.

Sérgio Loureiro

O Alavarium Love Tiles viu ruir
o sonho de conquistar a sua
primeira Taça de Portugal de
Seniores Femininos, ao su-
cumbir perante um opositor
que, imagine-se, levou para a
Madeira o seu 16.º troféu ga-
nho de forma consecutiva.

A tarefa da equipa orientada
por Ulisses Pereira antevia-se
complicada ou não fosse o Ma-
deira SAD uma das mais fortes
equipas no panorama nacional,
tal como é o Alavarium. A dife-
rença, porém, resultou da maior
capacidade de superação evi-
denciada pelas comandadas de
Duarte Freitas, que ao longo de
todo o encontro demonstraram
uma frieza a toda a prova, não
denotando qualquer nervo-
sismo mesmo quando a equipa
aveirense ameaçou colocar em
causa a vitória.

O início desta final demons-
trou isso mesmo, o forte pen-
dor dado pelo Madeira SAD.
Marcou dois golos iniciais e es-
ticou ao 1-3, obrigando as avei-
renses a despenderem o pri-
meiro grande esforço que per-
mitiu igualar o marcador (7-7).
Foi a altura de Ulisses Pereira

A experiência do Madeira
SAD fez quase toda a dife-
rença nesta final. Nos mo-
mentos-chave, a maior
experiência e a exibição da
Isabel Gois justificaram o
triunfo do nosso adversário.
Ganhámos a meia-final com
brilhantismo, mas neste jogo
foram os pormenores que de-
cidiram a final”.

Ulisses Pereira
Treinador do Alavarium

Sabíamos que seria um jogo
decidido nos pormenores. O
Alavarium tem uma das me-
lhores primeiras linhas a nível
nacional, bem como duas das
melhores guarda-redes, mas
esses pormenores não foram
suficientes para nos ganhar.
Concordo que a nossa expe-
riência nos pormenores que
nos fizeram ganhar”.

Duarte Freitas
Treinador do Madeira SAD

REACÇÕES

fazer entrar Ana Seabra (15m).
Conhecedor do potencial da in -
ternacional portuguesa, Du arte
Freitas colocou Márcia Abreu
a marcar individualmente Ana
Seabra e o efeito da sua entrada
diluiu-se um pouco.

Isabel Gois fechou
a baliza das insulares

Em desvantagem por três
golos ao intervalo, tornava-se
imperioso ao Alavarium Love
Tiles reentrar com atitude per-
sonalizada e dar, o quanto an-
tes, uma ideia bem vincada de
que queria colocar um ponto
final na tradição das insulares
na prova. Aconteceu precisa-
mente o contrário…

O Madeira SAD ressurgiu no-
vamente mais forte e, aos 34
minutos, já vencia por quatro
(17-13), alargando o “fosso” aos
cinco golos (19-14) seis minutos
mais tarde. Pelo meio, a guarda-
redes Isabel Gois agigantava-se
na baliza, fazendo defesas à par-
tida impossíveis. Num assomo

de superação, a turma de Aveiro
fez um parcial de 6-2, abrindo
espaço para a discussão sobre
quem iria ganhar. Segundo es-
forço colectivo que viria causar
efeitos físicos.

O desconto de tempo solici-
tado por Duarte Freitas foi pro-
videncial. O Madeira SAD vol-
tou a “pegar” na final e a colo-

car uma mão na Taça, para a
qual Isabel Gois ajudou a esti-
car a outra mão, repetindo o
triunfo da sua equipa diante do
Alavarium, que havia aconte-
cido no início da temporada,
na disputa da Supertaça em Vi-
seu. E já não havia disponibili-
dade física para a equipa de
Ulisses alterar a história. |

Soraia Domingues recebe o troféu de finalista vencido da vice-presidente da FAP, Juliana Sousa

F.A.P.
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ALAVARIUM FALHA
CONQUISTA DA TAÇA
A equipa aveirense, apesar da atitude revelada no jogo decisivo, não conseguiu contrariar
o favoritismo do Madeira SAD, que conquistou a 16.º troféu consecutivo Página 21
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Esforço sem glória

O técnico do ABC/UMinho reconheceu 
que a equipa não esteve bem, falhando 
nas situações de ataque, nomeadamente 
no início do segundo tempo, mostrando 
ainda inoperância a nível defensivo.

«Hoje (ontem) não conseguimos ter uma 
prestação defensiva à altura daquilo que é 
o normal. Entretanto, a principal diferença 
entre a primeira e a segunda parte foram 
as dificuldades sentidas na finalização, per-
mitindo que o Sporting utilizasse o contra-
-ataque para se distanciar no marcador.  
O nosso adversário mostrou-se eficaz na 
finalização e nós não conseguimos travar 
esses ataques, por inoperância defensiva», 
considerou Carlos Resende.

Abordando, depois, o futuro, o técnico  
dos academistas mostrou-se confiante dado 
a forma como «os jogadores mostraram 
que sentiram esta derrota». «Pelas suas ex-
pressões estou confiante que vão continuar 
a lutar, até final da época, pelos objetivos 
que traçámos. Temos seis finais, a próxima 
já contra o Benfica, e seis oportunidades 
para desfrutar na tentativa de devolver o 

Resende: «Falhámos na defesa»

Fase do jogo entre a turma bracarense e o conjunto lisboeta

ABC/UMINHO DERROTADO PELO SPORTING (29-34) NA FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL

LIMA DUARTE

O empenho, o esforço e 
a capacidade de luta, pro-
curando reagir sempre às 
adversidades que o jogo 
lhe colocava, não foram 
suficientes para o ABC/
/UMinho chamar a si a vi-
tória na final da Taça de 
Portugal, realizada ontem, 
frente ao Sporting, no Pa-
vilhão do Águas Santas.

A verdade é que a equi-
pa “verde e branca” se 
mostrou mais forte fisica-
mente, fazendo valer a sua 
maior experiência compe-
titiva, para se adiantar em 
definitivo no marcador, no 
segundo tempo, arrancan-
do a caminho de um triun-
fo que não merece contes-
tação. Apesar do Sporting  
ter estado na frente do 
marcador desde o início, 
os jogadores bracarenses, 
no primeiro tempo, soube-
ram sempre reagir, nunca 
deixando que o adversá-

rio ganhasse uma vanta-
gem irrecuperável.

Carlos Resende mexia 
na equipa, jogava com o 
guarda-redes avançado, 
procurando descompen-
sar a defesa contrária e os 
minhotos igualaram (7-7) 
aos 15 minutos.

Mantendo o empenho 
e capacidade finalizadora  
o ABC/UMinho voltaria a 
nova igualdade (13-13) no 
decurso do último minuto 
do primeiro tempo.

Acabaria, no entanto, 
por sofrer um golo a dez 
segundos do fim, depois 
da dupla de arbitragem ter 
deixado arrastar uma si-
tuação de jogo passivo, por 
parte do Sporting, saindo 
para o intervalo a perder 
por 13-14.

No segundo tempo, com 
a equipa “leonina” a mos-
trar grande mobilidade de-
fensiva, tapando bem os 
caminhos da sua baliza, 
o ABC/UMinho não conse-

TAVARES (ABC)

«As coisas 
não saíram 
nada bem»

O melhor marcador 
do ABC/UMinho na 
final foi o experiente 
David Tavares. Os oito 
golos apontados não 
chegaram, contudo, 
para ver a equipa 
triunfar. «O Sporting 
esteve melhor que nós 
e venceu bem. Vamos 
olhar em frente com a 
certeza de que temos 
que jogar melhor. Sa-
bemos fazê-lo e temos 
objetivos para alcan-
çar no campeonato», 
disse.

Casa cheia e...     
Braga em peso

O Pavilhão do Águas 
Santas registou uma 
enchente. Segundo a 
organização, assistiram 
ao jogo mais de 1.500 
adeptos. Foi também um 
“jogo” de claques, onde 
a mais organizada foi a 
do vencedor da Taça. 
De um lado estavam os 
bracarenses, adeptos do 
ABC/UMinho, e, do outro, 
também se podia ver uma 
bandeira com a indicação 
do Núcleo Sportinguista 
de Braga.

FPA

Andebolistas do ABC/UMinho agracedem apoio dos muitos academistas presentes em Águas Santas

Pavilhão da Associação Atlética
de Águas Santas

Árbitros: Bruno Rodrigues 
e Carlos Capela

ABC/UMinho 29
Humberto Gomes (Bruno Dias e Ema-
nuel Ribeiro); Fábio Vidrago (4), Pe-
dro Seabra  (5), Ricardo Pesqueira 
(2), Carlos Martins (1), Nuno Grilo 
(1) e Nuno Rebelo (4); Hugo Rocha 
(1), Carlos Siqueira (2), Diogo Bran-
quinho, David Tavares (8), Vasco 
Areias, Tomás Albuquerque e João 
Pinto (1).

Treinador:  Carlos Resende

Sporting 34
Ricardo Candeias (Luís Oliveira); Pe-
dro Portela (12), Frankis Carol (8), Rui 
Silva (4),  Pedro Solha (5), João An-
tunes, Fábio Magalhães (2), Ricar-
do Dias (1), Bruno Moreira (2), Nu-
no Gonçalves, João Ligeiro e Sérgio 
Barros .

Treinador:  Frederico Santos

Ao intervalo: 13-14

ABC à Europa no próximo ano», finalizou.

Frederico Santos (técnico do Sporting): 
«Todos os títulos são importantes»

O treinador do Sporting, Frederico Santos, 
considerou que «o título deu uma grande satis-
fação ao clube», lembrando que todos os títulos 

«são importantes». Frederico considerou que 
a sua equipa «preparou muito bem a partida» 
e «conseguiu encontrar as soluções para os 
problemas que o ABC» lhe colocou. «Satisfeitos 
por termos conquistado um título importante 
para o Sporting. Obrigado ao público pelo apoio 
prestado», concluiu.

guiu encontrar o antídoto 
para ultrapassar os obstá-
culos que lhe eram criados 
e, quando o conseguia fa-
zer, esbarrava num guar-

da-redes, Ricardo Can-
deias, inspirado, defenden-
do quase tudo o que lhe 
aparecia pela frente.

Mais esclarecido, o Spor-

ting distanciou-se no mar-
cador (28-21), a dez minu-
tos do fim, acabando por 
triunfar, merecidamente, 
por 34-29.

FPA

ABC/UMi-
nho quebrou no segundo tempo, sentindo dificulda-des no jogo atacan-te. Leões 

fortes
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ABC perdeu 
com o Sporting 
na final da Taça 
de Portugal 

O ABC perdeu, ontem, frente 
ao Sporting, por 29-34, na 
final da Taça de Portugal em 
andebol, disputada na Maia.

DESPORTO • PÁGINA 29
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Após a conquista de mais uma Taça
de Portugal, o técnico do Madeira
SAD, Duarte Freitas, disse: «Já es-
távamos à espera deste equilíbrio.
Tivemos uma Isabel Góis [guarda-
redes], uma defesa forte, eles têm
uma primeira linha muito boa, e isso
deu um bom espetáculo cheio de
equilíbrio. As minhas jogadoras
foram fantásticas ao longo destes
oito meses de época e mantêm-se
a trabalhar, com grande determina-
ção, que lhes permite continuar a
conquistar títulos».

«Minhas jogadoras
foram fantásticas»

D
R

O Madeira SAD conquistou, ontem, a Taça
de Portugal de andebol feminino - pela 16.ª
vez consecutiva -, ao derrotar na final o Ala-
varium, por 29-26, em jogo disputado no Pa-
vilhão do Águas Santas, na Maia. A equipa
madeirense, que chegou ao intervalo a ga-
nhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o 1.º troféu ao Alava-
rium, campeão nacional em título. As insula-
res estiveram sempre na frente do marcador
marcador: 4-3 (5m), 5-4 (10m), 7-7 (15m), 8-8
(20m), 11-9 (25m), 14-11 (intervalo), 16-13 (35m),
18-14 (40m), 20-17 (45m), 21-20 (50m), 24-22
(55m), 29-26 (final). Pela equipa orientada por
Duarte Freitas jogaram e marcaram: Isabel
Góis, Márcia Abreu (1), Renata Tavares (5), Ana
Andrade (7), Frederica Jesus (1), Cláudia Aguiar

(5), Filipa Correia, Sara Gonçalves (7), Ana Ten-
tem (3), Soraia Lopes, Cláudia Farinha. Desta-
que ainda para a grande exibição da guarda-
redes, que, numa tarde bastante inspirada,
negou, por diversas vezes, o golo à equipa
adversária. Na 2.ª parte, o Madeira SAD limi-
tou-se a manter a vantagem, perante um Ala-
varium, que, apesar de não desistir, não en-
controu soluções para contrariar a supremacia
insular. A hegemonia do Madeira SAD no se-
tor feminino do andebol português fica ainda
patente nos 12 títulos de campeão nacional,
alcançados nas últimas 15 épocas - “fugiram”
apenas dois para o Gil Eanes e um para o Ala-
varium - e na conquista de 15 Supertaças con-
secutivas. Palmarés da competição - 16 vitó-
rias: MADEIRA SAD; 6: Benfica; 3: Académico
do Funchal e Liceu Maria Amália; 2: Colégio
de Gaia, CLUB SPORTS DA MADEIRA e Ouri-
que; 1: AD Oeiras, CD Torres Novas, Almada
AC e Belenenses.

16.ª Taça de Portugal
para o Madeira SAD

Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt

D
R

“Sociedade” insular voltou a demonstrar (enorme) hegemonia nesta competição, agora na Maia.
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Madeira SAD vence 
Taça de Portugal 
de Andebol pela 16.ª vez
P. 28
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Andebol - Modalidades - Andebol: Sporting vence Taça | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/andebol-modalidades-sporting/534ad4d00cf2a836374f6990.html

/

 
O Sporting conquistou este domingo a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez
consecutiva, ao derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhäo do Águas Santas,
na Maia. Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao
intervalo a vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais
vitorioso nesta competição. O ABC, que eliminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo
na Taça de Portugal.
 
 há 7 horas
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No duelo disputado ontem na Maia,

a equipa do Sporting levou a melhor sobre

a formação de Braga. © JOSÉ COELHO/LUSA

Leões mantêm
hegemonia
Andebol. Sporting derrotou ABC e voltou a vencer

a Taça de Portugal como o fez nas duas épocas anteriores.

O Sporting conquistou ontem a
15.ª Taça de Portugal da sua histó-
ria depois de ter derrotado o ABC,
por 34-29, na final que se realizou
no pavilhão do Águas Santas, na
Maia. Este foi o terceiro ano
consecutivo que os leões, a equipa
com mais títulos na competição,
ganharam a prova.

Pedro Portela, do Sporting, des-
tacou-se no jogo com 12 golos. Nos
minhotos, David Tavares foi o me-
lhor marcador, com oito golos.

Refira-se que também ontem,
e também na Maia, o Madeira SAD
conquistou a Taça de Portugal,
mas feminino, após derrotar o
Alavarium, por 29-26. Esta foi a
16.ª vez seguida que as insulares
ganharam a prova. LUÍS CARMO
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Andebol

Sporting conquista 
Taça de Portugal pela 
terceira vez seguida
O Sporting conquistou ontem 
a Taça de Portugal de andebol 
masculino pela terceira vez 
consecutiva, ao derrotar o 
ABC/UD Minho, por 34-29, na 
final disputada no Pavilhão do 
Águas Santas, na Maia. Depois 
de ter afastado o Benfica nas 
meias-finais, o Sporting, que 
chegou ao intervalo a vencer 
14-13, arrecadou o troféu pela 
15.ª vez, o que faz do clube 
“leonino” o mais vitorioso 
nesta competição.
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/04/2014

Meio: RTP Online

Autores: Pedro Martins

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=730552&tm=46&layout=122&visual=61

/

 
14 Abr, 2014, 08:38 / atualizado em 14 Abr, 2014, 08:38
 
 O Sporting conquistou a Taça de Portugal em andebol pelo terceiro ano consecutivo. Vitória sobre o
ABC de Braga por 34-29.
 
Pedro Martins
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RTP Informação  	Meio: RTP Informação - 24 Horas

 	Duração: 00:01:32

 	Hora de emissão: 00:47:00
 

ID: 53445396

 
13/04/2014

Taça de Portugal em Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ef596a1-dff7-4a0c-8f43-

8ba560c4e579&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Sporting conquistou a Taça de Portugal em Andebol.
 
 
/

 
Repetições: RTP Informação - 24 Horas , 2014-04-13 05:17
 
 

Página 37



A38

Sporting derrota Benfica e garante lugar na final da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Antena Minho.pt

URL: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=70412

/

 
12-04-2014
 
 O Sporting venceu o Benfica por 23-22 nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, garantindo
assim um lugar na final.
 
 O adversário será o vencedor do encontro entre o Xico Andebol e o ABC, que ainda está a decorrer.
 
 O Sporting, vencedor das duas últimas edições da prova, alcança assim a terceira final consecutiva,
tendo deixado pelo caminho, além do Benfica, o grande ausente da final four, o pentacampeão
nacional, FC Porto.
 
 A partida entre leões e águias começou bastante equilibrada, com ambas as equipas a explorarem o
contra-ataque e a apresentarem-se bastante eficazes na finalização e, ao mesmo tempo, organizadas
na defesa.
 
 Decorridos 15 minutos, o Sporting conseguia uma importante vantagem de dois golos, mas que
rapidamente foi anulada pelo conjunto encarnado.
 
 Ao intervalo, e a espelhar o equilíbrio no desempenho de ambas as equipas, o encontro estava
empatado 12-12, fazendo prever uma segunda parte emocionante e renhida.
 
 E, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Sporting e Benfica apresentaram, também nestes
últimos 30 minutos, uma dinâmica muito forte, com ataques rápidos eficazes, que raramente não
resultaram em golo, e apresentando uma defesa em sintonia e muito coesa.
 
 O encontro ficou definido no último minuto, altura em que a formação leonina, a vencer por um golo,
conseguiu a calma necessária para se organizar e controlar a vantagem.
 
 O Sporting é o clube que soma mais triunfos na Taça de Portugal, com 14 títulos, mais quatro do que
o ABC.
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as final four das taças de Portugal
masculina e feminina.
 
 Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
 
 Sporting - Benfica, 23-22.
 
 Ao intervalo: 12-12.
 
 Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:
 
 - Sporting: Ricardo Candeias, Pedro Portela (6), Bruno Moreira (2), Frankis Marzo (6), Rui Silva (2),
Pedro Solha (5), Fábio Magalhães (1), Luís Oliveira, João Antunes e Ricardo Dias (1).
 
 Treinador: Frederico Santos.

Página 38



 
 - Benfica: Vicente Alamo, Danil Chernov, Carlos Carneiro (4), António Areia (5), Elledy Semedo (2),
Dario Andrade (3), Álvaro Rodrigues (1), Hugo Figueira, Tiago Pereira (1), Cláudio Pedroso (3), José
Costa (3) e Inácio Carmo.
 
 Treinador: Jorge Rito.
 
 Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 5-5 (10), 7-5 (15), 7-8 (20), 9-9 (25), 12-12 (intervalo), 13-
15 (35), 15-17 (40), 15-18 (45), 19-19 (50), 21-21 (55), 23-22 (final).
 
 Assistência: Cerca de 1200 espetadores.
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«O Sporting provou que é uma equipa muito forte» - Frederico Santos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=471819

/

 
Feliz por ter alcançado mais um troféu para o andebol do clube, o treinador dos leões destacou a boa
prestação da sua equipa na segunda parte do encontro com o ABC.
Foi um jogo muito complicado. Jogámos melhor na segunda parte, na qual conseguimos uma margem
que nos permitiu gerir melhor o jogo. Hoje provámos mais uma vez que somos uma equipa muito
forte, referiu Frederico Santos.
Já o técnico do ABC, Carlos Resende, reconheceu a justiça da vitória leonina.
Hoje não fizemos uma boa partida, nomeadamente no que diz respeito à defesa, onde fomos
demasiado permissivos. O Sporting esteve melhor e foi um justo vencedor, afirmou o treinador dos
minhotos.
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Madeira SAD conquista 16.ª Taça feminina consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=471774

/

 
O Madeira SAD venceu o Alavarium por 29-26 e conquistou a Taça de Portugal de andebol feminino
pelo 16.º ano consecutivo.
Numa partida equilibrada a equipa insular chegou ao intervalo a vencer por 14-11, ganhando alguma
margem para a segunda parte onde conseguiu gerir a vantagem sobre as campeãs nacionais.
Já estávamos à espera deste equilíbrio. Tivemos uma Isabel Góis [guarda-redes], uma defesa forte,
eles têm uma primeira linha muito boa, e isso deu um bom espetáculo cheio de equilíbrio. As minhas
jogadoras foram fantásticas ao longo destes oito meses de época e mantêm-se a trabalhar com
determinação que lhe permite conquistar títulos, disse Duarte Freitas, treinador do Madeira SAD, no
final do encontro que se disputou no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
Já o treinador do Alavarium, Ulisses Pereira, destacou: Não é por acaso que esta equipa conquista
esta Taça tantas vezes consecutivas. Nós, apesar de sermos a equipa campeã, nos últimos 20 anos
fomos a equipa mais jovem a conquistar o título, por isso as jogadoras ainda têm muito que crescer.
Mas são estes jogos que nos dão alento. O que deu a vitória ao Madeira SAD foi a experiência e a
guarda-redes Isabel Góis. Ela acabou por fechar a baliza num período em que nós nos aproximámos e,
para mim, é das jogadoras mais decisivas do campeonato.
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Sporting conquista Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=471799

/

 
O Sporting venceu o ABC por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia, e
conquistou a terceira Taça de Portugal de andebol consecutiva, a 15.ª do seu historial.
Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, a equipa de Frederico Santos chegou ao intervalo a
vencer por 14-13, com Pedro Portela (12 golos) a destacar-se como melhor marcador.
Com 15 troféus, a equipa de Alvalade é a mais vitoriosa na competição à frente do ABC (13), FC Porto
(12) e Benfica (8).
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/madeira-sad-vence-taca-de-portugal-de-andebol-feminino-pela-16-vez

/

 
Hoje, 15h25
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
 Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 Hoje, 15h25 Nº de votos (0) Comentários (0)
 Por: LUSA
 
O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao
derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12 títulos
de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil Eanes e um
para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
Por:LUSA
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/sporting-conquista-taca-de-portugal-de-andebol-pela-terceira-vez-seguida

/

 
Hoje, 18h15
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
 Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 Hoje, 18h15 Nº de votos (0) Comentários (0)
 Por: LUSA
 
O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
 
Por:LUSA
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Olhos postos na Taça de Portu-
gal. O ABC/UMinho confirmou
a superioridade frente ao Xico
Andebol, ao vencer por 27-31,
no jogo da meia-final da final-
-four que decorre no Pavilhão de
Águas Santas, na Maia. Quatro
anos depois, os bracarenses vol-
tam a entrar em campo numa fi-
nal à procura da conquista da Ta-
ça, diante do Sporting - actual
detentor do troféu [ver caixa],
que ontem eliminou o Benfica. 

Com Nuno Grilo e o guarda-re-
des Bruno Dias a assumirem o
papel de destaque na equipa bra-

carense - guardião brilhou com
11 defesas - a tarefa no dérbi mi-
nhoto não foi tão simples como
parecia à primeira vista. O técni-
co do ABC/UMinho, Carlos Re-
sende, tinha alertado para a qua-
lidade do Xico Andebol - equipa
que milita na II Divisão Nacio-
nal - e a verdade é que a forma-
ção primodivisionária sentiu
grandes dificuldades, após uma

entrada muito fraca no jogo, e só
conseguiu reagir a partir dos 19
minutos, altura em que empatou
o marcador (10-10).

Já o Xico Andebol surpreendeu
com uma entrada forte, determi-
nação e raça, carácter que levou
a uma vantagem de três golos
aos cinco minutos (4-1). Depois
do empate, a partida ficou mais
equilibrada, mas o ABC/UMi-

nho esbarrava quase sempre
num atento guarda-redes Ricar-
do Castro - que defendeu oito re-
mates. Dois remates certeiros de
Hugo Rocha colocaram os bra-
carenses na frente pela primeira
vez e, ao intervalo, a vantagem
magra de um golo colocava o
Académico na frente (14-15).

O equilíbrio manteve-se na se-
gunda parte - com a excelente

réplica dos vimaranenses que
deixou em aberto o marcador até
aos últimos cinco minutos - con-
tudo o ABC/UMinho entrou
mais organizado e conseguiu
manter-se sempre na frente, fru-
to de uma brilhante exibição de
Bruno Dias. Na primeira parte,
tinha sido Ricardo Castro a bri-
lhar na baliza vimaranense -
aliás marcou o décimo golo num
potente remate de baliza a baliza
- e, na segunda meia-hora, foi a
vez de Bruno Dias travar o ím-
peto vimaranense, actuação que
acabou por ser determinante pa-
ra o triunfo final dos bracaren-
ses. E a estatística deixa transpa-
recer essa tarde memorável do
guardião: 48 por cento de defe-
sas, numa eficácia notável. 

Na baliza, o gigante Dias e, no
ataque, um Grilo de raça, que foi
peça-chave nos últimos dez mi-
nutos da partida. Em 18 remates,
o lateral esquerdo apontou dez
golos e elevou a equipa à final
da Taça de Portugal. 

Na final com mão do gigante Bruno Dias
ABC/UMINHO ESTÁ NA FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL, depois do triunfo nas meias-finais no dérbi frente ao Xico Andebol
(27-31). Bracarenses sofreram, mas confirmaram a superioridade fruto de uma exibição notável de Bruno Dias e Nuno Grilo.

FLÁVIO FREITAS

Nuno Grilo, do ABC/UMinho, esteve em destaque na partida, com dez golos e uma eficácia notável 

Quatro anos depois, 
o ABC/UMinho volta a
jogar uma final da Taça de
Portugal. Em 2008/09, 
os bracarenses venceram 
o FC Porto, por 30-26, e
festejaram o título. Esta
tarde procuram repetir o
feito diante do Sporting.

+ mais
XICO ANDEBOL 27
Ricardo Castro (gr) (1), Gustavo Castro (1),

André Caldas (2), Rui Oliveira (4), Nuno

Silva (4) e Daniel Santos (8). Jogaram

ainda: João Macedo, José Pinto, Mário

Peixoto (1), Tiago Cunha, Pedro Carvalho,

Luís Sarmento (1), João Gonçalves (3), Rui

Lourenço (2) e Jaime Barreiros.

Treinador: Eduardo Rodrigues.

ABC/UMINHO 31
Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (1),

Pedro Seabra (2), Ricardo Pesqueira (4),

Carlos Martins, Nuno Grilo (10) e Nuno

Rebelo (2). Jogaram ainda: Hugo Rocha

(4), Carlos Siqueira (1), Diogo Branquinho

(1), Emanuel Ribeiro, David Tavares (2),

Vasco Areias, Bruno Dias, Tomás

Albuquerque e João Pinto (4).

Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Alberto Alves e Jorge

Fernandes.

Pavilhão de Águas Santas (Maia).

Intervalo: 14-15

SPORTING 23
Ricardo Candeias (gr), Pedro Portela (6),

Bruno Moreira (2), Frankis Marzo (6), Rui

Silva (2), Pedro Solha (5) e Fábio

Magalhães (1). Jogaram ainda: Luís

Oliveira, Sérgio Barros, João Ligeiro, Nuno

Gonçalves, Ricardo Dias (1), João Antunes

e Diogo Domingos.

Treinador: Frederico Santos.

BENFICA 22
Vicente Alamo (gr), Daniel Chernov, 

Carlos Carneiro (4), António Areia (5),

Elledy Semedo (2), Dario Andrade (3) 

e Álvaro Rodrigues (1). Jogaram ainda:

Davide Carvalho, Tiago Pereira (1), João

Pais, Cláudio Pedroso (3), Paulo Moreno,

Ivo Santos, Hugo Figueira, José Costa (3) 

e Inácio Carmo.

Treinador: Jorge Rito.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto

Martins.

Leões venceram Benfica (23-22)

Sporting é adversário dos bracarenses
Na primeira meia-final da Taça de Portugal, o Sporting levou a melhor
diante do Benfica, ao vencer por 23-22, garantindo, assim, o lugar na fi-
nal desta tarde (16.30 horas). Num duelo emotivo, renhido e disputado
até ao apito final, com muitas alternâncias no marcador, os leões vence-
ram pela margem mínima de um golo, mas a incerteza foi uma constan-
te ao longo de todo o jogo. Os primeiros minutos foram de marcado equi-
líbrio com o Benfica a passar à frente aos dez minutos (4-5), contudo o
Sporting reagiu, voltou ao comando, mas ao intervalo o marcador estava
empatado (12-12). Os encarnados entraram melhor na segunda parte, já
com Hugo Figueira na baliza, e chegaram aos três golos de vantagem
(12-15). Os leões reagiram, empataram, chegaram à vantagem e nos úl-
timos cinco minutos as duas equipas estavam separadas por dois golos
(21-19). Frankis a menos de um minuto do fim colocou o Sporting na
frente (23-22) e selou o triunfo final.

§meia-final
“Acho que foi um bom jogo
para os adeptos e foi uma
boa promoção para a
modalidade termos duas
equipas a disputar o lugar
na final até ao último
segundo e o jogo ser
decidido por um golo.
Fizemos uma segunda parte
mais conseguida que a
primeira, chegámos a uma
vantagem de quatro golos e
depois, por um motivo ou
outro, deixámos fugir. 
O nosso objectivo era
chegar à final. Não gostei
nada da arbitragem.”

Jorge Rito (técnico Benfica)

“Quando se ganha por um
ou se perde por um, o jogo
decide-se por pequenos
pormenores e detalhes.
Marcámos mais um golo
que o Benfica. Ficou
confirmado o carácter dos
jogadores do Sporting, a
sua entrega e
determinação. A entrega
dos jogadores fez a
diferença. Qualquer
adversário na final será
difícil, é indiferente qual vai
ser o adversário que vamos
encontrar amanhã [hoje],
espero um bom jogo.” 

Frederico Santos (técnico Sporting) Página 51



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 28,78 x 37,40 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 53434336 13-04-2014

ABC/UMINHO
| Joana Russo Belo |

Carlos Resende tinha alertado
para as dificuldades. E a exibi-
ção do Xico Andebol confirmou
essa preocupação do técnico do
ABC/UMinho. Apesar do triun-
fo e de estarem na final, o treina-
dor lembrou não ter sido um jo-
go fácil.

“Foi extremamente difícil, já
estávamos à espera disso. Estas
duas semanas não têm sido fá-
ceis em termos de trabalho, por-
que tivemos dois dias apenas
com a equipa toda junta, o que
limita a concentração para o jo-
go. E do outro lado tivemos uma
equipa que jogou muitíssimo
bem e demonstrou que tem qua-
lidade suficiente para estar na I
Divisão, foi um digno merece-
dor de estar nesta competição”,
sublinhou Carlos Resende, des-
tacando “a vitória, acima de tu-
do”.

O treinador bracarense diz ter
sido “a exibição possível”, num
jogo em que o ABC/UMinho te-
ve de sofrer para vencer.

“Tínhamos consciência dessas
dificuldades, não menosprezá-

mos a qualidade do Xico, sabía-
mos que o grande adversário ho-
je [ontem] éramos nós. Vence-
mos e estamos na final. Amanhã
[hoje] vai ser melhor certamen-
te”, realçou o técnico.

Esta tarde - pelas 16.30 horas -
o ABC/UMinho vai lutar com o

Sporting pela Taça de Portugal,
jogo que considera ser “espe-
cial”: “conhecemos bem o Spor-
ting. Aquilo que vou dizer aos
meus jogadores é que, se estiver-
mos num patamar qualitativo
que já mostrámos, é um jogo que
podemos vencer. Já vai ser um

jogo mais fácil, já passámos esta
questão da meia-final e as duas
equipas partem com 50 por cen-
to de probabilidades de vencer.
Irá ganhar aquela que estiver ao
seu melhor nível. Se estivermos
ao nosso melhor nível, temos
equipa para ganhar”, rematou.

XICO ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Do lado da equipa vimaranense,
o desalento era visível no final
do dérbi minhoto que terminou
com o triunfo do ABC/UMinho.
O técnico Eduardo Rodrigues
considera que fizeram uma gran-
de exibição. 

“Demos tudo por tudo neste jo-
go e acho que fizemos um mag-
nífico trabalho, tenho que dar os
parabéns aos meus jogadores,
deram tudo para que tivéssemos
um resultado diferente, infeliz-
mente não foi possível. A quali-
dade do ABC e o favoritismo pa-
ra este jogo era claro, são os
primeiros classificados da I Di-
visão e nós jogámos na II divi-

são com uma intensidade de jo-
gos muito diferente”, referiu.  

Por isso, “fica um amargo de

boca no final, porque perdemos
por quatro e podíamos ter venci-
do. Parabéns ao ABC/UMinho.”

“Foi extremamente difícil” 
ABC/UMINHO SOFREU PARA VENCER O DÉRBI com o Xico Andebol. Técnico Carlos Resende diz ter
sido um jogo difícil, a exibição possível e garante uma equipa mais personalizada na final de hoje.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende diz ter equipa para vencer hoje o Sporting

FLÁVIO FREITAS

Eduardo Rodrigues elogiou o trabalho e entrega da equipa 

Alavarium Love Tiles e
Madeira Sad vão disputar
a final da Taça de Portugal
em femininos, depois de,
no início da época, terem
também disputado a final
da Supertaça. Ontem, as
madeirenses venceram a
Jac-Alcanena, por 20-30
(11-13), enquanto o
Alavarium venceu a 
ADA Colégio João de
Barros, por 24-25 (10-11).

+ femininos

Final esta tarde, pelas 16.30 horas

Adeptos em peso na final-four
O Pavilhão de Águas Santas, na Maia - palco da final-four da Taça de Por-
tugal de andebol - esteve, ontem, repleto, nos dois jogos das meias-finais
da competição. No duelo entre Sporting e Benfica as bancadas encheram
por completo e, no dérbi minhoto entre Xico Andebol e ABC/UMinho, a
lotação não esgotou, mas a moldura humana foi considerável. De Braga
viajaram dezenas de adeptos, que incentivaram do princípio ao fim a
equipa bracarense e empurraram para a vitória. 
Hoje está agendada a final, a partir das 16.30 horas, entre Sporting e
ABC/UMinho. Antes, pelas 14 horas, medem forças as equipas femininas
do Madeira SAD e Alavarium Love Tiles.

§público

“O objectivo foi cumprido,
que era estar na final. Não
jogámos o que sabemos,
entrámos muito mal no
jogo, não defendemos e
eles sempre a contra-atacar.
Sabíamos que ia ser difícil, a
pressão estava do nosso
lado e tínhamos que ganhar
para estar na final. O Xico,
apesar de estar na II
Divisão, tem uma excelente
equipa. O Sporting é uma
equipa mais forte e vamos
jogar o que sabemos na
final e conquistar a Taça de
Portugal.”

João Pinto (jogador ABC/UMinho)

“Foi, exactamente, como
estávamos à espera,
sabíamos que o Xico era
uma boa equipa, tínhamos
alertado para o facto de
eles serem uma equipa com
valor para não estar na II
Divisão. Foi um jogo duro,
difícil para nós, mas acabou
como estávamos à espera,
com a vitória. A final vai ser
um jogo igual ao que tem
sido, muito disputado com
toda a certeza, equilibrado.
São duas boas equipas, que
querem ganhar a Taça e
espero que seja um
excelente espectáculo.”

Pedro Seabra 
(sub-capitão ABC/UMinho)

Eduardo Rodrigues, técnico do Xico Andebol

“Fica um amargo de boca
porque perdemos por quatro”
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TAÇA DE PORTUGAL SPORTING É O ADVERSÁRIO

ABC/UMINHO
ESTÁ NA FINAL
Págs. 28 e 29
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Alavarium de qualidade
garante final na Maia

Madeirenses
confirmam
favoritismo
A equipa do Madeira
SAD não sentiu ontem,
no primeiro jogo da
“Final 4”, grande difi-
culdade para levar de
vencida o Alcanena,
formação menos con-
tada das quatro pre-
sentes nesta fase final
da Taça de Portugal. O
resultado final de 30-
20, favorável às madei-
renses, diz bem da su-
perioridade do con-
junto orientado por
Duarte Freitas. Ao in-
tervalo, o Madeira SAD
já vencia por 15-13, mas
um segundo tempo de
excelência (15-7) “di-
luiu” todas as dúvidas
relativamente a um hi-
potético equilíbrio. |

Feminino A formação aveirense resistiu à forte entrada do adversário,
recompondo-se para terminar com o bilhete para a grande decisão

COLÉGIO JOÃO BARROS     24

Treinador: Paulo Félix.
Ludmila Soares; Dulce Pina (4), Paula
Malcato (3), Maria Pereira (6), Ana
Costa (4), Mariama Sanó (2) e Helena
Corro (1) - sete inicial - Carolina Costa,
Ana Silva, Céline Rodrigues, Nathalie
Lopes, Inês Catarino (4), Eduarda Pin-
heiro e Gizelle Carvalho.

ALAVARIUM,                                 25

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque; Mariana Lopes (4), Ana
Neves (4), Soraia Domingues, Lisa An-
tunes (1), Mónica Soares (8) e Soraia
Fernandes (2) - sete inicial - Andreia
Madail, Ivete Marques, Viviana Rebelo
(1), Filipa Fontes, Ana Almeida, Inês
Branco, Carla Dias, Ana Seabra (4) e
Ana Moreira (1).

Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
Assistência: 500 espectadores.
Árbitros: Gonçalo Aveiro e Hugo Fer-
nandes.
Ao intervalo: 10-11.

Foi um bom jogo, equilibrado
tal como tinha acontecido na
final do campeonato da
época passada. No início esti-
vemos muito desequilibra-
dos, mas aos poucos
equilibramos e sentimos que
podíamos vencer. Na segunda
parte estivemos muito bem
defensivamente, a Ana Sea-
bra, embora cheia de dores,
apareceu, como aparece sem-
pre nestes momentos e a exi-
bição da Andreia Madail
prova que temos um plantel
muito bom. Na final, teorica-
mente a equipa vai estar mais
desgastada, mas queremos
vencer e acabar com a hege-
monia do Madeira SAD”.

Ulisses Pereira
Treinador do Alavarium

REACÇÃO

a meia-final a prolongamento
e dispôs de soberana ocasião
pa ra isso, mas Inês Catarino,
com Diana Roque pela frente,
voltou a “tremer” desperdiçan -
do novo livre de sete metros,
com a bola a bater no poste.
Hoje, o Alavarium vai tentar
quebrar uma hegemonia do
Madeira SAD de 16 anos a con-
quistar a Taça de Portugal.|

agressiva e fazendo marcação
individual a Maria Pereira.

Mónica Soares mostrava es-
tar de “mão quente”, levando
Paulo Félix a parar o tempo já
com as aveirenses outra vez
no comando (21-19), mas a de-
fesa de Diana Roque, a um livre
de sete metros de Inês Cata-
rino, revelou-se decisiva (22-
20), quando faltavam seis mi-
nutos para o final.

O Colégio João de Barros não
“baixou os braços”, tentou levar

de Portugal depois de ontem
ter batido o Colégio João de
Barros naquela que poderia ter
sido a final antecipada. O em-
bate que reeditou o jogo do tí-
tulo da temporada transacta
desenvolveu-se a um ritmo
alucinante, com recuperações
no marcador de ambas as
equipas e com um vencedor
justo, que deixa antever, para

hoje, uma discussão do troféu
digna de respeito.

O Colégio João de Barros
mostrou que queria marcar
presença na decisão, entrando
determinado e alcançando uma
vantagem inicial de três golos
(4-1 e 5-2), que cedo obrigou o
Alavarium a ter que encetar
uma veloz recuperação. Ulisses
Pereira teve mesmo que pedir

Andebol
Taça de Portugal

Sérgio Loureiro

O Alavarium Loves Tiles vai
marca hoje presença, a partir
das 14 horas, na final da Taça

Ana Seabra, mesmo magoada, ainda marcou quatro golos

F.A.P.
o seu primeiro desconto de
tempo quando o “fosso” entre
as duas equipas prometia acen-
tuar-se (4-9), recorrendo a Ana
Seabra e a Andreia Madail para
dar a volta ao jogo.

A fórmula foi mesmo eficaz.
A internacional Ana Seabra
mostrou credenciais, reduzin -
do o marcador (5-9) e, aos 28
minutos, o Alavarium encos-
tou mesmo (10-10), para ter-
minar a primeira parte na fren -
te (11-10).

Diana Roque decisiva
nos livres de 7 metros

O empolgamento das avei-
renses já era uma realidade. A
“fuga” para a vitória teve um
primeiro esboço, quando Ana
Seabra subiu a parada para 14-
12 que, sublinhe-se, ainda não
dava para assustar as adver-
sárias. A turma de Paulo Félix
conseguiu mesmo voltar a
passar para a frente (16-15) até
ao momento em que a defesa
do Alavarium passou a ser
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Alavarium discute
conquista da Taça
com o Madeira SAD
Andebol | P22
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Madeira SAD conquista Taça de Portugal feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3810816

/

 
Andebol
 
 por Pedro Guarda, com Lusa
 
 O Madeira SAD conquistou este domingo a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
consecutiva, ao derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas
Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
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Sporting vence Taça de Portugal frente ao ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3810783

/

 
Andebol
 
 por Bruno Henriques, com Lusa
 
 O Sporting conquistou a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eliminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=696131

/

 
HOJE Ã s 15:22
 
 O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao
derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do ??guas Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - fugiram apenas dois para o Gil Eanes
e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
 Diário Digital / Lusa
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=696143

/

 
HOJE Ã s 18:11
 
 O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do ??guas Santas, na Maia.
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube leonino o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
 
 Diário Digital / Lusa
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  Corte: 1 de 1ID: 53434387 13-04-2014
Madeira SAD
e Alavarium
na final

A equipa feminina do 
Alavarium, que bateu, 
nas meias-finais, o Co-
légio João de Barros 
(25-24), vai disputar, 
hoje (14h00), com o 
Madeira SAD, que venceu 
o JAC Alcanena (30-20), 
a final.
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 3,88 x 4,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53434403 13-04-2014
Muito público       
nos dois dérbis

O jogo Sporting-Ben-
fica teve casa cheia e, 
pouco depois, o dérbi 
entre ABC/UMinho e CD 
Xico Andebol também 
registou boa casa.
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 3,96 x 9,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53434382 13-04-2014

Sporting 
bate rival   
e procura tri

O Sporting, que ven-
ceu as duas últimas Ta-
ças de Portugal, bateu, 
ontem, o Benfica, por 
23-22, carimbando, 
assim, a passagem 
à final da prova, que 
se disputa, hoje, pelas 
16h30, no Pavilhão da 
Associação Atlética de 
Águas Santas, na Maia, 
o local escolhido pela 
Federação de Andebol 
de Portugal para a 
final-four.
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Um Grilo a cantar no dérbi

O técnico do ABC/UMinho, Carlos Re-
sende, estava satisfeito com a vitória

«Sabíamos que iria ser difícil, porque 
o Xico Andebol tem uma boa equipa. Foi 
extremamente difícil, não estávamos à 
espera. Estas duas semanas não foram 
fáceis, porque tivemos apenas dois 
dias com a equipa toda, o que limita a 
concentração para o jogo. O Xico An-
debol jogou muito bem e mostrou que 
tem qualidade para estar na I Divisão. 
É um digno vencedor», atirou Carlos 
Resende, olhando, de seguida, para a 
final de hoje.

«Conhecemos bem o Sporting e eles 
também a nós. Amanhã (hoje) é um 
jogo especial, uma final, e o que vou 
dizer aos meus jogadores é que se nos 
exibirmos como já fizemos esta época 
podemos vencer», finalizou.

Eduardo Rodrigues
(Xico Andebol):
«Parabéns aos meus jogadores»

«Demos tudo por tudo neste jogo, 

fizemos um magnífico trabalho. Dar os 
parabéns aos meus jogadores porque 
fizeram tudo para termos um resulta-
do diferente, mas não foi possível. O 
ABC/UMinho tem muita qualidade, era 
favorito, lidera a I Divisão, enquanto 
nós estamos na II e a jogar com uma 
intensidade de jogo diferente. Fica um 
amargo de boca. Perdemos por quatro 
mas podíamos ter vencido», destacou, 
no final, Eduardo Rodrigues, técnico do 
CD Xico Andebol.

João Pinto (ABC/UMinho):     
«Não jogámos o que sabemos»

João Pinto, do ABC/UMinho, não gostou 
da exibição. «O objetivo está cumprido, 
mas não jogámos o que sabemos. En-
trámos mal no jogo, não defendemos e 
eles fizeram bons contra-ataques. Sabía-
mos que ia ser difícil, porque a pressão 
estava do nosso lado. O Xico, apesar de 
estar na II Divisão, tem uma excelente 
equipa. Correu bem e estamos na final. 
O Sporting? Vamos jogar o que sabemos 

Resende espera final «disputada»

João Pinto prepara-se para fazer mais um golo para a turma academista

BRACARENSES FORAM MAIS FORTES. 22 DO ABC/UMINHO EM GRANDE

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho bateu, 
ontem à tarde, o CD Xico 
Andebol, por 31-27, em 
partida das meias-finais 
da Taça de Portugal.

O dérbi minhoto foi equi-
librado, sobretudo no pri-
meiro tempo, altura em 
que o conjunto vimaranen-
se, que disputa a II Divi-
são, mostrou bons argu-
mentos. Na etapa comple-
mentar, empurrados pelo 
público, os de Braga foram 
superiores, com Nuno Gri-
lo em grande plano. 

Hoje (16h30), o ABC/
/UMinho vai procurar ven-
cer a prova que lhe foge 
desde 2008/2009. Do ou-
tro lado está um motiva-
do Sporting, que procura 
a terceira vitória consecu-
tiva na competição. 

Entrada forte do Xico
A primeira parte foi jo-

gada a um ritmo frené-

tico. Golo numa baliza, 
golo noutra, rematadores 
inspirados e guarda-redes 
também. 

Início forte da turma vi-
maranense, que chegou a ter 
parciais de 1-4, 2-5 e 3-6, de-
vido, sobretudo, à boa pres-
tação do seu guarda-redes, 
Ricardo Castro, e ao acerto 
na hora do remate.

Os bracarenses pare-
ciam surpreendidos com 
a entrada de leão do Xico 
Andebol mas, paulatina-
mente, foram-se aproxi-
mando no marcador e, ao 
intervalo, já venciam por 
15-14, fruto, sobretudo, 
de uma melhor prestação 
defensiva e de venenosos 
contra-ataques.

Bruno Dias e Grilo          
foram gigantes

Na segunda parte, o jogo 
ficou marcado pela expul-
são de Ricardo Pesqueira 
quando faltavam 15 minu-
tos para acabar. 

FPA

Hugo Rocha esteve em evidência nos contra-ataques

Pavilhão da Associação Atlética
de Águas Santas

Árbitros: Armando Fernandes e Carlos 
Resende

Xico Andebol 27
Ricardo Castro (1) e Pedro Car-
valho; Gustavo Castro (1), An-
dré Caldas (2), Rui Oliveira (4), 
Rui Lourenço (2), Nuno Silva (4) e 
Daniel Santos (8); João Macedo, 
José Pinto, Tiago Cunha, Raúl 
Roque, Mário Peixoto (1), Luís 
Sarmento (1), João Gonçalves 
(3) e Jaime Barreiros

Treinador:  Eduardo Rodrigues

ABC/UMinho 31
Humberto Gomes (Bruno Dias e Ema-
nuel Ribeiro); Fábio Vidrago (1), Pedro 
Marques (2), Ricardo Pesqueira (4), 
Carlos Martins, Nuno Grilo (9) e Nuno 
Rebelo (3); Hugo Rocha (5), Carlos Si-
queira (1), Diogo Branquinho (1), Da-
vid Tavares (2), Vasco Areias, Tomás 
Albuquerque e João Pinto (3)

Treinador:  Carlos Resende

Ao intervalo: 14-15

e tentar vencer a partida, porque queremos conquistar 
a Taça de Portugal», finalizou.

Pedro Seabra, capitão da turma bracarense, estava à 
espera de um jogo «muito difícil» e isso «confirmou-
-se». «Já tínhamos alertado para o facto de ter uma 
boa equipa, merecem estar na I Divisão, têm jogadores 
muito experientes e alguns até estiveram na conquista 
da Taça de Portugal, em 2009/2010. Foi um jogo duro 
e difícil. Agora vem o Sporting. Será muito disputado, 
equilibrado», disse.

Mas o ABC/UMinho não 
sentiu a expulsão e man-
teve-se na frente, devi-
do, sobretudo, à excelen-
te prestação na baliza de 

Bruno Dias e à inspiração 
ofensiva de Nuno Grilo, 
um autêntico panzer na 
hora de atacar a baliza 
do Xico que, diga-se, ven-

deu, e muita cara, a der-
rota frente a uma turma 
bracarense que, recorde-
-se, lidera o principal cam-
peonato luso.

FPA

Guarda-re-
des do Xico, Ri-cardo Castro, em alta na 1.ª parte. Bru-no Dias brilhou na 

segunda
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• ABC joga hoje, na Maia, final da Taça de Portugal
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ABC joga hoje ABC joga hoje 
na Maiana Maia
final da Taça final da Taça 
de Portugalde Portugal DESPORTO • PÁGINA 27DESPORTO • PÁGINA 27
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/madeira-sad-vence-taca-de-portugal-de-andebol-feminino-pela-16-vez=f865411

/

 
Domingo, 13 de abril de 2014
 
 Maia, 13 abr (Lusa) - O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela
16.ª vez consecutiva, ao derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do
Águas Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/sporting-conquista-taca-de-portugal-de-andebol-pela-terceira-vez-seguida=f865418

/

 
Domingo, 13 de abril de 2014
 
 Maia, 13 abr (Lusa) - O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela
terceira vez consecutiva, ao derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do
Águas Santas, na Maia.
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/artigos/desporto/sporting-conquista-taca-portugal-andebol-pela-terceira-vez-seguida/pag/-1

/

 
O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal
 
 O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
 
 *Artigo escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico aplicado pela agência Lusa
 
Agência Lusa
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  Corte: 1 de 1ID: 53433109 13-04-2014
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  Corte: 1 de 1ID: 53433197 13-04-2014
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  Cores: Preto e Branco
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  Corte: 1 de 1ID: 53433103 13-04-2014
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Corte: 1 de 1ID: 53433102 13-04-2014
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Página 76



A77

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,86 x 5,49 cm²
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Sporting venceu pela 15ª vez - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3810774

/

 
Leões fizeram o tri e ampliaram a sua vantagem como conquistadores da Taça ao baterem o ABC na
final, por 34-29
 
 O Sporting festejou, em Águas Santas, a sua terceira vitória consecutiva, ao bater o ABC, por 34-29,
num jogo que controlou a partir do segundo tempo.
 
 Os bracarenses ainda equilibraram a partida até ao intervalo (13-14), mas a partir daí só "deu"
Sporting.
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  Tiragem: 14900
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 21,89 x 17,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53434355 13-04-2014

A equipa feminina do Ma-
deira SAD garantiu, ontem, a a
sua 16.ª presença consecutiva
na final da Taça de Portugal de
andebol, depois de vencer o
JAC Alcanena por 30-20, em
Águas Santas, na Maia. No 1.ª
jogo das meias-finais, a SAD
conseguiu impor-se, desde
cedo, ao JAC Alcanena, embora
havendo, ao longo do 1.º

acompanhar as investidas da
equipa insular, quebrando em
todos os níveis. Madeira SAD
que vai, agora, tentar conquistar
o troféu que já ergueu por 15
vezes seguidas desde 1998/99,
depois de ter já ganhado esta
época a Supertaça, ao bater o
campeão nacional Alavarium,
por 28-25. E será, precisamente,
o Alavarium o adversário da fi-
nal (hoje, a partir das 14 horas),
depois de as aveirenses terem
derrotado o Colégio João de
Barros, por 25-24. Alavarium
que tentará contrariar o favori-
tismo do Madeira SAD...

SAD MASCULINA
GANHA AO BELENENSES

Para a fase final - Grupo B da
1.ª Divisão masculina de ande-
bol, o Madeira SAD recebeu no
Funchal e ganhou ao Belenen-
ses, por 29-24, com, 15-12 ao in-
tervalo e 14-12 na 2.ª parte. Os
insulares já garantiram a manu-
tenção no principal escalão.

DUARTE FREITAS (TREINADOR
DO MADEIRA SAD): «PENSO
QUE ESTIVEMOS MAIS OU
MENOS BEM DEFENSIVAMENTE
E NO ATAQUE CONSEGUIMOS
RESOLVER DA MELHOR FORMA.
SÓ QUE A ANSIEDADE COLO-
COU-NOS ALGUNS PROBLEMAS.
QUEREMOS A 16.ª TAÇA CON-
SECUTIVA».

Lusa/Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt

JM

“Sociedade” quer conquistar hoje, na Maia, o 16.º troféu consecutivo.

Madeira SAD-Alavarium
na final da Taça de Portugal

tempo, um maior equilíbrio,
que fez com que o encontro
fosse para intervalo com uma
diferença de dois golos de van-

tagem para as madeirense (15-
13). No 2.º tempo, o JAC Alca-
nena, acusando algum des-
gaste, não conseguiu
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=3810824

/

 
O Sporting conquistou este domingo a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez
consecutiva, ao derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas,
na Maia.
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
 
 publicado a 2014-04-13 às 18:28
 
 Para mais detalhes consulte:
 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3810824
 
 GRUPO CONTROLINVESTE
 
 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Madeira SAD pela 16ª vez consecutiva na final da Taça de Portugal feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Madeira Futebol Online

URL: http://www.madeirafutebol.com/modalidade/madeira/madeira-sad-pela-16-vez-consecutiva-na-final-da-ta-a-de-portugal-feminina/499/

/

 
Colocada em 2014-04-13
 
 A equipa feminina do Madeira SAD garantiu ontem a a sua 16.ª presença consecutiva na final da Taça
de Portugal de andebol, depois de vencer o JAC Alcanena por 20-30, na Maia.
 
 A equipa insular vai agora tentar conquistar o troféu que já ergueu por 15 vezes seguidas desde
1998/99, depois de ter já ganhado esta época a Supertaça, ao bater o campeão nacional Alavarium,
por 28-25.
 
 O primeiro jogo das meias-finais, o Madeira SAD conseguiu impor-se desde cedo ao JAC Alcanena,
embora havendo, ao longo do primeiro tempo, um maior equilíbrio, que fez com que o encontro fosse
para intervalo com uma diferença de dois golos de vantagem para as madeirense (15-13).
 
 No segundo tempo, o JAC Alcanena, acusando algum desgaste, não conseguiu acompanhar as
investidas da equipa da Madeira, quebrando em todos os níveis.
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim-de-semana as "final four" das Taça de Portugal
masculina e feminina.
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Modalidades - Alavarium - Taça: Alavarium-Madeira SAD na final feminina |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-alavarium-madeira-sad-andebol-feminino-final-taca-portugal/534968f60cf2a83637470a9c.html

/

 
O Alavarium apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de andebol feminino, junta-se ao
Madeira SAD, vencedor das últims 15 edições. A equipa aveirense bateu nas meias-finais o Colégio
João de Barros, por 25-24. Já as madeirenses ultrapassaram o JAC Alcanena por 30-20. O Pavilhão da
Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela federação de andebolpara
receber este fim de semana as meias-finais e finais da Taça de Portugal masculina e feminina.
 
 há 7 horas
 
 

Página 85



A86

Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting-ABC na final da Taça | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-sporting-abc-final-taca-portugal/5349afc20cf24bcc33a6b36f.html

/

 
Sporting e ABC vão decidir, este domingo, quem ganhará a Taça de Portugal de andebol masculino. Os
leões eliminaram o Benfica por um golo (23-22), enquanto os minhotos ultrapassaram o Xico Andebol
por 31-27. A final four realiza-se este fim de semana em Gaia.
 
 há 2 horas
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ABC encontra o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/abc-encontra-o-sporting-na-final-da-ta%c3%a7a-de-portugal-de-andebol

/

 
actualizado: Sat, 12 Apr 2014 21:58:53 GMT
 
 O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol, depois de derrotar o Xico
Andebol, nas "meias", por 31-27.
 
 © 2013
JUANJO MARTIN/EFE
 
Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última vez a Taça de
Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para igual ao longo dos 60
minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e equilibrada.
O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem perto do intervalo.
Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa, conseguindo dar a volta ao
resultado.
Ao intervalo, os bracarenses venciam por um (15-14) e mostravam uma postura mais agressiva
dentro de campo.
Na segunda parte, a tendência que se desenhou ao longo da maior parte do primeiro tempo, inverteu-
se por completo e o ABC passou a dominar a partida.
A formação comandada por Carlos Resende controlou sempre a diferença que a separava dos
vimaranenses, apostando numa defesa coesa e bastante atenta. Nesse papel, também ajudou a tarde
inspirada de Bruno Dias na baliza dos bracarenses.
No caminho até à final da Taça de Portugal, o ABC afastou o ISMAI (32-28, quartos de final), Sporting
da Horta (40-26, oitavos de final) e Santo Tirso (28-21, 16 avos de final).
O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de Portugal
masculina e feminina.
Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
Xico Andebol - ABC, 27-31.
Ao intervalo: 14-15.
Sob a arbitragem de Alberto Alves e Jorge Fernandes as equipas alinharam e marcaram:
- Xico Andebol: Ricardo Castro (1), Gustavo Castro (1), André Caldas (2), Rui Oliveira (4), Rui
Lourenço (2), Nuno Silva (4), Daniel Santos (8), Pedro Carvalho (gr), Pedro Carvalho, Raul Roque,
Luís Sarmento (1), João Gonçalves (3), Mário Peixoto (1).
Treinador: Eduardo Rodrigues.
- ABC: Humberto Gomes, Pedro Seabra, Fábio Antunes (1), Ricardo Pesqueira (4), Carlos Martins,
Nuno Pereira (9), Nuno Rebelo (3), Bruno Dias (gr), Hugo Rocha (5), Carlos Siqueira (1), Diogo
Branquinho (1), David Tavares (2), Pedro Marques (2) e João Pinto (3).
Treinador: Carlos Resende.
Marcha do marcador: 4-2 (5 minutos), 6-4 (10), 9-7 (15), 11-11 (20), 13-11 (25), 14-15 (intervalo),
17-18 (35), 19-21 (40), 20-22 (45), 24-26 (50), 25-29 (55), 27-31 (final).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
JYA // VR
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/madeira-sad-vence-ta%c3%a7a-de-portugal-de-andebol-feminino-pela-16%c2%aa-vez-5

/

 
actualizado: Sun, 13 Apr 2014 16:48:38 GMT
 
 O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao
derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 © 2013
GEORGI LICOVSKI/EPA
 
A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12 títulos
de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil Eanes e um
para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
PA // PA
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/sporting-conquista-ta%c3%a7a-de-portugal-de-andebol-pela-terceira-vez-seguida-4

/

 
actualizado: Sun, 13 Apr 2014 18:14:05 GMT
 
 O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 © 2014
JOSÉ COELHO/LUSA
 
Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
O ABC, que eliminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
PA // PA
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Sporting conquista Taça de Portugal pela 15ª vez - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=260385106

/

 
Actualizado: Sun, 13 Apr 2014 18:18:21 GMT
 
 Sporting conquista Taça de Portugal pela 15ª vez
Sportinveste Multimédia
Sporting conquista Taça de Portugal pela 15ª vez
 
O Sporting festejou, em Águas Santas, a sua terceira vitória consecutiva, ao bater o ABC, por 34-29,
num jogo que controlou a partir do segundo tempo, e conquistou o troféu da Taça de Portugal pela
15ª vez.
Os bracarenses ainda equilibraram a partida até ao intervalo (13-14), mas a partir daí só "deu"
Sporting.
O ponta Pedro Portela destacou-se, com 12 golos, enquanto do outro lado Pedro Solha fazia 5, tendo
Frankis Carol completado o trio leonino que dominou o jogo, com 8 golos.
O pavilhão do Águas Santas, na Maia, registou uma verdadeira enchente, estando presente não só a
claque do Sporting como centenas de bracarenses, estes entusiasmados pelo bom jogo da sua equipa
e pelo regresso às grandes exibições de David Tavares (8 golos), o mais recente reforço.
Fonte: O JOGO
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Notícias ao Minuto - Sporting conquista a Taça de Portugal pela terceira vez
consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/203244/sporting-conquista-a-taca-de-portugal-pela-terceira-vez-consecutiva

/

 
O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia. Lusa
18:14 - 13 de Abril de 2014 | Por Lusa Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o
Sporting, que chegou ao intervalo a vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do
clube "leonino" o mais vitorioso nesta competição. PUB O ABC, que eliminou o Xico Andebol, procurava
na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
 
 18:14 - 13 de Abril de 2014 | Por
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Taça de Portugal em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Primeiro de Janeiro Online

URL: http://www.oprimeirodejaneiro.pt/opj/diarias.asp?idioma=item_lingua1&cfg=0&item=13167&cat=Desporto

/

 
13-4-2014,
 
 ABC defronta Sporting na final
 
 O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol, depois de derrotar o Xico
Andebol, nas "meias", por 31-27.
 
 Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última vez a Taça de
Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para igual ao longo dos 60
minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e equilibrada.
 
 O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem perto do intervalo.
Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa, conseguindo dar a volta ao
resultado.
 
 Ao intervalo, os bracarenses venciam por um (15-14) e mostravam uma postura mais agressiva
dentro de campo.
 
 Na segunda parte, a tendência que se desenhou ao longo da maior parte do primeiro tempo,
inverteu-se por completo e o ABC passou a dominar a partida.
 
 A formação comandada por Carlos Resende controlou sempre a diferença que a separava dos
vimaranenses, apostando numa defesa coesa e bastante atenta. Nesse papel, também ajudou a tarde
inspirada de Bruno Dias na baliza dos bracarenses.
 
 No caminho até à final da Taça de Portugal, o ABC afastou o ISMAI (32-28, quartos de final), Sporting
da Horta (40-26, oitavos de final) e Santo Tirso (28-21, 16 avos de final).
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de Portugal
masculina e feminina.
 
 FICHA DE JOGO
 
 Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
 
 Ao intervalo: 14-15.
 
 Sob a arbitragem de Alberto Alves e Jorge Fernandes as equipas alinharam e marcaram:
 
 Xico Andebol: Ricardo Castro (1), Gustavo Castro (1), André Caldas (2), Rui Oliveira (4), Rui
Lourenço (2), Nuno Silva (4), Daniel Santos (8), Pedro Carvalho (gr), Pedro Carvalho, Raul Roque,
Luís Sarmento (1), João Gonçalves (3), Mário Peixoto (1).
 
 Treinador: Eduardo Rodrigues.
 
 ABC: Humberto Gomes, Pedro Seabra, Fábio Antunes (1), Ricardo Pesqueira (4), Carlos Martins, Nuno
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Pereira (9), Nuno Rebelo (3), Bruno Dias (gr), Hugo Rocha (5), Carlos Siqueira (1), Diogo Branquinho
(1), David Tavares (2), Pedro Marques (2) e João Pinto (3).
 
 Treinador: Carlos Resende.
 
 Marcha do marcador: 4-2 (5 minutos), 6-4 (10), 9-7 (15), 11-11 (20), 13-11 (25), 14-15 (intervalo),
17-18 (35), 19-21 (40), 20-22 (45), 24-26 (50), 25-29 (55), 27-31 (final).
 
 Assistência: Cerca de 800 espetadores.
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Benfica vence Castelo da Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Voleibol/interior.aspx?content_id=877844

/

 
ENCARNADOS SOMAM MAIS TRÊS PONTOS (3-1)
 
 , 13 abril de 201419:33
 
 O Benfica recebeu e venceu o Castelo da Maia por 3-1 (16-25, 25-18, 25-15 e 25-13), em mais uma
partida do campeonato, segurando o primeiro lugar, que lhe dará a vantagem do fator-casa no playoff
do campeão, contra a Fonte do Bastardo.
 
 Apesar da má entrada em jogo, os encarnados souberam dar a volta e encerraram a Série dos
Primeiros em alta, somando mais três pontos.
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 V
 
 E
 
 D
 
 Golos
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Madeira SAD vence Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=877812

/

 
derrota Alavarium por 29-26
 
 , 13 abril de 201415:38
 
 Madeira SAD conquistou, este domingo, a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
consecutiva, ao derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas
Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
 
 
 Pts
 
 J
 
 V
 
 E
 
 D
 
 Golos
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Sporting conquista o "tri" na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=877824

/

 
Bateu ABC no encontro derradeiro por 34-29
 
 , 13 abril de 201418:00
 
 O Sporting voltou este domingo a festejar a conquista da Taça de Portugal, depois de dominar a final
diante do ABC, na Maia. 34-29 foi o resultado final que deu aos leões a terceira conquista consecutiva
na prova.
 
 Ao intervalo, a diferença até era de apenas um a favor dos verde e brancos (14-13), mas na hora da
verdade os leões estiveram mais certeiros. Pedro Portela, então, esteve com a mão realmente quente,
ao responsabilizar-se por 12 golos, tendo sido bem secundado por Frankis Marzo, com 8.
 
 No lado dos minhotos, David Tavares foi o mais inconformado, com 8 golos, mas os tiros certeiros do
ponta direita reveleram-se insuficientes para impedir a 15.ª Taça de Portugal no currículo do Sporting,
que também a triunfou em 2011/12 e em 2012/13.
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Leão renova Taça de Portugal de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=145223

/

 
13-04-2014 18:03
 
 Terceira vitória consecutiva, desta vez sobre o ABC.
 
 O Sporting conquistou a Taça de Portugal de Andebol depois de derrotar o ABC por 34-29 no pavilhão
da Maia.
 
 Os leões conquistaram a prova pela terceira vez consecutiva e a 15ª da sua história.
 
 Ao intervalo os verde e brancos já venciam por 14-13.
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=730453&tm=111&layout=158&visual=49

/

 
13 Abr, 2014, 15:39 / atualizado em 13 Abr, 2014, 15:40
 
 O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao
derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia. A
equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto nesta
prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional. A hegemonia do Madeira SAD no
setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12 títulos de campeão nacional alcançados
nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil Eanes e um para o Alavarium - e na
conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
 TAGS:Alavarium, SAD, Pavilhão,
 
Lusa
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Terceira Taça consecutiva para os "Leões"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=730472&tm=46&layout=158&visual=49

/

 
13 Abr, 2014, 18:05
 
 Leões vencem ABC e conquistam a 3ª Taça de Portugal em andebol consecutiva. O resultado ficou em
34-29
 
Carlos Barros
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Madeira SAD vence Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Madeira-SAD-vence-Taca-de-Portugal.aspx

/

 
Desporto Madeira SAD vence Taça de Portugal 13-04-2014 Madeira SAD conquistou, este domingo, a
Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao derrotar na final o Alavarium, por
29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia. Por Record Madeira SAD conquistou,
este domingo, a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao derrotar na final
o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia. A equipa
madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto nesta prova,
negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional. A hegemonia do Madeira SAD no setor
feminino do andebol português fica ainda patente nos 12 títulos de campeão nacional alcançados nas
últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de
15 Supertaças consecutivas.
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Sporting conquista o "tri" na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Sporting-conquista-o--quot;tri-quot;-na-Taca-de-Po.aspx

/

 
Desporto Sporting conquista o "tri" na Taça de Portugal 13-04-2014 Leões tiveram Pedro Portela
francamente inspirado (12 golos) para conquistarem a prova pela 15.ª vez na história... Por Record O
Sporting voltou este domingo a festejar a conquista da Taça de Portugal, depois de dominar a final
diante do ABC, na Maia. 34-29 foi o resultado final que deu aos leões a terceira conquista consecutiva
na prova.Ao intervalo, a diferença até era de apenas um a favor dos verde e brancos (14-13), mas na
hora da verdade os leões estiveram mais certeiros. Pedro Portela, então, esteve com a mão realmente
quente, ao responsabilizar-se por 12 golos, tendo sido bem secundado por Frankis Marzo, com 8.No
lado dos minhotos, David Tavares foi o mais inconformado, com 8 golos, mas os tiros certeiros do
ponta direita reveleram-se insuficientes para impedir a 15.ª Taça de Portugal no currículo do Sporting,
que também a triunfou em 2011/12 e em 2012/13.
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Sapo Online

URL: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/madeira-sad-vence-taca-de-portugal-de-andebol-feminino-pela-16-a-vez_17590290.html

/

 
13 de Abril de 2014, 15:22
 
 O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao
derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Sapo Online

URL: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/sporting-conquista-taca-de-portugal-de-andebol-pela-terceira-vez-seguida_17591003.html

/

 
O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia. Depois
de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a vencer
14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição. O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de
Portugal.
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Madeira SAD vence Taça de Portugal pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/04/13/madeira_sad_vence_ta_a_de_portug.html

/

 
13 de abril de 2014 15:35h
 
 Ao intervalo o marcador registava 14-11 para a formação madeirense.
 
 O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez consecutiva, ao
derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
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Sporting vence Taça de Portugal pela 3.ª vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/04/13/andebol_sporting_vence_ta_a_de_.html

/

 
13 de abril de 2014 18:20h
 
 O Sporting arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela terceira vez consecutiva, ao
derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
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Madeira SAD vence Taça de Portugal de andebol feminino pela 16.ª vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/madeira-sad-vence-taca-de-portugal-de-andebol-feminino-pela-16-vez=f776846

/

 
Domingo, 13 de Abril de 2014 |
 
 Maia, 13 abr (Lusa) - O Madeira SAD conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol feminino pela
16.ª vez consecutiva, ao derrotar na final o Alavarium, por 29-26, em jogo disputado no Pavilhão do
Águas Santas, na Maia.
 
 A equipa madeirense, que chegou ao intervalo a ganhar por 14-11, confirmou o domínio absoluto
nesta prova, negando o primeiro troféu ao Alavarium, campeão nacional.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
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Sporting conquista Taça de Portugal de andebol pela terceira vez seguida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/sporting-conquista-taca-de-portugal-de-andebol-pela-terceira-vez-seguida=f776855

/

 
Domingo, 13 de Abril de 2014 |
 
 Maia, 13 abr (Lusa) - O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol masculino pela
terceira vez consecutiva, ao derrotar o ABC/UD Minho, por 34-29, na final disputada no Pavilhão do
Águas Santas, na Maia.
 
 Depois de ter afastado o Benfica nas meias-finais, no sábado, o Sporting, que chegou ao intervalo a
vencer 14-13, arrecadou o troféu pela 15.ª vez, o que faz do clube "leonino" o mais vitorioso nesta
competição.
 
 O ABC, que eleiminou o Xico Andebol, procurava na Maia o seu 11.º triunfo na Taça de Portugal.
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Sporting derrota Benfica e garante lugar na final da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.jornalacores9.net/desporto/sporting-derrota-benfica-e-garante-lugar-na-final-da-taca-de-portugal-de-andebol/?cat=30

/

 
21h50 - 12 de Abril de 2014 |
 
 Sporting derrota Benfica e garante lugar na final da Taça de Portugal de andebol
O Sporting venceu hoje o Benfica por 23-22 nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol,
garantindo assim um lugar na final.
 Foto: Direitos Reservados|Texto: Lusa/Açores 9
O adversário será o vencedor do encontro entre o Xico Andebol e o ABC, que ainda está a decorrer.
O Sporting, vencedor das duas últimas edições da prova, alcança assim a terceira final consecutiva,
tendo deixado pelo caminho, além do Benfica, o grande ausente da "final four", o pentacampeão
nacional, FC Porto.
A partida entre "leões" e "águias" começou bastante equilibrada, com ambas as equipas a explorarem
o contra-ataque e a apresentarem-se bastante eficazes na finalização e, ao mesmo tempo,
organizadas na defesa.
Decorridos 15 minutos, o Sporting conseguia uma importante vantagem de dois golos, mas que
rapidamente foi anulada pelo conjunto "encarnado".
Ao intervalo, e a espelhar o equilíbrio no desempenho de ambas as equipas, o encontro estava
empatado 12-12, fazendo prever uma segunda parte emocionante e renhida.
E, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Sporting e Benfica apresentaram, também nestes
últimos 30 minutos, uma dinâmica muito forte, com ataques rápidos eficazes, que raramente não
resultaram em golo, e apresentando uma defesa em sintonia e muito coesa.
O encontro ficou definido no último minuto, altura em que a formação "leonina", a vencer por um golo,
conseguiu a calma necessária para se organizar e controlar a vantagem.
O Sporting é o clube que soma mais triunfos na Taça de Portugal, com 14 títulos, mais quatro do que
o ABC.
O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de Portugal
masculina e feminina.
 
Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
Sporting - Benfica, 23-22.
Ao intervalo: 12-12.
Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram:
- Sporting: Ricardo Candeias, Pedro Portela (6), Bruno Moreira (2), Frankis Marzo (6), Rui Silva (2),
Pedro Solha (5), Fábio Magalhães (1), Luís Oliveira, João Antunes e Ricardo Dias (1).
Treinador: Frederico Santos.
- Benfica: Vicente Alamo, Danil Chernov, Carlos Carneiro (4), António Areia (5), Elledy Semedo (2),
Dario Andrade (3), Álvaro Rodrigues (1), Hugo Figueira, Tiago Pereira (1), Cláudio Pedroso (3), José
Costa (3) e Inácio Carmo.
Treinador: Jorge Rito.
Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 5-5 (10), 7-5 (15), 7-8 (20), 9-9 (25), 12-12 (intervalo), 13-
15 (35), 15-17 (40), 15-18 (45), 19-19 (50), 21-21 (55), 23-22 (final).
Assistência: Cerca de 1200 espetadores.
 Mais lidas Sismo de magnitude 4,9 nos Açores sem registo de estragos
08h06 - 11 de Abril de 2014
 Açores esperam investir 1,4 mil milhões de euros até 2020 através de fundos europeus
17h52 - 11 de Abril de 2014
 Trabalhadores da EDA avançam com pré-aviso de greve às horas extras
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19h23 - 11 de Abril de 2014
 PSD Lagoa preocupado com desemprego no concelho
19h40 - 11 de Abril de 2014
 Trabalhadores da SATA com novas greves em "momentos importantes" até ao final de 2014
20h14 - 11 de Abril de 2014
 Aprovados projetos de investimento da iniciativa privada de mais de 37 ME
08h28 - 11 de Abril de 2014
 Sofia Ribeiro destaca potencial da pesca para os Açores
15h38 - 11 de Abril de 2014
 Quinze alunas do Move do Estúdio de Dança vão ao Porto
19h04 - 11 de Abril de 2014
 "Há sempre qualquer coisa de sublime que me fascina quando toco e ouço música"
12h35 - 11 de Abril de 2014
 Lagoa promove Festas do Divíno Espírito Santo
11h43 - 11 de Abril de 2014
 Últimas notícias Embate de avião da LAM não causou vítimas
21h56 - 12 de Abril de 2014
 Sporting derrota Benfica e garante lugar na final da Taça de Portugal de andebol
21h50 - 12 de Abril de 2014
 Homem morre após parapente em que voava ter caído no mar ao largo de Sines
21h39 - 12 de Abril de 2014
 Sporting vence Gil Vicente e adia provável festa do título do Benfica
21h28 - 12 de Abril de 2014
 Barcelona derrotado em Granada compromete título espanhol
21h24 - 12 de Abril de 2014
 "É preciso mexer no sistema económico predatório vigente"
21h21 - 12 de Abril de 2014
 Sismo de magnitude 8.2 nas ilhas Salomão impõe aviso de tsunami no Pacífico
21h09 - 12 de Abril de 2014
 Sporting vence Gil Vicente e volta a encurtar distâncias para o Benfica
21h06 - 12 de Abril de 2014
 Líder do PSD/A destaca a adesão ao partido de 20 novos militantes por semana
20h18 - 12 de Abril de 2014
 Pelo menos quatro feridos e seis detidos em manifestação
19h40 - 12 de Abril de 2014
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Sporting vence Benfica (23-22) e está na final da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=471607

/

 
O Sporting venceu o Benfica, por 23-22, e confirmou o apuramento para a final da Taça de Portugal
de andebol. Jogo equilibrado (12-12 ao intervalo) no Pavilhão do Águas Santas, na Maia, com os leões
a marcarem o golo da vitória no último minuto e a segurarem a vantagem mínima até ao apito final.
A fechar o encontro, o Benfica ainda beneficiou de um livre direto, sem consequências para a baliza de
Ricardo Candeias, guarda-redes do Sporting que foi um dos destaques da partida. Pedro Portela e
Frankis Marzo, ambos com seis golos, foram os melhores marcadores do encontro.
Na final o Sporting vai defrontar o vencedor da outra meia-final, agendada para as 19 horas e que
opõe Xico Andebol e ABC.
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Taça: Madeira SAD e Alavarium na final feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=471588

/

 
Madeira SAD e Alavarium venceram os respetivos jogos das meias-finais da final four e vão disputar
domingo (14 horas) a final da Taça de Portugal de andebol feminino.
A equipa insular, que procura o 16.º título consecutivo, bateu o JAC Alcanena, por 30-20, na primeira
meia-final da final four que decorre no Pavilhão do Águas Santas, na Maia.
Mais suado foi o triunfo da formação de Aveiro, que afastou o Colégio João de Barros pela margem
mínima (25-24).
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ABC/UMINHO
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

ABC/UMinho encara a final-
-four da Taça de Portugal como
uma escada que pode levar ao
trono. Jogo com o Xico Ande-
bol, hoje, às 19 horas, é o pri-
meiro degrau. Aliás, para Carlos
Resende, nem existe, pelo me-
nos para já, o jogo de domingo
(final), às 16.30 horas. “Seria
lindíssimo que conquistássemos
a taça, mas para tal acontecer, é
imperioso ganhar ao Xico. É
fundamental que a equipa entre
com grande determinação, res-
ponsabilidade e humildade, ten-
do uma atitude semelhante àque-
la que tem assumido nos últimos
jogos”, desafia.

O experiente técnico academis-
ta recorda que há exemplos vá-
rios em que equipas do segundo
escalão bateram conjuntos da
primeira. “Os Dragões Sandi-
nenses eliminaram várias equi-
pas da primeira divisão. É claro
que estamos perante uma meia-
-final, numa competição muito
bonita, mas o objectivo é ir à fi-
nal. Temos que encarar o Xico
Andebol como um adversário de
respeito, mas admitimos que te-
mos uma responsabilidade supe-

rior”, diz.
Carlos Resende multiplica elo-

gios ao seu adversário de hoje,
recordando que a equipa é com-
posta por jogadores com “muita

experiência da primeira divi-
são”, como é o caso do central
que jogou no Sporting ou os três
extremos formados no ABC.
“Neste momento, a minha preo-

cupação está na forma como va-
mos encarar esse jogo, porque
esse pode ser o nosso grande ad-
versário”, lembrou.

Na antevisão da partida de ho-

je, Resende contornou a análise
de Benfica e Sporting, afirman-
do que apenas eles devem estar
preocupados um com o outro.
“Neste momento, toda a minha
concentração vai para o jogo
com o Xico. Ainda ontem [quar-
ta-feira], todos os jogadores dis-
poníveis foram a Guimarães ver
o nosso adversário jogar. Esta-
mos a respeitar a equipa, essa é a
nossa preparação”, explica.

Questionado sobre o facto de o
ABC/UMinho poder baixar de
qualidade, estando a fazer um
campeonato espectacular na An-
debol 1, e agora ter que virar o
foco para outra competição, nes-
te caso a eliminar, Carlos Resen-
de recorda algo que até já tinha
dito em antevisões anteriores: o
jogo com o ISMAI, para a Taça
de Portugal. “Em 30 minutos re-
solvemos o jogo. Foi excelente.
Não peço à equipa algo que ela
não pode dar, mas sim algo que
ela já tem”, concluiu.

“Não peço à equipa algo
que ela não pode dar”
ABC/UMINHO DEFRONTA, HOJE, O XICO ANDEBOL em jogo das meias-finais da Taça de Portugal.
Pupilos de Carlos Resende estão confiantes na conquista do 11.º troféu nesta competição.

ROSA SANTOS

Carlos Resende e Carlos Ferreira (treinador adjunto) formam uma dupla de sucesso no comando técnico dos academistas

Hugo Rocha, lateral esquerdo
“Xico é uma equipa 
de primeira divisão”
O ABC/UMinho não conquista este tro-
féu há cinco temporadas (2008-2009),
mas isso não abala a confiança de Hugo
Rocha, uma das pedras-chave da estra-
tégia dos academistas. “Temos mais algumas responsabilidades que o
nosso adversário. Ninguém iria refutar se dissesse que o Xico é uma equi-
pa de primeira divisão. Até em comparação com a nossa equipa, têm jo-
gadores com mais experiência acumulada. Tem o Jaime, o Lourenço, o
Mário Peixoto, o Nuno Silva, jogadores que jogaram cinco, seis, sete ou oi-
to anos na primeira divisão. Nestas alturas, estes indicadores vêm ao de
cima. É importante termos jogadores com 18 ou 19 anos a poderem ter
experiências deste nível na sua carreira. Isso também aconteceu comigo
há alguns anos. Claro que isto vai afectar a equipa, mas é na vertente for-
mação, no experienciar coisas novas”, explicou.

§antevisão

ABC/UMinho parte em
busca da conquista de
mais uma Taça de Portugal
para enriquecer o seu
vasto palmarés nesta
competição. É o segundo
clube nacional com mais
conquistas do troféu (10),
apenas superado pelo
Sporting (14). Venceu a
competição nas épocas
1989-1990, 1990-1991,
1991-1992, 1992-1993,
1994-1995, 1995-1996,
1996-1997, 1999-2000,
2007-2008 e 2008-2009. 

+ mais
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TAÇA DE PORTUGAL ABC/UMINHO-XICO ANDEBOL (19 HORAS)

O PRIMEIRO PASSO PARA A FINAL   Pág. 25
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A equipa de andebol da Univer-
sidade do Minho conquistou na
Maia, pela sexta vez consecuti-
va, o título nacional universitá-
rio após vencer na final o ISMAI
por 35-22. 

Com este triunfo, os minhotos
totalizam uma dúzia de títulos
nacionais e um impressionante
recorde de seis anos sem sofrer
qualquer derrota em provas da
FADU. O outro destaque do dia
vai para a equipa feminina de
Rugby 7´s que se sagrou vice-
campeã nacional universitária
(ver texto abaixo).

A terminar o dia, para o Ande-
bol masculino, foi apenas mais
um “another day at the office”,
como dizem os americanos.  Na
final, frente à AEISMAI, a últi-
ma equipa a derrotar os minho-

tos – foi na final do CNU de
2008 –, o conjunto de Gabriel
Oliveira voltou a demonstrar
que é a equipa mais forte do des-

porto nacional universitário,
aquela que todos querem evitar,
aquela que não dá hipóteses. 

O resultado final de 35-22 (e

que podia ter sido mais dilatado
caso os minhotos não tivessem
tirado o pé do acelerador) não
deixa margem para dúvidas e

confirma aquilo que já toda a
gente sabia: o hexa.

Para Gabriel Oliveira, esta
conquista representou, obvia-
mente “uma grande alegria e sa-
tisfação”, mas acima de tudo foi
o “quebrar” do antigo recorde de
cinco títulos consecutivos que já
pertencia a outra geração de ou-
ro do andebol da AAUMinho.

Para o técnico minhoto agora o
objectivo é “quebrar” o recorde
de 10 títulos consecutivos alcan-
çado pelo basquetebol feminino
da Académica.

Quando questionado acerca do
Europeu e da defesa do seu títu-
lo, Oliveira disse que o objectivo
da equipa é “voltar a subir ao lu-
gar mais alto do pódio como em
2013, embora este ano seja mais
complicado por causa do Mun-
dial Universitário que se realiza
logo na semana seguinte ao Eu-
ropeu”.

UMinho hexacampeã de andebol
AO VENCER NA FINAL O ISMAI (35-22) a equipa masculina de andebol da Universidade do Minho sagrou-se campeã nacional
universitária pela sexta vez consecutiva. Treinador Gabriel Oliveira já pensa nos campeonatos europeu e mundial.

NUNO GONÇALVES 

Equipa de andebol da Universidade do Minho conta com vários jogadores do ABC
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“Somos Beira-Mar”
promete um clube melhor
Lista B Na sua primeira aparição pública, o projecto de candidatura às eleições
de 3 Maio traçou as primeiras linhas de orientação
João Carlos Sampaio

O projecto “Somos Beira-Mar”,
que se candidata às eleições do
clube “auri-negro”, a 3 de Maio,
levantou a “ponta do véu” da-
quilo que vai ser a sua inter-
venção se vier a compor os fu-
turos órgãos sociais. Isto por-
que o programa eleitoral da
Lista B, que prevê 92 medidas,
só será apresentado na sema -
na a seguir à Páscoa.

Com um elemento de cada
órgão presentes, a candidatura
liderada por António Cruz reu-
niu a imprensa na antiga sede
da Junta de Freguesia da Vera
Cruz para, publicamente, dar a
cara por um projecto que pre-
tende implementar a recupe-
ração financeira e desportiva
do Beira-Mar e se propõe co-
locar em prática um sem nú-
mero de medidas que visa a
sua reconciliação com os só-
cios e a cidade.

Manter as boas
relações com a SAD

A candidatura de António
Cruz, que tem como manda-
tário Alberto Roque, também
elemento da Lista B, incorpo-
rando o Conselho Beirama-
rense, baseia-se na confiança,
união e esperança, três pala-
vras fortes que diz serem aque-
las que “temos a consciência
que os beiramarenses preci-
sam”. O candidato a presidente

do Beira-Mar, em cada uma
delas incluiu várias linhas de
orientação de uma equipa que
promete trabalhar em prol do
desenvolvimento do clube.

A Lista B pretende manter as
boas relações com a SAD do
Beira-Mar, de quem diz querer
ser “um parceiro estratégico”,
mas com a intenção de esta-
belecer conversas frequentes.
Retomar projectos anteriores,
a reconciliação com entidades
da região para potenciar a
marca Beira-Mar, a criação de
condições para o desenvolvi-
mento das modalidades, com

o regresso do Andebol ou da
Natação, ou a criação de uma
Academia também estão no
rol de intervenção do projecto.

Auditoria às contas
A débil situação financeira do

clube também abordada por
António Cruz, anunciando que,
caso seja o próximo presidente
do Beira-Mar, a realização de
uma auditoria às contas, para
“sabermos qual a realidade do
clube”. Alias, o Plano Especial
de Revitalização (PER) será o
primeiro ponto de partida para
a futura direcção fazer “contas

à vida” do clube, já que ficará
sob sua responsabilidade.

“Assumiremos esse encargo”,
explicou Nuno Quintaneiro
Martins, cujas palavras incidi-
ram precisamente sobre o PER.
As mais relevantes aquelas em
que falou do perdão da dívida
da SAD como um assunto que
“será novamente debatido”, o
maior accionista. O candidato
a presidente-adjunto referiu-se,
ainda, ao “Somos Beira-Mar”
como “um projecto que vaio
necessitar do apoio de várias
entidades, mas que já reúne
apoios significativos”. |

Equipa do projecto “Somos Beira-Mar” mostrou-se publicamente e com muitas ideias

RICARDO CARVALHAL
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Alavarium preparado
para voltar a fazer história

que tivemos várias atletas ao
serviço das selecções nacionais
e só efectuamos apenas dois
treinos com o grupo completo,
à excepção das lesionadas. Di-
rei que é uma espécie de incóg-
nita, mas temos a ambição de
ganhar”, referiu Ulisses Pereira.

A formação aveirense conta
com o tradicional apoio do seu
público para juntar a Taça de
Portugal ao título de campeão
alcançado na temporada ante-
rior. “Até ao momento, sei que
está um autocarro cheio. Mas
há sempre pessoas que se des-
locam em carro próprio e é de-

Feminino A equipa aveirense disputa, este fim-de-semana, a “Final Four”.
No caminho para a final está um forte obstáculo: o Colégio João de Barros

Sérgio Loureiro

A “Final Four” da Taça de Por-
tugal joga-se, a partir de hoje,
no Pavilhão do Águas Santas,
na Maia, cidade local que irá
albergar a competição nas ver-
tentes masculina e feminina. É
nesta última vertente que o Ala-
varium Love Tiles, campeão
em título, defende o estatuto de
favorito à conquista de um iné-
dito troféu, começando, preci-
samente, por reeditar a final do
campeonato da época passada
com o Colégio João de Barros.

Na antevisão a uma meia-fi-

nal que se prevê equilibrada,
Ulisses Pereira, técnico avei-
rense, admite dificuldades, mas
ambição para voltar a escrever
história ao serviço do Alava-
rium. “O objectivo numa final a
quatro é ganhar, mas sabemos
que, à partida, existem três for-
tes candidatos: o Alavarium, o
Colégio João de Barros e o Ma-
deira SAD. Sabemos que, para
ganharmos a Taça de Portugal,
temos que ganhar aos outros
dois candidatos”.

A preparação para um fim-
de-semana, que se prevê car-
regado de emoções fortes fez-
se… a “meio gás”. Condicionada
com a lesão de duas atletas, que
reduz o leque de opções ao dis-

por de Ulisses Pereira. “Tivemos
as lesões, esta semana, da Ana
Almeida e da Ana Marques. São
duas baixas de última hora”. E

perante a pergunta de saber
como está a equipa, “o que
posso dizer é que é difícil saber
em que estado estamos, por-

Calendário
HOJE

Femininos
Alcanena-Madeira SAD             12h00
Col. João Barros-Alavarium   14h30

Masculinos
Sporting-Benfica                              16h45
Xico Andebol-ABC                         19h00

AMANHÃ
Final Femininos                                  14h00
Final Masculinos                               16h30

les que também estamos à es-
pera, para que nos ajudem a ga-
nhar a Taça de Portugal”, expli-
cou Ulisses Pereira. |

O treinador do Alavarium tem duas “baixas” de última hora

ARQUIVOAndebol
Taça de Portugal
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ABC encontra o Sporting na final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3810028

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 ABC bateu o Xico Andebol, por 31-27, e vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de
andebol, após os leões terem afastado o Benfica.
 
 O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol, depois de ter derrotado o
Xico Andebol, nas "meias", por 31-27.
 
 Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última vez a Taça de
Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para igual ao longo dos 60
minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e equilibrada.
 
 O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem perto do intervalo.
Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa, conseguindo dar a volta ao
resultado.
 
 Ao intervalo, os bracarenses venciam por um (15-14) e mostravam uma postura mais agressiva
dentro de campo.
 
 Na segunda parte, a tendência que se desenhou ao longo da maior parte do primeiro tempo,
inverteu-se por completo e o ABC passou a dominar a partida.
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Alavarium na final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Diário de Notícias Online
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/

 
Andebol feminino
 
 por Bruno Henriques, com Lusa
 
 A equipa feminina do Alavarium juntou-se ao Madeira SAD na final da Taça de Portugal de andebol,
após vencer nas "meias" o Colégio João de Barros, por 25-24, na Maia.
 
 Na final de domingo, a equipa de Aveiro vai tentar agora contrariar o favoritismo do Madeira SAD,
vencedor das últimas 15 edições.
 
 O Colégio João de Barros entrou mais rápido e eficaz na partida e, nos primeiros minutos conseguiu
uma vantagem confortável, beneficiando ainda da inspiração da guarda-redes que negou ao
Alavarium, por diversas vezes, o golo.
 
 Mas, com o desenrolar do jogo, a equipa do Colégio de Barros foi perdendo força, tornando-se menos
coesa em termos defensivos, o que permitiu às adversárias recuperarem terreno.
 
 A dois minutos do intervalo, o Alavarium conseguiu empatar o encontro, e, no minuto seguinte,
liderava pela primeira vez (10-11).
 
 O resultado manteve-se até ao intervalo e a última meia hora foi de grande equilíbrio.
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Sporting na final da Taça depois de vencer o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3809842

/

 
Andebol
 
 por Bruno Henriques
 
 Os leões bateram o grande rival, por 23-22, com um golo no último minuto e garantiram o
apuramento para a final da Taça de Portugal de andebol.
 
 Num encontro pautado pelo equilíbrio, bastou um golo ao "cair do pano" para o Sporting bater o
Benfica na meia-final da Taça de Portugal de andebol, disputada no Pavilhão das Águas Santas.
 
 O guarda-redes Candeias e Pedro Portela, este com seis golos marcados, foram os grandes destaques
na equipa leonina na vitória sobre o grande rival.
 
 O Sporting fica a aguardar o vencedor do segundo jogo das meias-finais, entre o Xico Andebol e o
ABC Madeira.
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ABC vai defrontar Sporting na final da Taça de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=696094

/

 
HOJE Ã s 22:35
 
 O ABC apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal em Andebol ao bater o Xico Andebol
por 31-27 em ??guas Santas, onde decorre a final four. Antes, otinha marcado lugar na final de
domingo ao vencer o Benfica por 23-22.
 
 Nuno Pereira, com nove golos, foi o melhor marcador do ABC, enquanto Daniel Santos, com oito,
liderou o Xico Andebol.
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Sporting na final da Taça de Andebol após vencer Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=696080

/

 
HOJE Ã s 20:13
 
 O Sporting apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal em Andebol após derrotar o
Benfica por 23-22 num emotivo jogo disputado em Águas Santas, onde decorre a final four.
 
 Frankis Marzo e Pedro Portela, com seis golos cada, foram os melhores marcadores dos leões. Ricardo
Candeias acabou por ser um dos heróis ao defender, no último segundo, um livre directo de Chernov.
 
 ABC e Xico Andebol disputam a outra meia-final.
 
 A final joga-se este domingo.
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

ABC/UMinho-Xico An-
debol e Benfica-Sporting 
são as partidas que ani-
mam, esta tarde, a partir 
das 16h45, o Pavihão do 

Águas Santas, na Maia, 
onde as quatro equipas 
discutem a final-four da 
Taça de Portugal.

O jogo grande da tar-
de é aquele que vai opor 
os dois grandes de Lisboa  

(16h45) mas, claro, o dér-
bi minhoto (19h00) prome-
te, também, animar a tarde 
em terras maiatas.

A turma academista, co-
mandada por Carlos Re-
sende, é claramente favo-

rita, mas o conjunto vi-
maranense, comandado 
por Eduardo Rodrigues, 
que vai discutir, após esta 
prova, o play-off de subi-
da à I Divisão, acredita na 
surpresa...

Carlos Resende, treinador do ABC

ABC/UMinho-Xico Andebol 
lutam por lugar na final

FINAL-FOUR DA TAÇA DE PORTUGAL. JOGOS ESTA TARDE

ARQUIVO DM

Eduardo Rodrigues, treinador do Xico Andebol

ARQUIVO DM
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• ABC/UMinho-Xico Andebol discutem hoje passagem à final da Taça
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DESPORTO PÁGINA 23

ABC/UMinho 
e Xico Andebol
discutem na Maia 
acesso à final 
da Taça de Portugal
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DR

Andebol da AAUM é hexacampeão
ESTUDANTES MINHOTOS BATERAM, NA MAIA, O ISMAI. SEIS ANOS SEM PERDER NAS PROVAS DO FADU

Andebol da AAUM em alta: sexto título consecutivo e seis anos sem perder

A equipa de andebol da 
AAUM conquistou, ontem, 
na Maia, pela sexta vez con-
secutiva, o título nacional 
universitário após vencer, 
na final, o ISMAI (35-22).  
Com este triunfo, os mi-
nhotos totalizam, agora, 12 
títulos nacionais. Em seis 
anos, a turma da UM não 
sofreu qualquer derrota nas 
provas da FADU.

O outro destaque do dia 
vai para a equipa feminina 
de Rugby 7´s, que se sa-
grou vice-campeã nacio-
nal universitária. «O quarto 
dia das fases finais prome-
tia títulos e muitas finais 
para a AAUMinho», pode 
ler-se na nota enviada, on-
tem, às redações.

O futebol de 11 bateu, 
nas grandes penalidades, 
a UBI, e vão disputar a 

Equipa feminina de rugby da UM sagrou-se vice-campeã

final contra a Académica 
de Coimbra.

O basquetebol masculi-
no “atropelou” a AAUAv 
por 66-40, demonstrando 
que o seu único objetivo 

é voltar a erguer o cane-
co que conquistaram pela 
primeira vez em 2012 na 
cidade de Guimarães. Na 
final os minhotos vão ter 
pela frente a FADEUP.

As equipas de futsal, que 
defendiam os títulos con-
quistados em 2013, é que 
estiveram aquém das ex-
pectativas. No masculino, 
uma série de lesões afetou 

em muito aquele que pode-
ria ter sido o ano do penta. 
Nos quartos de final, fren-
te a uma aguerrida equipa 
de Viseu, os minhotos vi-
ram o sonho cair por ter-

ra na marca das grandes 
penalidades (3-4). O fut-
sal feminino perdeu, nas 
meias-finais, com a equipa 
de Évora (3-2, nas grandes 
penalidades).

DR
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• Andebol da UM sagra-se campeão universitário pela sexta vez
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ANDEBOL – APURAMENTO PARA EURO 2016

Hungria, Rússia e Ucrânia  
no caminho de Portugal

Hungria, Rússia e Ucrânia são os os adversários 
de Portugal no grupo 5 da fase de apuramento para 
o Campeonato da Europa – Polónia 2016.
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COMENTÁRIO/ ABC encontra o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/comentario-abc-encontra-o-sporting-na-final-da-taca-de-portugal-de-andebol=f865357

/

 
Sábado, 12 de abril de 2014
 
 Águas Santas, Maia, 11 abr (Lusa) - O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de
andebol, depois de derrotar o Xico Andebol, nas "meias", por 31-27.
 
 Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última vez a Taça de
Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para igual ao longo dos 60
minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e equilibrada.
 
 O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem perto do intervalo.
Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa, conseguindo dar a volta ao
resultado.
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Sporting na final - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3809803

/

 
Leões bateram o Benfica, por 23-22, na primeira das meias-finais disputadas em Águas Santas
 
 O Sporting superou o Benfica, por 23-22, e passou à final da Taça de Portugal, onde aguardará o ABC
ou o Xico Andebol, que jogam a partir das 19h00, em Águas Santas, pavilhão que recebe toda a final-
four.
 
 Foi numa casa com entrada livre e completamente cheia que os dois rivais de Lisboa travaram um
duelo emotivo até ao último minuto.
 
 O Sporting atingiu os últimos minutos com a vantagem de um golo, mas só respirou de alívio a 33
segundos da buzina, quando Ricardo Candeias defendeu um remate de Dario Andrade.
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FUTEBOL • 27.ª Jornada da Liga ZON Sa-
gres: NACIONAL-MARÍTIMO, 16h00, Chou-
pana (SportTV1), árbitro: Carlos Xistra (Castelo
Branco). Rio Ave-Olhanense, 18h00. Belenen-
ses-Vit. Guimarães, 18h00 (SportTV1), árbitro:
MARCO FERREIRA (MADEIRA). Sporting-Gil
Vicente, 20h15 (SportTV1), ÁRBITRO: Bruno
Esteves (Setúbal). • 38.ª Jornada da Liga2:
Benfica B-Feirense, 16h00 (Benfica TV). Lei-
xões-Braga B, 16h00. • Divisão de Honra Re-
gional, 19.ª jornada: Canicense-“Os Xavelhas”,
16h00, Caniço. Marítimo C-Porto-Santense,
18h00, ex-Liceu. • 1.ª Divisão Regional, 11.ª
jornada: Carvalheiro-Machico, 15h30, Chou-
pana. Andorinha-Santana, 16h00.  • 5.º Torneio
Madeira Jovem (Sub-14), 1.ª Jornada: CS Ma-
rítimo-CD Nacional, 10h00, e Seleção da Ma-
deira-Jersey FC, 11h30, ambos no Complexo
da AFM, em Gaula. • Meias-finais da Taça de

Veteranos: Machico-Andorinha, 18h00. Cani-
cense-Carvalheiro, 18h15. • 10.ª Jornada Fase
Nacional de Juvenis (última): MARÍTIMO-Ben-
fica, 11h00, Santo António. • Liga Infantil: MA-
RÍTIMO-NACIONAL, 13h00, Santo António. •
1.ª Divisão de Juniores/Manutenção Sul, 10.ª
jornada: NACIONAL-Vit. Setúbal, 16h00, Chou-
pana. • 2.ª Divisão de Juniores, 9.ª Jornada
(penúltima): BAIRRO DA ARGENTINA-Sacave-
nense, 16h00, C.ª de Lobos. • 33.ª Jornada de
“La Liga”: Granada-Barcelona, 19h00
(SportTV2). Real Madrid-Almería, 21h00
(SportTV Live). • Treino Seleção Sub-16 Femi-
nina da Madeira, 17h00, Complexo de Gaula. •
Treino do União, 10h00, Vale Paraíso. Viagem à
tarde para o Porto. • Treino do Marítimo B,
9h00, Santo António. Viagem à tarde para os
Açores.
ANDEBOL • Meias finais da Taça de Portugal

Fem.: Alcanena-MADEIRA SAD, 12h00, Pav.
Águas Santas, até amanhã. • 1.ª Divisão
Masc.: MADEIRA SAD-Belenenses, 17h00,
Pav. Funchal. • 2.ª Divisão Masc.: Infesta-MA-
RÍTIMO, 18h00, São Mamede Infesta.
BASQUETEBOL • Quartos de final da Liga
Fem., 2.º jogo: CAB-MADEIRA-Olivais (1-0),
15h00, Pav. CAB, Nazaré. • 1.ª Divisão Fem.
(última): CAB/MARÍTIMO-Benfica, 17h00, Pav.
CAB. • 1.ª Divisão Sen. Masc.: HORÁRIOS FX-
CAD, 18h00, Pav. Caniço. • As seleções da
Madeira Sub-14 e Sub-16 Masculinos e Femi-
ninos na Festa Nacional do Basquetebol Juve-
nil, em Albufeira, Algarve, até amanhã.
VOLEIBOL • Divisão A1 Fem.: CÂMARA DE
LOBOS-Braga, 16h00, Pav. “Levada”. • Divi-
são A1 Masc.: Sp. Caldas-MARÍTIMO, 16h00,
Caldas da Rainha. • 2.ª Divisão Fem.: Ginás-
tica-CLUBE ESCOLA LEVADA, 17h00, Lisboa.

• André Rosa (Marítimo) em estágio na Sele-
ção Nacional Júnior, no Porto, até 4.ª feira.
ULTRA TRAIL • Madeira Ultra Trail (MIUT)
2014 até amanhã.
SURF • 1.ª Prova Camp. Regional Surf ZON
Madeira (Open e Esperanças), Baía dos Jun-
cos, em São Vicente, até amanhã.
JUDO • Madeirenses na Taça da Europa de
Cadetes, em Coimbra, até amanhã.
FUTSAL • A Escola Mais Salesianos Funchal –
Fundação Real Madrid realiza o 2.º Torneio sé-
nior de Futsal denominado “Fisioclinic Futsal
+”, 9h00/12h00, Pav. Salesianos.
CANOAGEM • Regional de Esperanças e Re-
gional de Maratonas, 10h00, baía do Funchal.
• Madeirenses na Taça de Portugal de Veloci-
dade (apuramento para as taças do Mundo,
Europeus e Mundiais), em Montemor-o-Velho.
TÉNIS/PADEL • Torneio “Papa Manuel”, pelo

Smash Ténis Clube, na Ribeira Brava, até ama-
nhã. • Daniel Rodrigues (CD Nacional) na 21.ª
edição da Taça Internacional Maia Jovem, até
amanhã.
TÉNIS DE MESA • 2.ª Divisão Masc.: Cara-
manchão-ACM, 15h00. C.ª Lobos-Estreito,
15h00. • Madeirenses no Torneio de Vila do
Conde. • Estágio Regional de Páscoa, Pav.
Bartolomeu Perestrelo, até 4.ª feira.
VELA • Madeirenses no Nacional de Juvenis,
em Portimão, Algarve, até hoje.
BODYBOARD • Bobyboard Girls Experience –
Madeira 2014, nas praias do Porto da Cruz e
de Machico, até amanhã.
DIVERSOS • 2.ª Prova da 2.ª Edição do Multi
Sport League (MSL), 15h00, instalações do
Onda Revital Club, Caniço de Baixo. • O Clube
de Campismo realiza passeio Santo da Serra,
Pico do Suna, Terreiros e Poiso.A
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Madeira SAD pela 16ª vez consecutiva na final da Taça de Portugal feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/madeira-sad-pela-16%C2%AA-vez-consecutiva-na-final-da-ta%C3%A7a-de-portugal-feminina

/

 
A equipa feminina do Madeira SAD garantiu hoje a a sua 16.ª presença consecutiva na final da Taça
de Portugal de andebol, depois de vencer o JAC Alcanena por 20-30, na Maia. A equipa insular vai
agora tentar conquistar o troféu que já ergueu por 15 vezes seguidas desde 1998/99, depois de ter já
ganhado esta época a Supertaça, ao bater o campeão nacional Alavarium, por 28-25. O primeiro jogo
das meias-finais, o Madeira SAD conseguiu impor-se desde cedo ao JAC Alcanena, embora havendo,
ao longo do primeiro tempo, um maior equilíbrio, que fez com que o encontro fosse para intervalo com
uma diferença de dois golos de vantagem para as madeirense (15-13). No segundo tempo, o JAC
Alcanena, acusando algum desgaste, não conseguiu acompanhar as investidas da equipa da Madeira,
quebrando em todos os níveis. O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local
escolhido pela Federação de Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim-de-semana as "final
four" das Taça de Portugal masculina e feminina. Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas
Santas, em Águas Santas. JAC Alcanena - Madeira SAD, 20-30. Ao intervalo: 13-15. Sob a arbitragem
de Francisco Leite e Porfírio Tavares, as equipas alinharam e marcaram: - JAC Alcanena: Carla
Gameiro, Adriana Silva (1), Ana Henriques (1), Neuza Valente (6), Inês Luís (2), Patrícia Rodrigues (7)
e Rita Alves (3). Jogaram ainda Vera Gorjão e Ana Sarmento. Treinador: Marco Santos. - Madeira
SAD: Isabel Góis, Cláudia Aguiar (2), Filipa Correia (2), Ana Andrade (6), Renata Tavares (11), Sara
Gonçalves (4) e Frederica Jesus (2). Jogaram ainda: Catarina Oliveira, Andreia Andrade, Ana Temtem
(1), Márcia Abreu, Soraia Lopes (2), Petra Abreu. Treinador: Duarte Freitas. Assistência: Cerca de 200
espetadores.
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Notícias ao Minuto - ABC encontra o Sporting na final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/203002/abc-encontra-o-sporting-na-final-da-taca-de-portugal

/

 
O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol, depois de derrotar o Xico
Andebol, nas "meias", por 31-27. Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram
pela última vez a Taça de Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para
igual ao longo dos 60 minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e
equilibrada. PUB O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem
perto do intervalo. Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa,
conseguindo dar a volta ao resultado. Ao intervalo, os bracarenses venciam por um (15-14) e
mostravam uma postura mais agressiva dentro de campo. Na segunda parte, a tendência que se
desenhou ao longo da maior parte do primeiro tempo, inverteu-se por completo e o ABC passou a
dominar a partida. A formação comandada por Carlos Resende controlou sempre a diferença que a
separava dos vimaranenses, apostando numa defesa coesa e bastante atenta. Nesse papel, também
ajudou a tarde inspirada de Bruno Dias na baliza dos bracarenses. No caminho até à final da Taça de
Portugal, o ABC afastou o ISMAI (32-28, quartos de final), Sporting da Horta (40-26, oitavos de final)
e Santo Tirso (28-21, 16 avos de final). O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia,
foi o local escolhido pela Federação de Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as
"final four" das taças de Portugal masculina e feminina. Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de
Águas Santas, em Águas Santas. Xico Andebol - ABC, 27-31. Ao intervalo: 14-15. Sob a arbitragem de
Alberto Alves e Jorge Fernandes as equipas alinharam e marcaram: - Xico Andebol: Ricardo Castro
(1), Gustavo Castro (1), André Caldas (2), Rui Oliveira (4), Rui Lourenço (2), Nuno Silva (4), Daniel
Santos (8), Pedro Carvalho (gr), Pedro Carvalho, Raul Roque, Luís Sarmento (1), João Gonçalves (3),
Mário Peixoto (1). Treinador: Eduardo Rodrigues. - ABC: Humberto Gomes, Pedro Seabra, Fábio
Antunes (1), Ricardo Pesqueira (4), Carlos Martins, Nuno Pereira (9), Nuno Rebelo (3), Bruno Dias
(gr), Hugo Rocha (5), Carlos Siqueira (1), Diogo Branquinho (1), David Tavares (2), Pedro Marques
(2) e João Pinto (3). Treinador: Carlos Resende. Marcha do marcador: 4-2 (5 minutos), 6-4 (10), 9-7
(15), 11-11 (20), 13-11 (25), 14-15 (intervalo), 17-18 (35), 19-21 (40), 20-22 (45), 24-26 (50), 25-
29 (55), 27-31 (final). Assistência: Cerca de 800 espetadores.
 
 21:58 - 12 de Abril de 2014 | Por
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ABC vence Xico Andebol e está na final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=877690

/

 
aveirenses ganharam por 31-27
 
 , 12 abril de 201421:58
 
 O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol, depois de derrotar o Xico
Andebol, nas "meias", por 31-27. Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (Segunda Divisão), que
venceram pela última vez a Taça de Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de
igual para igual ao longo dos 60 minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito
emocionante e equilibrada. O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer
até bem perto do intervalo. Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa,
conseguindo dar a volta ao resultado.
 
 Ao intervalo, os bracarenses venciam por um (15-14) e mostravam uma postura mais agressiva
dentro de campo. Na segunda parte, a tendência que se desenhou ao longo da maior parte do
primeiro tempo, inverteu-se por completo e o ABC passou a dominar a partida. A formação
comandada por Carlos Resende controlou sempre a diferença que a separava dos vimaranenses,
apostando numa defesa coesa e bastante atenta. Nesse papel, também ajudou a tarde inspirada de
Bruno Dias na baliza dos bracarenses. No caminho até à final da Taça de Portugal, o ABC afastou o
ISMAI (32-28, quartos de final), Sporting da Horta (40-26, oitavos de final) e Santo Tirso (28-21, 16
avos de final). O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela
Federação de Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de
Portugal masculina e feminina.
 
 Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
 
 Xico Andebol-ABC, 27-31.
 
 Ao intervalo: 14-15.
 
 Sob a arbitragem de Alberto Alves e Jorge Fernandes as equipas alinharam e marcaram:
 
 Xico Andebol: Ricardo Castro (1), Gustavo Castro (1), André Caldas (2), Rui Oliveira (4), Rui
Lourenço (2), Nuno Silva (4), Daniel Santos (8), Pedro Carvalho (gr), Pedro Carvalho, Raul Roque,
Luís Sarmento (1), João Gonçalves (3), Mário Peixoto (1).
 
 Treinador: Eduardo Rodrigues.
 
 ABC: Humberto Gomes, Pedro Seabra, Fábio Antunes (1), Ricardo Pesqueira (4), Carlos Martins, Nuno
Pereira (9), Nuno Rebelo (3), Bruno Dias (gr), Hugo Rocha (5), Carlos Siqueira (1), Diogo Branquinho
(1), David Tavares (2), Pedro Marques (2) e João Pinto (3).
 
 Treinador: Carlos Resende.
 
 Marcha do marcador: 4-2 (5 minutos), 6-4 (10), 9-7 (15), 11-11 (20), 13-11 (25), 14-15 (intervalo),
17-18 (35), 19-21 (40), 20-22 (45), 24-26 (50), 25-29 (55), 27-31 (final).
 
 Assistência: Cerca de 800 espetadores.
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Madeira SAD na final da Taça de Portugal feminina
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Bateu JAC Alcanenena por 30-20 na Maia
 
 , 12 abril de 201415:56
 
 A equipa feminina do Madeira SAD garantiu este sábado a 16.ª presença consecutiva na final da Taça
de Portugal, depois de vencer o JAC Alcanena por 30-20, na Maia. A equipa insular vai agora tentar
conquistar o troféu que já ergueu por 15 vezes seguidas desde 1998/99, depois de ter já ganhado
esta época a Supertaça, ao bater o campeão nacional Alavarium, por 28-25.
 
 O primeiro jogo das meias-finais, o Madeira SAD conseguiu impor-se desde cedo ao JAC Alcanena,
embora havendo, ao longo do primeiro tempo, um maior equilíbrio, que fez com que o encontro fosse
para intervalo com uma diferença de dois golos de vantagem para as madeirense (15-13).
 
 No segundo tempo, o JAC Alcanena, acusando algum desgaste, não conseguiu acompanhar as
investidas da equipa da Madeira, quebrando em todos os níveis. O Pavilhão da Associação Atlética de
Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de Andebol de Portugal (FAP) para receber
este fim-de-semana as "final four" das Taça de Portugal masculina e feminina.
 
 Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.
 
 JAC Alcanena-Madeira SAD, 20-30
 
 Ao intervalo: 13-15
 
 Sob a arbitragem de Francisco Leite e Porfírio Tavares, as equipas alinharam e marcaram:
 
 JAC Alcanena: Carla Gameiro, Adriana Silva (1), Ana Henriques (1), Neuza Valente (6), Inês Luís (2),
Patrícia Rodrigues (7) e Rita Alves (3). Jogaram ainda: Vera Gorjão e Ana Sarmento.
 
 Treinador: Marco Santos.
 
 Madeira SAD: Isabel Góis, Cláudia Aguiar (2), Filipa Correia (2), Ana Andrade (6), Renata Tavares
(11), Sara Gonçalves (4) e Frederica Jesus (2). Jogaram ainda: Catarina Oliveira, Andreia Andrade,
Ana Temtem (1), Márcia Abreu, Soraia Lopes (2) e Petra Abreu.
 
 Treinador: Duarte Freitas.
 
 Assistência: Cerca de 200 espectadores.
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Sporting bate Benfica rumo à final da Taça de Portugal (23-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2014
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/

 
Leões triunfam em jogo equilibrado na Maia (23-22)
 
 , 12 abril de 201418:26
 
 O Sporting eliminou este sábado o Benfica, nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de um jogo
com incerteza até final (23-22). Os leões chegaram a estar a perder por 3 golos, mas garantiram o
encontro derradeiro da Taça, ficando à espera de ABC ou Xico Andebol.
 
 Frankis Marzo e Pedro Portela estiveram em destaque, ao assinarem 6 golos cada, num embate que
os leões terminaram a sofrer. Chernov, do Benfica, teve um livre à disposição já com o tempo
expirado, mas a barreira, apenas formada por 3 elementos do Sporting devido a exclusões, travou o
remate.
 
 No lado das águias, António Areia foi o mais inconformado, com 5 golos, tendo sido secundado por
Carlos Carneiro, com 4 remates certeiros.
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Sporting garante lugar na final da Taça de Portugal de andebol
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/

 
12 Abr, 2014, 19:50
 
 O Sporting venceu este sábado o Benfica por 23-22 nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol,
garantindo assim um lugar na final.
 
 O adversário será o vencedor do encontro entre o Xico Andebol e o ABC.
 
 O Sporting, vencedor das duas últimas edições da prova, alcança assim a terceira final consecutiva,
tendo deixado pelo caminho, além do Benfica, o grande ausente da "final four", o pentacampeão
nacional, FC Porto.
 
 A partida entre "leões" e "águias" começou bastante equilibrada, com ambas as equipas a explorarem
o contra-ataque e a apresentarem-se bastante eficazes na finalização e, ao mesmo tempo,
organizadas na defesa.
 
Carlos Barros
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Alavarium na final da Taça de Portugal com Madeira SAD
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[ler mais] A equipa feminina do Alavarium juntou-se, este sábado, ao Madeira SAD na final da Taça de
Portugal de andebol, após vencer nas "meias" o Colégio João de Barros, por 25-24, na Maia. Na final
de domingo, a equipa de Aveiro vai tentar agora contrariar o favoritismo do Madeira SAD, vencedor
das últimas 15 edições.O Colégio João de Barros entrou mais rápido e eficaz na partida e, nos
primeiros minutos conseguiu uma vantagem confortável, beneficiando ainda da inspiração da guarda-
redes que negou ao Alavarium, por diversas vezes, o golo. Mas, com o desenrolar do jogo, a equipa do
Colégio de Barros foi perdendo força, tornando-se menos coesa em termos defensivos, o que permitiu
às adversárias recuperarem terreno.A dois minutos do intervalo, o Alavarium conseguiu empatar o
encontro, e, no minuto seguinte, liderava pela primeira vez (10-11). O resultado manteve-se até ao
intervalo e a última meia hora foi de grande equilíbrio. Mas foi a equipa aveirense que, nos últimos
minutos, conseguiu arrancar para a vitória.O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na
Maia, foi o local escolhido pela Federação de Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de
semana as meias-finais e finais da Taça de Portugal masculina e feminina.Jogo no Pavilhão da
Associação Atlética de Águas Santas, em Águas Santas.Colégio João de Barros - Alavarium, 24-25Ao
intervalo: 10-11. Sob a arbitragem de Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes as equipas alinharam e
marcaram: Colégio João de Barros: Ludmila Soares, Dulce Pina (5), Paula Malcato (3), Maria Inês
Pereira (6), Ana Paula Costa (4), Mariama Sano (1) e Helena Corro (1). Jogaram ainda Nathalie Lopes,
Inês Catarino (4), Eduarda Pinheiro e Gizelle Carvalho. Treinador: Paulo Félix.Alavarium: Diana Roque,
Viviana Rebelo (1), Ana Rita Neves (4), Soraia Domingues, Lisa Antunes (1), Mónica Soares (8) e
Soraia Fernandes (2). Jogaram ainda: Andreia Madail, Mariana Lopes (4), Ana Seabra (4) e Ana
Moreira (1). Treinador: Ulisses Pereira. Assistência: Cerca de 500 espetadores.
 
 

Página 151



A152

Madeira SAD na final da Taça de Portugal feminina
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[ler mais] A equipa feminina do Madeira SAD garantiu este sábado a 16.ª presença consecutiva na
final da Taça de Portugal, depois de vencer o JAC Alcanena por 30-20, na Maia. A equipa insular vai
agora tentar conquistar o troféu que já ergueu por 15 vezes seguidas desde 1998/99, depois de ter já
ganhado esta época a Supertaça, ao bater o campeão nacional Alavarium, por 28-25. O primeiro jogo
das meias-finais, o Madeira SAD conseguiu impor-se desde cedo ao JAC Alcanena, embora havendo,
ao longo do primeiro tempo, um maior equilíbrio, que fez com que o encontro fosse para intervalo com
uma diferença de dois golos de vantagem para as madeirense (15-13). No segundo tempo, o JAC
Alcanena, acusando algum desgaste, não conseguiu acompanhar as investidas da equipa da Madeira,
quebrando em todos os níveis. O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local
escolhido pela Federação de Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim-de-semana as "final
four" das Taça de Portugal masculina e feminina. Jogo no Pavilhão da Associação Atlética de Águas
Santas, em Águas Santas.JAC Alcanena-Madeira SAD, 20-30Ao intervalo: 13-15Sob a arbitragem de
Francisco Leite e Porfírio Tavares, as equipas alinharam e marcaram:JAC Alcanena: Carla Gameiro,
Adriana Silva (1), Ana Henriques (1), Neuza Valente (6), Inês Luís (2), Patrícia Rodrigues (7) e Rita
Alves (3). Jogaram ainda: Vera Gorjão e Ana Sarmento. Treinador: Marco Santos.Madeira SAD: Isabel
Góis, Cláudia Aguiar (2), Filipa Correia (2), Ana Andrade (6), Renata Tavares (11), Sara Gonçalves (4)
e Frederica Jesus (2). Jogaram ainda: Catarina Oliveira, Andreia Andrade, Ana Temtem (1), Márcia
Abreu, Soraia Lopes (2) e Petra Abreu. Treinador: Duarte Freitas. Assistência: Cerca de 200
espectadores.
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Sporting bate Benfica rumo à final da Taça de Portugal (23-22)
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Desporto Sporting bate Benfica rumo à final da Taça de Portugal (23-22) 12-04-2014 Frankis Marzo e
Pedro Portela marcaram 6 golos cada no triunfo do conjunto verde e branco... Por Record O Sporting
eliminou este sábado o Benfica, nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de um jogo com
incerteza até final (23-22). Os leões chegaram a estar a perder por 3 golos, mas garantiram o
encontro derradeiro da Taça, ficando à espera de ABC ou Xico Andebol.Frankis Marzo e Pedro Portela
estiveram em destaque, ao assinarem 6 golos cada, num embate que os leões terminaram a sofrer.
Chernov, do Benfica, teve um livre à disposição já com o tempo expirado, mas a barreira, apenas
formada por 3 elementos do Sporting devido a exclusões, travou o remate.No lado das águias, António
Areia foi o mais inconformado, com 5 golos, tendo sido secundado por Carlos Carneiro, com 4 remates
certeiros.
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ABC encontra o Sporting na final da Taça de Portugal
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12 de abril de 2014 21:57h
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de Portugal
masculina e feminina.
 
 O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol, depois de derrotar o Xico
Andebol, nas "meias", por 31-27.
 
 Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última vez a Taça de
Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para igual ao longo dos 60
minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e equilibrada.
 
 O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem perto do intervalo.
Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa, conseguindo dar a volta ao
resultado.
 
 Ao intervalo, os bracarenses venciam por um (15-14) e mostravam uma postura mais agressiva
dentro de campo.
 
 Na segunda parte, a tendência que se desenhou ao longo da maior parte do primeiro tempo,
inverteu-se por completo e o ABC passou a dominar a partida.
 
 A formação comandada por Carlos Resende controlou sempre a diferença que a separava dos
vimaranenses, apostando numa defesa coesa e bastante atenta. Nesse papel, também ajudou a tarde
inspirada de Bruno Dias na baliza dos bracarenses.
 
 No caminho até à final da Taça de Portugal, o ABC afastou o ISMAI (32-28, quartos de final), Sporting
da Horta (40-26, oitavos de final) e Santo Tirso (28-21, 16 avos de final).
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber este fim de semana as "final four" das taças de Portugal
masculina e feminina.
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Sporting vence Benfica e está na final da Taça
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 Destaque para as atuações de Pedro Portela e Frankis Marzo, melhores marcadores do jogo, ambos
com seis golos.
 
 O Sporting apurou-se para a final da Taça de Portugal em Andebol ao bater o Benfica por 23-22. Em
Águas Santas, palco da final four, os Leões forma mais fortes que as Águias e garantiram um lugar na
final de amanhã.
 
 Com muito público nas bancadas do pavilhão de Águas Santas, os dois rivais de Lisboa travaram uma
luta até ao último segundo. Com os Leões em vantagem por um golo, o Benfica teve oportunidade
para empatar num livre direto de Dario Andrade mas Ricardo Candeias defendeu o remate.
 
 Destaque para as atuações de Pedro Portela e Frankis Marzo, melhores marcadores do jogo, ambos
com seis golos.
 
 ABC e Xico Andebol jogam para a outra meia-final.
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COMENTÁRIO/ ABC encontra o Sporting na final da Taça de Portugal de andebol
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Sábado, 12 de Abril de 2014 |
 
 Águas Santas, Maia, 11 abr (Lusa) - O ABC vai defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal de
andebol, depois de derrotar o Xico Andebol, nas "meias", por 31-27.
 
 Os vizinhos minhotos ABC e Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última vez a Taça de
Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente, lutaram de igual para igual ao longo dos 60
minutos, proporcionando a todos os presentes uma partida muito emocionante e equilibrada.
 
 O Xico Andebol até entrou melhor no encontro, estando sempre a vencer até bem perto do intervalo.
Mas, aos 20 minutos, o ABC intensificou o ataque e organizou a defesa, conseguindo dar a volta ao
resultado.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

Ao terceiro dia das Fases Finais dos Cam-
peonatos Nacionais Universitários que
estão a decorrer na Maia, a AAUMinho
conquistou a sua primeira medalha atra-
vés do basquetebol feminino, que foi me-
dalha de bronze. Os outros destaques do
dia vão para o andebol masculino e para o
voleibol feminino, que, como seria de es-
perar, reservaram os seus lugares nas res-
pectivas finais.

O basquetebol feminino voltou ontem a
demonstrar o bom momento de forma que
atravessa e no jogo de atribuição dos 3.º e
4.º lugares não deu qualquer hipótese à
AEFMH, vencendo a partida por 56-46.
A AAUM não deixou os créditos por
mãos alheias e cedo demonstrou que que-
ria repetir a medalha de bronze dos últi-
mos anos. Com uma entrada forte na par-
tida e com uma consistência defensiva
bastante elevada, poucas foram as hipóte-
ses da FMH disputar a partida.

Sempre na liderança do marcador e com
uma rotação maior que as suas adver-
sárias, as minhotas reconquistam o ter-
ceiro lugar do pódio alcançando assim o
objectivo de conquistar mais uma meda-
lha para a academia minhota.

No masculino, a AAUMinho derrotou
por 63-54 a AEISCTE, garantindo assim
o primeiro lugar do grupo e presença nos
quartos-de-final da competição. Os mi-
nhotos não conseguiram entrar bem no
jogo e permitiram ao seu adversário co-
mandar o marcador até ao intervalo.

Na segunda metade o ritmo de jogo au-
mentou e fruto principalmente do seu jo-
go interior, a AAUM assumiu o comando

mantendo a invencibilidade nesta edição
dos Campeonatos Nacionais Univer-
sitários. Apesar de uma exibição menos
conseguida, a equipa do Minho mantém
intacta a esperança de chegar às medalhas
defrontando nos quartos-de-final a bem
conhecida AAUBI.

Quem também venceu no feminino e
masculino foi o futsal, que viu ambas as
equipas venceram, respectivamente, as
suas adversárias por 3-2 (AEIST) e 7-3
(AEFEP). Com estas vitórias ficou tam-
bém assegurada a liderança dos grupos e
a passagem à fase eliminatória.

Sortes diferentes tiveram os conjuntos
minhotos no voleibol. O masculino foi
eliminado nos quartos-de-final pela
AEFEUP por dois sets a zero (25-23 e
25-12), enquanto que as campeãs em títu-
lo venceram, como seria de esperar, (ape-
sar de terem tido de suar um pouco) a
AEISMAI por 3-1 (parciais de 23-25,
25-22, 25-17 e 25-23).

Quem também reservou o seu lugar na
final – e esta era mais que evidente – foi a
equipa de andebol masculino que, mais
um vez, voltou a cilindrar um adversário,
neste caso a AEFEP. Com quase cinquen-
ta golos marcados (46-27), os minhotos
deixaram bem vincado que não estavam
ali para brincadeiras.

A concluir, o futebol de 11 voltou mais
uma vez a demonstrar que parece a se-
lecção nacional portuguesa da década de
80: joga muito à bola, mas marca muito
poucos golos! Mais uma boa exibição,
mais uma vitória (1-0) e a presença garan-
tida nas meias-finais, deixando para trás
uma AEFEUP, que mal conseguiu sair do
seu meio-campo. A meia-final será agora
disputada contra a equipa da AAUBI.

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

Basquete conquista o bronze
andebol e voleibol nas finais

NUNO GONÇALVES

Equipa feminina de basquetebol da AAUMinho festeja a conquista da medalha de bronze
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Espírito forte e grande capacida-
de de sacrifício. São alguns dos
argumentos que o presidente da
direcção do Xico destaca em re-
lação aos jogadores e treinado-
res, pela resposta que têm dado
em campo. A presença na final-
-four da Taça de Portugal, só por
si, “é um prémio” para o clube
“e para a cidade de Guimarães”,
vinca o dirigente. 

“Não tínhamos qualquer tipo
de aspiração a vencer esta Taça
quando iniciámos a competição
e, agora, estamos entre três equi-
pas da I Divisão com um nível
competitivo muito superior ao
nosso. Estas equipas apresentam
um grupo de atletas profissio-
nais, o que não acontece com o
Xico onde são todos amadores.
A obrigação desses clubes é
muito superior à nossa, não te-

mos a ambição de vencer a Taça
mas vamos dignificar o clube e
dignificar o andebol”, salientou
Fernando Alves Pinto.

Num momento marcante —
mais um — para a história do
clube, deixa um desabafo em re-
lação à ausência de apoio. “Me-
recem muito mais o apoio dos
vimaranenses estes atletas, pela
entrega e disponibilidade que
têm revelado, do que merece a

maior parte dos vimaranenses a
entrega que têm dado estes atle-
tas pelo clube”, frisou. Alves
Pinto denota um afastamento in-
compreensível das pessoas que
até têm um passado no clube.
“Os vimaranenses estão alhea-
dos do andebol, nomeadamente
os antigos sócios e ex-atletas
que viraram as costas ao Xico
Andebol. É lamentável que fa-
çam isso numa altura em que o
clube precisa deles”, salientou
ainda o presidente da direcção
do Xico. “Esta equipa já fez
mais pela cidade do que a cidade
por esta equipa”, vincou o res-
ponsável máximo do clube de
Guimarães. De resto, Alves Pin-
to mencionou que “o grande ob-
jectivo é subir de divisão e isso
continua em pé, apesar de algu-
mas limitações”, frisou.

“Estes jogadores
merecem mais apoio”

ROSA SANTOS

Alves Pinto, presidente do Xico, enaltece a entrega e dedicação dos jogadores

Alves Pinto destaca que os
jogadores do Xico são to-
dos amadores, ao contrá-
rio dos clubes que estão
presentes na final-four.

MAIS
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Expectativa máxima. José Men-
des, vice-reitor da Universidade
do Minho, é um dos rostos da
confiança que paira entre os
adeptos para a prestação da
equipa do ABC/UMinho na fi-
nal-four da Taça de Portugal. 

“O desempenho do ABC/UMi-
nho no campeonato nacional
mostra que a equipa está forte,
muito coesa e a expectativa tem
que ser máxima, no sentido de
chegar à final”, revelou.

José Mendes classifica a equi-
pa bracarense entre as “duas ou
três melhores equipas nacionais
de andebol”, o que traz confian-
ça aos adeptos: “a massa adepta
está optimista. É muito legítimo
que o ABC/UMinho pense em
chegar à final. É um desejo tra-
zerem a Taça e estou perfeita-
mente convicto que a equipa tem

todas as condições para vencer”,
sublinhou confiante na conquis-
ta do troféu.

Desde Junho de 2012 que o
ABC de Braga e a Universidade
do Minho deram as mãos para
uma iniciativa de cooperação
que inclui o ‘naming’ à equipa
bracarense, numa sinergia entre
as duas instituições, cuja base
assenta na formação. 

“Tem sido uma parceria bené-

fica. A UMinho é a universidade
com mais títulos universitários
em toda a Europa, com melhores
resultados em termos desporti-
vos e alguns desses resultados
são no andebol, até porque, uma
parte da equipa da universidade
é constituída por jogadores do
ABC e fomos campeões euro-
peus universitários. Quer a uni-
versidade, quer o ABC, enten-
dem que têm responsabilidade
social de integração dos jovens e
desenvolvemos também um pro-
grama que permite aos jogado-
res estudantes terem condições
especiais, como isenção de pro-
pinas”, realçou José Mendes.

O vice-reitor da UMinho con-
sidera ser uma parceria “que tem
corrido bastante bem” e os fru-
tos estão à vista pela “boa fase
de resultados que a equipa do

ABC/UMinho está a atravessar
esta temporada”. 

Satisfeito com a parceria, José
Mendes é peremptório: “é um
projecto, perfeitamente, equili-
brado e a longo prazo. Temos to-
das as condições para manter es-
te projecto muitos anos. O ABC

distingue-se dos outros clubes,
por ser uma escola de formação
de andebol. Os bons resultados
este ano são com a prata da casa.
Somos uma instituição de for-
mação e, nesse ponto de vista,
não podíamos ter melhor parcei-
ro do que o ABC”.

“Expectativa máxima”
Desde 2012, o ABC e a UMinho deram as mãos numa
parceria de sucesso. Vice-reitor, José Mendes, está
confiante na conquista da Taça de Portugal.

ROSA SANTOS

Presidente do clube, Luís Teles, e José Mendes, vice-reitor da UMinho

Parceira entre ABC 
e UMinho foi estabelecida
em Junho de 2012 
e é para manter nos
próximos anos.

MAIS
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Humildade e seriedade. Reco-
nhecendo que a responsabilida-
de está do lado bracarense. Car-
los Resende, treinador do
ABC/UMinho, está confiante
para a final-four da Taça de Por-
tugal, mas lembra a qualidade do
Xico Andebol, adversário da
meia-final.

“Acaba por ser um jogo espe-
cial, por ser a taça. Se avaliar-
mos o peso teórico e qualitativo
das equipas, logicamente temos
uma vantagem muito grande,
porque somos uma equipa de
primeira divisão, que procura os
lugares cimeiros, e o Xico Ande-
bol embora tenha qualidade para
estar na primeira, está na II Divi-
são. Temos a responsabilidade
da vitória no jogo, mas taça é ta-
ça e o peso teórico muitas vezes
é desvanecido por aquilo que é a
capacidade de entrega e luta”,
sublinhou o treinador, deixando
o alerta. “Se não entrarmos con-

centrados, arriscamo-nos a ter
muitas dificuldades”, frisou.

Carlos Resende rejeita pensar
nos possíveis adversários da fi-
nal e é claro: “temos que olhar
para nós e para o Xico com toda
a seriedade e responsabilidade.
Sabemos perfeitamente que toda
a responsabilidade é nossa, mas
com humildade de reconhecer
que só com trabalho se consegue
vencer. O que se passará no ou-
tro jogo a nós não nos diz grande
respeito, conhecemos bem o
Benfica e o Sporting. Temos é
que entrar neste jogo a pensar no
Xico e, se assim for, estaremos
depois na final”, garantiu. 

Este dérbi minhoto com o Xico
Andebol assume importância
acrescida pelo facto de permitir
o “objectivo central” da época:
“estar nas competições euro-
peias”. 

“É o grande objectivo, a equipa
merece, Braga também merece e

o que nós podemos dizer é que
vamos dar tudo por tudo para es-
tar lá”, revelou o treinador, elo-
giando a época brilhante da jo-
vem equipa bracarense. 

“Mais importante do que a ju-
ventude, é a mentalidade que as
pessoas mostram no dia-a-dia no
trabalho, a ambição e responsa-
bilidade isso é que são valores
fundamentais. Temos tido algu-
ma felicidade, no que concerne
às lesões e oxalá continue assim
até ao final”, realçou o técnico.

Apesar de estar a ser “uma
época muito positiva”, Carlos
Resende alerta para o facto de
ser necessária “serenidade e os
pés bem assentes no chão”, uma
vez que “estamos apenas numa
fase avançada e ainda não termi-
namos, nem conseguimos qual-
quer objectivo”. Contudo, man-
tém o optimismo. “Estamos
muito bem encaminhados”, re-
matou o treinador.

“Responsabilidade é nossa”
Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, pede aos jogadores humildade e seriedade na
abordagem ao jogo com o Xico Andebol, adversário de escalão inferior. Técnico destaca
o grande objectivo da época: voltar às provas europeias.

DR

Carlos Resende destaca o grande objectivo da época: regresso às provas europeias

Página 160



A161

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 27,01 x 14,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53406714 11-04-2014 | Desporto

À procura da 11.ª Taça de Portu-
gal. E a terceira da direcção do
ABC/UMinho presidida por
Luís Teles. O presidente confes-
sa que vencer, no domingo, a fi-
nal e erguer a Taça de Portugal
“seria um bom prémio para to-
dos”, a começar “pelos adeptos,
parceiros, jogadores, equipa téc-
nica e direcção”. Por isso, é com
este espírito que a equipa braca-
rense vai enfrentar a final-four,
em Águas Santas.

“Desde que nos conseguimos
qualificar para a final-four, que
era o principal objectivo, natu-
ralmente que vamos entrar para
ganhar. Acredito que este será o

mesmo pensamento das outras
equipas. Temos dois jogos que
queremos ganhar, achamos que
vamos ter um apoio significativo
dos adeptos do ABC, porque os
jogos são na Maia e contamos
com esse apoio. Acreditamos
que temos valor para fazer face a
qualquer um dos competidores
desta competição”, revelou o di-
rigente.

Na meia-final, a sorte ditou um
dérbi minhoto com o Xico An-
debol, adversário que os braca-
renses conhecem bem: “é um vi-
zinho com quem nos damos
bem, temos até vários jogadores
que já estiveram no ABC que es-

tão no Xico, inclusive um joga-
dor que está, neste momento, a
evoluir lá. É um prazer jogar
com o Xico, sempre foi, quere-
mos manter a boa relação. Mas,
no campo desportivo, natural-
mente vamos estar lá para ga-
nhar. 

O Xico mais para surpreender,
nós para cumprir um pouco a
nossa obrigação. O Xico está
num escalão inferior, mas é mais
do que candidato à subida”, refe-
riu, deixando o alerta.

“O ABC tem que jogar de uma
forma muito concentrada para
levar de vencida uma excelente
equipa”, frisou.

Se vencerem, a final será dis-
putada com o Sporting ou Benfi-
ca. “Tudo é possível. Já jogámos
várias vezes este ano quer contra
um, quer contra outro, ganhá-
mos, perdemos, e vai depender

um bocado da disposição do mo-
mento e da motivação. Temos
valor para lutar de igual para
igual, estaremos lá para dar o
máximo e conseguir vencer”,
garantiu Luís Teles.

“Taça era um bom 
prémio para todos”
Presidente do ABC/UMinho, Luís Teles, está confiante 
para a final-four. Actual direcção já tem duas Taças
de Portugal e espera trazer a terceira para Braga.

ROSA SANTOS

Luís Teles, presidente do ABC/UMinho, confiante para a final-four da Taça de Portugal
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Líder da zona norte na II Divi-
são Nacional, o Xico Andebol
marca presença na final-four da
Taça de Portugal constituindo
uma surpresa. “Ninguém estava
à espera, até a Federação não es-
perava a presença de uma equipa
da II Divisão nesta fase da Taça
de Portugal uma vez que esta-
vam jogos marcados para esse
dia e tivemos de antecipar o due-
lo com o FC Porto B”, sublinha
o treinador da equipa vimara-
nense. 

No clube de Guimarães, certo
é,  “a motivação está em alta” e
Eduardo Rodrigues até assegura
que “será o jogo mais fácil da
época” uma vez que na sua opi-
nião “a responsabilidade é do
ABC, que está em primeiro lu-
gar na I Divisão e está habituado
a um ritmo diferente ao nosso,

que estamos habituados a II di-
visão”, salientou Eduardo Ro-
drigues. Desta feita, é evidente
alguma descompressão pela par-
te da turma vimaranense, mas
nada de relaxamento. O técnico

promete “complicar ao máximo
a vida ao ABC” e sonhar ainda
com a presença na final da Taça
de Portugal.

“Este jogo é o mais fácil que
vamos fazer porque não temos
responsabilidade, a não ser dig-
nificar a camisola e a nossa cida-
de”, salientou ainda Eduardo
Rodrigues, na antevisão ao jogo
da meia-final. 

As atenções principais do Xico
Andebol estão voltadas para a
fase final do campeonato. “O
nosso principal objectivo passa
por subir e colocar o Xico na I
Divisão, sendo o lugar que me-
rece. Temos fez finais pela fren-
te e estamos confiantes em atin-
gir esse objectivo. Na Taça de
Portugal, vamos fazer aquilo que
for possível mas a responsabili-
dade é dos outros”, frisou.

ROSA SANTOS

Eduardo Rodrigues salienta que os objectivos na Taça “já foram superados”

João Santos, Gustavo
Castro e Pedro Correia
são as baixas de vulto na
equipa do Xico Andebol
para o jogo de amanhã
com o ABC/UMinho.
Tratam-se de jogadores
influentes que se
lesionaram e não podem
dar o contributo à equipa.

MENOS

“Vamos dignificar o clube e a cidade”
Eduardo Rodrigues, treinador do Xico, atira a 
pressão para o adversário mas subinha que o grupo
está empenhado em dificultar a vida ao ABC.
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Adeptos confiantes na conquista da Taça

ROSA SANTOS

Adeptos e sócios do ABC/UMinho acreditam na conquista da Taça de Portugal e no regresso às competições europeias

“O ABC está a ter uma
prestação considerável,
bastante acima das
expectativas e espero que
consiga manter este nível
na segunda fase do cam-
peonato. Na final-four, o
jogo com o Xico será para
vencer e encarar a final com
determinação para trazer a
Taça para a nossa cidade,
porque bem precisamos. 
É importante o ABC
regressar às provas
europeias e é desejável
pelos adeptos que já há
vários anos acompanhavam
a equipa nas deslocações ao
estrangeiro. Estamos com
saudades de acompanhar o
nosso clube.”

Francisco Gonçalves (sócio)

“A Taça é para ganhar. Está a ser super e excelente esta temporada. As expectativas do ABC, pelo
palmarés que tem, nunca são excessivas, porque é uma equipa de topo, é um clube que não está
ligado a nenhum clube de futebol. Belenenses, Benfica, Sporting e FC Porto têm sempre uma
equipa de futebol por trás e uma SAD. O ABC está em primeiro lugar e é de destacar, porque é
quase impossível combater os orçamentos de outras estruturas.”                                Alberto Cunha (sócio)

“Esta época está a ser
bastante regular e o ABC
está com projecção para o
futuro e com um projecto
para campeão. Somos uma
equipa jovem, mas com
vontade, garra, querer e
agressividade para
conseguirmos os nossos
objectivos. Na Taça,
esperamos que seja uma
vitória contundente do ABC
e que vá à final. Trazer a
Taça é o mais importante.
É bastante importante o
ABC regressar às
competições europeias,
para a projecção da cidade,
para transmitirmos o valor
do clube e divulgar,
igualmente, a modalidade.”

Mário Gonçalves (sócio)
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Estão de volta as emoções da Ta-
ça de Portugal. O Pavilhão de
Águas Santas, na Maia, é o pal-
co da final-four da Taça de Por-
tugal em masculinos e femini-
nos, este fim-de-semana. Há
duas equipas minhotas à procura
de um lugar na final e um dérbi
minhoto em agenda que anima a
programação dos jogos das
meias-finais, agendados para sá-
bado. 

Vão ser dois dias recheados de
emoção, com as atenções centra-
das para o desafio que coloca
frente-a-frente Xico Andebol e
ABC/UMinho. Vimaranenses e
bracarenses medem forças de
olhos postos em chegarem à de-
sejada final - que se irá disputar
no domingo - com o favoritismo
à partida do lado da equipa pri-
modivisionária do ABC/UMi-

nho, orientada por Carlos Re-
sende, que irá ter pela frente um
adversário de escalão inferior.

A equipa bracarense parte com
o objectivo de voltar a festejar a
conquista da Taça de Portugal,
troféu que escapa desde a época
2008/09, data da última taça
conquistada pelo académico - a
10.ª - na altura com o triunfo ao
FC Porto (30-26). O Xico Ande-
bol tem apenas uma taça no his-
tórico, conquistada em 2009/10,
diante do Sporting (27-24).

A outra meia-final ditou tam-
bém um dérbi, desta vez, lisboe-
ta, entre o Sporting e Benfica.

Quanto aos femininos, o Jac-
-Alcanena estreia-se na final-
-four da prova frente ao Madeira
Sad, actual detentor do título e o
ADA Colégio João de Barros
defronta o Alavarium.

DR

ABC/UMinho conquistou as últimas Taças de Portugal nas épocas 2007/08 e 2008/09
DR

Xico Andebol estreou-se a vencer a Taça de Portugal, em 2009/10, ao bater na final o Sporting

Femininos: 
12h00 J. Alcanena - Madeira Sad; 
14h30 Colégio J. Barros - Alavarium

Masculinos: 
16h45 Sporting -Benfica 
19h00 Xico Andebol - ABC/UMinho

CALENDÁRIO

Vencedores da Taça de Portugal 
1.º - Sporting (14)
2.º - ABC (10)
3.º - FC Porto (7)
4.º - Benfica (4)
5.º - Belenenses (4)
6.º - Águas Santas (1)
7.º - Madeira SAD (1)
8.º - Xico Andebol (1)

RANKING

Clube Desportivo Xico
Andebol, de Guimarães,
conta apenas com uma Taça
de Portugal no histórico,
troféu conquistado na
temporada de 2009/10. Na
altura com Nuno Santos no
comando técnico da equipa,
os vimaranenses festejaram
a conquista da taça ao
vencerem na final o
Sporting, por 27-24, num
jogo disputado no Pavilhão
Dr. Eduardo Mansinho, 
em Tavira. Equipa
vimaranense disputa,
actualmente, a II Divisão
Nacional de andebol.

ABC/UMinho parte para
esta final-four da Taça de
Portugal à procura de
conquistar a 11.ª taça da
história do clube. Equipa
bracarense venceu, pela
última vez este troféu, na
época 2008/09, ao vencer
na final o FC Porto, por 
30-26, na altura com Jorge
Rito no comando técnico.
No ano anterior, 
em 2007/08, os bracarenses
festejaram também o
troféu, ao vencerem o 
FC Porto, por 32-26. 
A primeira Taça de Portugal
data de 1989/90.

Venceram em 2012/13 ao FC Porto
Leões procuram revalidar título
conquistado na época passada
O Sporting parte para a final-four da Taça de Portugal disposto a revalidar
o título conquistado na temporada passada. Os leões ergueram o troféu
após a vitória ao FC Porto, por 30-28, após prolongamento. Em 2011/12,
também venceram os azuis e brancos na final, por 26-25. O Sporting é
mesmo o clube que lidera o ranking da Taça de Portugal em andebol
masculino, soma 14 títulos nos historial. 

SPORTING

Encarnados são quartos no ranking
Águias somam quatro Taças de Portugal
no historial do clube
O Benfica entra para esta final-four da Taça de Portugal com um historial
onde se contabilizam quatro troféus. A última Taça conquistada pelos en-
carnados data da época 2010/11, onde venceu, na final, o Madeira SAD,
por 29-25. Para se encontrar o registo dos outros três troféus conquista-
dos pelas águias é preciso recuar até 1986/87, quando o Benfica festejou
as três Taças consecutivas: 1984/85; 1985/86 e 1986/87.

BENFICA

Dérbi minhoto anima final-four
Pavilhão de Águas Santas é o palco, este fim-de-semana, da final-four da Taça de Portugal. Há duas
equipas minhotas à espera de um lugar na desejada final: Xico Andebol e ABC/UMinho. Dérbi minhoto
está agendado para amanhã, às 19 horas.

Arcada Nova - Comunicação, Marketing e Publicidade, SA. 

Pessoa colectiva n.º 504 265 342. Capital social: 150 mil euros. 

N.º matrícula 6096 

Conservatória do Registo Comercial de Braga

DIRECTOR DO JORNAL 
Paulo Monteiro (CP 1838) 

CHEFE DE REDACÇÃO
Rui Miguel Graça (CP 7506)

COORDENAÇÃO
Paulo Machado (CP 5257).

TEXTOS
Joana Russo Belo (CP 6406) e Paulo Machado (CP 5257).

FOTOGRAFIA
Rosa Santos (CP 6695) e Arquivo.

GRAFISMO
Rui Palmeira, Filipe Leite e Francisco Vieira. 

PUBLICIDADE Vértice

IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. 

Tiragem: 13.000 exemplares 

Suplemento Andebol

Página 164



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 26,33 x 25,32 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 53406819 11-04-2014 | Desporto

A CONQUISTA DA TAÇA
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A conquista da Taça de Portugal
significa, desde logo, outro dos
grandes objectivos traçados pelo
ABC/UMinho para esta tempo-
rada: o regresso às competições
europeias. É com este desígnio
que a equipa bracarense vai en-
trar em jogo, amanhã, diante do
Xico Andebol, disposto a vencer
e a chegar à final. 

“Estamos a fazer uma fase fi-
nal do campeonato digna de re-
gisto, muito interessante e va-
mos tentar atingir os nossos
objectivos de estar no pódio e
participar nas competições euro-
peias, porque acho que faz falta
no andebol. O nosso grande ob-
jectivo é voltar às provas euro-
peias e com isso trazer mais pes-
soas também ao pavilhão”,
explicou Luís Teles. 

O presidente considera impor-
tante para o ABC/UMinho voltar
a competir a nível europeu, mas
lembra que voltar aos tempos de
glória do clube, dos anos 90 e da
Liga dos Campeões, é uma “ilu-
são”. 

“Isso não volta mais, porque as
diferenças orçamentais são cada
vez maiores e é impossível com-
bater os grandes orçamentos de
países como Alemanha, França e
Espanha. Mas voltar a ter o que
já tivemos há uns anos, ser cam-
peão nacional, ganhar taças e lu-
tar na Europa isso, seguramente,
estamos apostados em voltar a
fazer. As provas europeias é um
grande encargo financeiro, mas
em termos desportivos é muito
gratificante”, recordou o diri-
gente.

Em jeito de balanço da actual
temporada, Luís Teles conside-

ra que o ABC/UMinho está a
realizar uma prova digna de re-
gisto. 

“Em relação aos escalões de
formação, que são o nosso mais
que tudo, estamos presentes em
todas as fases finais. Em rela-
ção à equipa sénior, este ano
conseguimos uma equipa mais
equilibrada. Temos a parceria
com a UMinho, que tem sido
muito profícua, e temos con-
seguido congregar uma equi-
pa que tem dado uma boa res-
posta. Estamos a fazer uma fase
final digna de registo e vamos
tentar atingir os objectivos de
estar no pódio e participar nas
competições europeias”, re-
matou.

Olhos postos nas provas europeias
ABC/UMinho tem como grande objectivo, esta época, o regresso às competições 
europeias. Vencer a Taça de Portugal abre caminho à conquista desse grande desígnio
da direcção de Luís Teles. Presidente faz balanço positivo da temporada.

ROSA SANTOS

Presidente Luís Teles com o técnico Carlos Resende e os ‘parceiros’ do clube José Dionísio, Domingos Vieira e Manuel Gago

Luís Teles está na
presidência do
ABC/UMinho desde 2004,
num percurso recheado de
sucessos. 
Mandato termina em
Outubro, data que deverá
marcar a passagem de
testemunho.
Está em vista um novo
ciclo, que Luís Teles encara
com naturalidade e numa
linha de continuidade.

MAIS

Luís Teles termina mandato em Outubro
Direcção prepara “nova dinâmica” 
numa linha de “continuidade”
Depois de dez anos à frente dos destinos do ABC, direcção presidida por
Luís Teles termina o mandato em Outubro, data que deverá marcar a pas-
sagem de testemunho. “Estamos a pensar dar uma nova dinâmica ao
ABC, com continuidade, serenidade e sem atropelos, criar novas dinâmi-
cas e motivações para refrescar um pouco e dar novos horizontes ao ABC.
Estamos a trabalhar nisso, já anunciámos várias vezes que era importan-
te as pessoas envolverem-se no projecto e, daqui a até final da época, va-
mos ter novidades. Acreditamos que tudo que venha a acontecer será
sempre a pensar no bem do ABC, da região e da modalidade”, revelou o
presidente, admitindo que “faz parte do ciclo natural das coisas”. “É preci-
so gente com novas mentalidades, numa linha de continuidade”.

FUTURO

Página 166



A167

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 27,40 x 14,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53406786 11-04-2014 | Desporto

A par do regresso às competi-
ções europeias, há outro grande
desejo no pensamento da direc-
ção do ABC/UMinho: a requali-
ficação do Pavilhão Flávio Sá
Leite. A vereadora do Desporto
da Câmara Municipal de Braga,
Sameiro Araújo, está consciente
deste “grande anseio” do clube e
deixou abertura por parte da au-
tarquia em apoiar o projecto, que
espera ver concretizado a curto
prazo. “A autarquia tem vindo a
apoiar ao longo dos anos o ABC
e vai continuar, apesar de que as
verbas não abundam. O grande
anseio do ABC, actualmente, é a
realização de obras no Pavilhão
Flávio Sá Leite. Estamos a tentar
ver se conseguimos dar essa ale-

gria ao ABC e à direcção. Esta-
mos a enviar todos os esforços
para que isso possa acontecer,
para que as instalações possam
receber competições internacio-
nais”, destacou a vereadora.

E deixou claro. “Era uma pren-
da que gostaria muito de conse-
guir dar ao ABC”, confessou,
elogiando o trabalho desenvolvi-
do pelo clube em prol da forma-
ção e divulgação do nome de
Braga. “O ABC é uma referên-
cia, não só no desporto bracaren-
se, mas nacional. Espero que a
sociedade bracarense se aperce-
ba da qualidade deste projecto. É
extremamente importante um
clube como o ABC em Braga”.ROSA SANTOS

Vereadora Sameiro Araújo com Luís Teles e o vice-presidente da câmara, Firmino Marques

“O ABC assume importância
num contexto regional e
nacional. O Académico é
uma referência no andebol
nacional, na formação e no
que deriva da formação,
porque contribuiu e, de que
maneira, para uma
revolução em termos
andebolísticos no nosso
país. Alavancou, inclusive, 
a selecção nacional para
grandes feitos e deu
sustentabilidade ao
andebol português.”

Firmino Marques 
(vice-presidente da CM Braga)

Requalificação do Flávio Sá Leite... 
“a prenda que gostava de dar ao ABC”
Vereadora do desporto, Sameiro Araújo, destaca a importância do projecto desportivo 
do ABC para a cidade e concelho de Braga. E revela estar já em andamento o processo
para obras no pavilhão.
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D.R.

Faleceu “Gordita”, 
ex-treinador do
Ílhavo Andebol Clube
OBITUÁRIO Funeral do ex-treinador está marcado
para as 16.30 horas, na Igreja Matriz de Ílhavo

João Carlos de Almeida Oli-
veira, antigo jogador de andebol
do São Bernardo, do Illiabum e
do Ílhavo Andebol Clube, clube
onde exerceu, também, as fun-
ções de treinador, faleceu, esta
quarta-feira à noite, vítima de
doença prolongada. Tinha 50
anos.

Conhecido no meio despor-
tivo por “Gordita”, João Car-
los Oliveira deixa viúva Deo-
landa Cristina e um filho de 11
anos.

As exéquias fúnebres terão

lugar esta tarde, a partir das
16.30 horas, na Igreja Matriz de
Ílhavo. |
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A equipa de iniciados femini-
nos da SIR 1º de Maio deu mais
um importante passo na pro-
cura do segundo lugar da se-
gunda fase do campeonato na-
cional, com a vitória sobre a
equipa do Porto Alto. Perante
esta equipa, com a qual havia
empatado na primeira fase, as

atletas marinhenses cumpri-
ram os seus intentos, num jogo
extremamente equilibrado do
primeiro ao último minuto. 

Apesar da vantagem no mar-
cador, ao intervalo, por três go-
los de diferença, 16-13, a equipa
forasteira nunca virou a cara à
luta, tendo conseguido em al-
guns momentos da segunda
parte empatar  a partida. 

No entanto, uma pronta reac-

ção das atletas marinhenses,
que nunca deixaram que a
equipa adversária passasse
para a frente do marcador, per-
mitiu vencer por dois golos de
diferença, 28-26. Beneficiando
da derrota da Assomada, em
Leiria, frente à Juve Lis, a SIR
sobe ao segundo lugar, pelo
qual luta para ter acesso à ter-
ceira fase deste campeonato
nacional.|

Iniciadas do SIR 1.º de Maio
sobem ao segundo lugar
Andebol
Camp. Nacional
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FRANCISCO DE ASSIS

A equipa de andebol do 
ABC/UMinho vai amanhã 
à Maia em busca de uma 
taça perdida há cinco tem-
poradas. Trata-se do jogo  
das meias-finais da Taça de 
Portugal, cuja “final four” 
joga-se este fim de sema-

na no pavilhão do Águas 
Santas, na Maia. Além do 
ABC, discutem o troféu o 
Xico Andebol, o Benfica e 
o Sporting, em dois dérbis 
nas meias-finais. 

Aproveitando o bom 
momento da equipa, toda 
a estrutura do clube está 
determinada em trazer o 

“caneco” para Braga. Por 
isso, além da preparação 
da equipa, e tendo cons-
ciência da importância dos 
adeptos, jogadores, equipa 
técnica e direção vão ce-
der os seus lugares no au-
tocarro aos adeptos, para 
que estes possam deslo-
car-se à Maia para apoiar 

ABC em busca da Taça perdida

Há motivos para sorrir, sem abdicar da responsabilidade de ganhar

FRANCISCO DE ASSIS

O técnico 
Carlos Resen-de acredita que se os seus jogadores jo-garem o que sabem vão à final

ATLETAS “CEDEM” LUGAR NO AUTOCARRO AOS ADEPTOS

a equipa. As inscrições ter-
minam hoje. 

«Seria lindíssimo
trazer a Taça»

O técnico do ABC não es-
conde a vontade de voltar 
a trazer a Taça para Bra-
ga. «Seria lindíssimo tra-
zer a Taça para Braga. Mas 
não podemos esquecer que 
para tal acontecer é impe-
rioso ganhar ao Xico. E 
para isso, temos que ter 
determinação, humildade e 
uma atitude semelhante à 
que temos tido nos últimos 
jogos», lembrou. Aliás,
Carlos Resende admite 
que, sem menosprezar o 
Xico, o pior adversário 
pode ser o próprio ABC. 
«Neste momento, a mi-
nha preocupação é a for-
ma como vamos encarar 
este jogo. Porque esse po-
der ser o nosso principal 
adversário», alertou.

Porém, acredita que não 
há esse perigo. Basta ver 
que anteontem, todos os 
jogadores disponíveis fo-

ram ver jogo do Xico. Um 
gesto que agradou ao téc-
nico do ABC/UMinho. «Re-
solvemos um jogo em 30 
minutos», recordou.

Resende gostou da for-
ma como a equipa entrou 
no jogo diante do ISMAI 
para a Taça. 

O líder da equipa téc-
nica fez questão de subli-
nhar o valor do adversário. 
«O Xico é composto por 
muitos atletas que já joga-
ram na primeira divisão e 
é uma equipa que sabe jo-
gar. Tem três extremos que 
fizeram toda a sua forma-
ção no ABC», disse.

Jogar sem pensar 
no Benfica/Sporting

Carlos Resende não quis 
dizer qual o melhor adver-
sário na final, caso o ABC/
/UMinho ultrapasse o rival 
minhoto. «É uma meia-fi-
nal de uma competição 
muito bonita. Primeiro te-
mos que ganhar ao Xico e 
é ir à final. Depois, logo se 
vê», sublinhou.
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Ao terceiro dia das fa-
ses finais dos campeona-
tos nacionais universitá-
rios que estão a decorrer 
na Maia, a AAUMinho con-
quistou a sua primeira me-
dalha através do basquete-
bol feminino, que foi me-
dalha de bronze. O ande-
bol masculino e o volei-
bol feminino garantiram 
presença nas finais.

O basquetebol feminino, 
no jogo de atribuição do 
3.º venceu a AEFMH por 
56-46 e conquistou a res-
petiva medalha.

Em masculinos, a AAU-
Minho derrotou a AEISC-
TE por 63-54 e garantiu o 
1.º lugar do grupo e presen-
ça nos quartos de final.

Quem também venceu 
no feminino e masculino 
foi o futsal, respetivamen-
te por 3-2 (AEIST) e 7-3 

Basquetebol de bronze

Voleibol feminino em competição

DM

UNIVERSIDADE DO MINHO: CNU’S

(AEFEP). Com estas vitó-
rias ficou também assegu-
rado a liderança dos gru-
pos e a passagem à fase 
do “mata-mata”.

Sortes diferentes tive-
ram os conjuntos minho-
tos no voleibol. O mas-
culino foi eliminado nos 

quartos pela AEFEUP por 
dois sets a zero (25-23 e 
25-12), enquanto que as 
campeãs em título vence-
ram como seria de espe-
rar (apesar de terem tido 
de suar um pouco) a AEIS-
MAI por 3-1 (23-25, 25-22-
25-17 e 25-23). 

Quem também reservou 
o seu lugar na final foi o 
andebol masculino, com 
uma goleada (46-27) fren-
te a AEFEP.

A concluir, o futebol de 
11 venceu AEFEUP por 
1-0, e nas meias-finais en-
contra AAUBI.
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RESPEITO PELO XICO

Hugo
Rocha
destaca 
força
do ABC

Hugo Rocha é dos 
jogadores mais expe-
rientes desta jovem 
equipa do ABC, e assu-
me-o sem problemas, 
reconhecendo que a 
experiência pode ser 
importante na elimina-
tória de amanhã, com 
o Xico Andebol.

Por isso, manifestou 
todo o respeito para 
com o adversário, até 
pela quantidade de 
jogadores com muita 
experiência que joga na 
equipa vimaranense.

No entanto, Hugo 
Rocha acredita que o 
ABC vai ultrapassar este 
obstáculo. A certeza do 
lateral esquerdo advém 
da «união de toda a 
estrutura, incluindo os 
adeptos. Toda a gente 
está a fazer bem o seu 
papel. O presidente, 
equipa técnica, jogado-
res e adeptos. Este tem 
sido o nosso segredo 
este ano», considera.
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Vicente Álamo: «As coisas não têm corrido bem frente ao Sporting»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=877489

/

 
Álamo quer inverter passado recente
 
 , 11 abril de 201420:19
 
 O guardião do Benfica, Vicente Álamo, quer esquecer o passado recente ante o Sporting e vencer o
dérbi a contar para a meia-final da Taça de Portugal que se disputa no sábado, no pavilhão Águas
Santas.
 
 "É um jogo muito importante. Vamos jogar a meia-final da Taça de Portugal e temos de enfrentá-la
como se fosse a final. As coisas não nos têm corrido bem frente ao Sporting, mas a equipa preparou-
se bem e tem a expectativa de fazer um grande jogo e ganhar", declarou em entrevista à Benfica TV,
salvaguardando que espera contar com a presença dos "benfiquistas do norte" a apoiar a equipa.
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Cabo Verde confirma presença nos Jogos da CPLP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/jogos_desportivos_cplp/artigo/2014/04/11/desporto_cabo_verde_confirma_pr.html

/

 
11 de abril de 2014 20:54h
 
 A IX edição vai ser disputada em Luanda, Angola.
 
 Cabo Verde já confirmou a sua presença nos IX Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), que se realizam de 26 de julho a 02 de agosto, em Luanda, Angola.
 
 Em nota de imprensa, a Direcção-Geral dos Desportos (DGD) informa ter solicitado as instituições
desportivas do país "com forte probabilidades de participação" sobre planos, programas e realizações
para o efeito.
 
 A IX edição vai ser disputada nas modalidades de andebol (feminino), atletismo (ambos os sexos),
desporto para pessoas com deficiência, basquetebol (masculino), futebol (masculino), judo (ambos os
sexos), natação (ambos os sexos), ténis (ambos os sexos), ténis de mesa (ambos os sexos) e voleibol
de praia (ambos os sexos).
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ENTREVISTA

Gazeta da Beira (GB) 
- Como é que surgiu 
a oportunidade de ser 
árbitra de Andebol? 
Quantos anos exerceu 

esta profissão e o que a motivou 
a aceitar este desafio?

Manuela Antunes (MA) - 
Comecei a praticar andebol na 
escola e, depois de a minha equipa 
da Escola Secundária Emídio 
Navarro ter sido campeã nacio-
nal no campeonato do Desporto 
Escolar, a Associação Académica 
de Viseu resolveu federar a nossa 
equipa e, a partir daí, para além 
de jogar, fiz o curso de árbitros e 
comecei a arbitrar a nível regio-
nal. Passado algum tempo, fiz 
provas para subir à categoria de 
árbitro nacional b. O facto de a 
equipa onde jogava ter desistido, 
e a minha grande paixão por esta 
modalidade, fez com que seguisse 
o caminho da arbitragem. Onde 
permaneci durante 6 anos.

GB - De “grosso modo”, como 
é que resume esta experiência? 

Quais os principais marcos a que 
pode fazer referência?

MA - Foi uma grande expe-
riência, quer em termos despor-
tivos, quer em termos pessoais. 
No princípio, não foi fácil. As 
pessoas não estavam habituadas 
a ver uma mulher arbitrar e, 
quando eu chegava aos jogos, 
ficavam em silêncio a observar. 
Claro que, passado algum tempo, 
esqueciam-se e desatavam a fazer 
o mesmo de sempre….a reclamar, 
a insultar… (risos)

Comecei a arbitrar com colegas 
de Viseu (homens) e só passado 
um ano é que surgiu outra mu-
lher em Setúbal e a federação 
juntou-nos para criar a 1ª dupla 
de árbitros feminina.

GB - Com certeza, esta expe-
riência também lhe trouxe alguns 
momentos engraçados e caricatos. 
Pode partilhar alguma dessas 
histórias?

MA - Uma das situações mais 
caricatas foi quando ainda arbitra-
va com um homem, chegámos a 
um pavilhão e o responsável pelos 
balneários olhou para nós os dois 

e disse quase a tremer “só tenho 
um balneário para os árbitros...” 
e, claro que sorrimos e dissemos 
para não se preocupar que nos 

equipávamos um de cada vez.
 No 1º ano, também, quando 

era a única mulher nas reuniões 
técnicas nacionais, o formador 
tinha sempre o cuidado de dizer….
meus senhores e minha senhora!

GB- Uma árbitra, seja de 

andebol, seja de outro desporto é 
uma exceção. Acredita que houve 
algum género de preconceito, 
isto é, o seu papel, muitas vezes, 

foi dificultado pelo facto de ser 
mulher?

MA - Considero mesmo que 
o facto de eu ser mulher fez com 
que não chegasse mais longe, 
isto é, arbitrei jogos de todas as 
categorias e escalões, apenas não 
apitei jogos da 1ª divisão mascu-

lina (como se chamava na altura). 
Toda a gente nos dizia, a mim e à 
minha colega de Setúbal que era-
mos um dupla boa tecnicamente e 
disciplinarmente. Tínhamos boa 
classificação nas observações aos 
jogos e iam sempre…outros!

Nos dias de hoje, veem-se mais 
mulheres a arbitrar em Portugal. 
Muito para cumprir normas das 
federações europeias, mas uma 
grande maioria ainda considera 
que este papel deveria ser mas-
culino. Mentalidades…

A mulher para se impor em 
determinadas profissões ou ativi-
dades muitas vezes “masculiniza-
-se” para ser aceite. Temos ainda 
um grande caminho a percorrer 
no que diz respeito à igualdade 
de género!

GB - Quanto tempo é que 
esteve à frente à CPCJ, como é 
que surgiu este convite e porque 
é que aceitou?

MA - Integrei a CPCJ na 
modalidade restrita, como repre-
sentante da Federação Regional 
das Associações de Pais de Viseu 
e, após algum tempo, fui eleita 

Primeira árbitra dos escalões principais de andebol no país, em entrevista

“Né”, uma mulher de causas

Patrícia Fernandes

DR

DR

Manuela Antunes acredita que o facto de ser mulher a impediu de ir mais longe, enquanto árbitra de andebol.

Foi candidata à Câmara de Viseu nas 
passadas eleições autárquicas, mas a 
Manuela que hoje apresentamos é outra: 
uma cidadã activa com façanhas diversas 
que vão desde a ação social, à cultura ao 
desporto. Esta viseense foi a primeira árbitra 
de Andebol nos escalões principais a nível 
nacional. Só não arbitrou jogos da então 
“primeira divisão masculina”. Apesar das 
boas classificações, o facto de ser mulher não 
a deixou ir mais longe. Um exemplo de que 
o preconceito ainda existe e que a luta pela 
iguladade de géneros continua atual. Árbitra 
de Andebol, presidente da CPCJ, professora, 
mãe. Estas são só algumas das facetas que 
Manuela Antunes, “Né” para muitos, tem 
desempenhado ao longo da sua vida. Um vida 
que sempre quis ativa, em que os afazeres 
sempre se cruzam e em que sempre há 
espaço para mais um. Em entrevista à Gazeta 
da Beira, Manuela Antunes fala na primeira 
pessoa das suas causas e do seu modo de 
vida. Um vida “vivida com intensidade e 
paixão” pelos ideias em que acredita.

Página 175



Gazeta da Beira   Tiragem: 1600

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 21,65 x 30,12 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 53409768 10-04-2014

ENTREVISTA

presidente (2008 a 2013). Sempre 
estive no movimento associativo 
de pais, desde que sou mãe e 
aceitei este desafio, no sentido de 
poder fazer parte integrante do 

sistema de proteção de crianças 
e jovens. Pelo qual, na altura, 
reconheço que não tinha grandes 
conhecimentos.

GB - De acordo com a sua expe-
riência, há ainda muitas crianças 

e jovens em situações de risco?
MA - Sim, cada vez mais. 

As crianças sofrem imenso pela 
vida atribulada da sua família. 
Famílias que trabalham imenso, 

outras destruturadas, sem em-
prego, sem valores, sem priori-
dades e por todos estes e outros 
motivos crescem sem regras, 
sem afetos, sem os cuidados bá-
sicos para um desenvolvimento 
saudável…

GB -A vergonha e a vontade 
de esconder os problemas perante 
a sociedade podem dificultar a 
atuação a instituição? Quais as 
principais dificuldades que sentiu 
enquanto esteve na CPCJ?

MA - As pessoas estão mais 
alertadas e falam mais nos seus 
problemas e muitas já procuram 
ajuda. Mas a grande maioria 
dos problemas são sinalizados 
pelas escolas e pelas forças de 
segurança.

Um dos problemas mais di-
fícil de resolver é salvaguardar 
as crianças/jovens que vivem o 
problema da violência doméstica. 
Na maior parte das vezes, as mães 
e estas crianças têm que sair de 
casa, mudar de escola, de cidade 
para fugir do agressor e o sistema 
investe muito em campanhas de 
apoio à vítima, mas não resolve 
o problema com os agressores. 
E estas crianças são vitimizadas 
vezes sem conta.

GB - O que mais podia ser 
feito para apoiar estas pessoas em 
situações críticas?

MA - Uma grande aposta seria 
ao nível das famílias. Intervir na 
família e não apenas quando já há 
um problema grave. Seria impor-
tante apostar forte na prevenção.

GB - Outra das suas paixões 
é o teatro. Como é que surgiu? 

MA - Já em miúda participava 
em pequenas peças na escola….
mas estive muito tempo sem 
participar em nada mais organi-

zado. Há 5 anos, participei num 
projeto do teatro Viriato, com o 
grande Mestre Jorge Fraga na peça 
“Rossio” e acho que acordou em 
mim este bichinho adormecido 
para não mais parar... , esteve 4 
dias em cena e sempre com sala 

Dados Biográficos:
Data de nascimento:
28 de Abril de 1967

Formação Académica:
Mestrado em Atividade Física e Desporto (Treino de uma equipa 
de Andebol Infantil Masculino do Desporto escolar em Viseu)
Licenciatura do Curso de Professores do Ensino Básico na Variante 
de Educação Física; Licenciatura em Desporto e Educação Física 
incompleta (4º ano incompleto) da Faculdade de Ciências do Desporto 
e Educação Física – UP.

Percurso Sócio- Profissional 
Treinadora de Andebol da equipa de Juvenis Masculinos do Clube 
Académico de Futebol nas épocas de 1995/96, 1996/97 e 1997/98 
e da equipa de Infantis masculinos na época de 2010/11 e 2011/12.
Técnica de Natação integrada no Projeto de Natação do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, promovida pelo Desporto Escolar - C.A.E.V. 
em 1993/94.
Técnica de Natação no Clube Académico de Futebol em 2001 e 2002.
Técnica de Natação Grau I na empresa Hobbyvida para bebés e 
crianças (piscinas municipais de Viseu) desde 2011 até à data.
Árbitro Nacional B de Andebol desde o ano de 1992 ao ano 1997.
Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola do 1ºciclo de S. Miguel do Agrupamento de Escolas de Grão 
Vasco nos anos letivos de 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e 
representante dos Pais e Encarregados de Educação do Pré-escolar 
e 1º Ciclo no Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas 
Grão Vasco.
Membro da Direção da Associação de Professores de Educação 
Física -APEFVISEU 
Membro da Associação Portuguesa de Educação Física (SPEF) 
desde 1994.
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viseu 
desde o ano 2008 até abril de 2013.
Membro da Direção da Federação Regional das Associações de 
Pais de Viseu 2009/2010 até à data.
Atleta de Andebol até 2002 nos clubes: Associação Académica de 
Viseu, Clube Académico de Futebol e Benfica de Castelo Branco.
Atleta de Andebol no Clube do Desporto Escolar da Escola 
Secundária Emídio Navarro de 1982 (campeã nacional de Juvenis) 
a 1984.
Atleta de Voleibol até 1990 nos clubes: Associação Académica de 
Viseu, NDS Guarda e Seleção da Universidade da Beira Interior e 
em 2011/12, 2012/13, 2013/14 no Lusitano Futebol Clube.

Manuela Maria Coelho Antunes

cheia….é uma emoção indiscrití-
vel ver todas as pessoas com cara 
de satisfação e a bater palmas no 
final da peça.

GB - Faz parte de um gru-
po amador bastante dinâmico. 
Atualmente o que estão a fazer 
e quais são os vossos objetivos 
futuros.

MA - Tenho a sorte de conhecer 
gente fantástica e que tem a mes-
ma paixão pelo teatro. Estamos 
envolvidos em vários projetos que 
estiveram em cena na Semana do 
dia Mundial do Teatro e que vol-
tam ao palco no mês de maio, no 
festival de teatro promovido pela 
CMViseu. Falo do “Ali Babá e os 
40 ladrões” e “Pequenos Delitos” 
e uma nova peça baseada num 
livro da jornalista Fernanda Freitas 
que relata vários depoimentos de 
mulheres vitimas de violência 
doméstica. 

Estão todos e todas convidados!

GB - É uma pessoa dinâmica 
que já se envolveu em inúmeros 
projetos. Os valores do associa-
tivismo e da solidariedade são 
importantes para si? Foi sempre 
fácil conciliar a vida profissional 
e familiar a estas iniciativas.

MA - Nunca me esqueço que 
é fundamental viver a vida sus-
tentada em grandes princípios de 
solidariedade, amizade, respeito e 
fazer a diferença pela participação 
construtiva e colocar a minha fa-
mília sempre em primeiro lugar! 
Claro que não posso esquecer o 
meu braço direito e esquerdo que 
é a minha mãe e os meus filhos 
que me apoiam e ajudam imenso!

Acho que o facto de gostar de 
fazer o que faço, acreditar que 
se pode fazer a diferença com as 
nossas ações, atitudes e opções 
levam a viver a vida com muito 
mais intensidade e paixão! Luto 
sempre pelo que acredito e nunca 
sou “politicamente correta”!

DR
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Manuela Antunes faz parte de um grupo de teatro amador, neste momento está 
envolvida em vários projetos
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Primeira árbitra dos escalões principais de andebol no país, em entrevista

“Né”, uma mulher 
de causas

Centrais

Manuela Antunes, uma cidadã ativa com façanhas diversas que vão, desde a ação social, à 
cultura, ao desporto. Esta viseense foi a primeira árbitra de Andebol, nos escalões principais a 
nível nacional.
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APD Leiria conquista pela segunda vez título nacional de basquetebol adaptado

Campeões da garra, da vontade,
da resiliência e das dificuldades
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Sábado era o dia D. A equipa de
basquetebol em cadeira de rodas
da delegação de Leiria da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes
precisava de vencer em Sintra
para conquistar pela segunda vez
o título nacional da modalidade. O
jogo foi de “nervos”, mas no final
a vitória sorriu aos atletas da re-
gião (52-57). Quando esgotou o
tempo de partida, houve muitos
abraços. Uns riram, outros chora-
ram de felicidade. As contrarie-
dades fizeram destes homens e
mulheres uns verdadeiros cam-
peões.

Manuel Sousa, 61 anos, é o joga-
dor mais velho de todo o campeo-
nato. Joga basquetebol em cadeira
de rodas há mais de 30 anos. Na fi-
nal, não teve a preponderância

Andebol adaptado
Ganhar: um hábito 
há muito conquistado
A APD Leiria quer que os
sucessos no basquetebol sejam
replicados no andebol,
modalidade que este ano chegou
– e em força – à associação. Nas
três concentrações efectuadas, a
equipa orientada por João
Jerónimo e Natália Perez tem
ganho de forma folgada. No
sábado, o pavilhão da Maceira
volta a receber mais uma
concentração do Campeonato
Nacional, onde também estarão
presentes as equipas da
Associação Rovisco Pais e do
Vitória de Setúbal. O apuramento
para a fase final, que irá realizar-
se no mês de Maio, em Viseu, já
está garantido.

que costuma ter na equipa de Lei-
ria devido a uma arreliadora lesão,
mas admite que lhe vieram as lá-
grimas aos olhos. “Foi complicado.
Já tínhamos perdido com a APD
Sintra para a Taça de Portugal e sa-
bíamos que ia ser um jogo de ner-
vos e que quem estivesse mais
concentrado iria ganhar e sagrar-
se campeão. Foi taco-a-taco, im-
próprio para cardíacos. A equipa de
Sintra é composta por jogadores ba-
tidos, mas não conseguiram evitar
entrar em picardias e nós aprovei-
támos.”

Campeões Nacionais e vence-
dores da Supertaça em 2008/9, e
vencedores da Taça de Portugal
em 2007/8, os atletas da APD Lei-
ria dividem com os da APD Sintra
o domínio do basquetebol em ca-
deira de rodas nacional. No en-
tanto, tal não significa que não so-
brevivam com imensas dificulda-

des. O material que têm não está
nem de perto nem de longe ao ní-
vel do que é apresentado pelos
principais rivais. “As cadeiras de ro-
das são as mesmas de há 20 anos e
acho que pelo nosso esforço me-
recíamos um bocadinho melhor”,
sublinha Manuel Sousa, deficiente
há quatro décadas, ele que foi o pri-
meiro paraplégico a saltar de pára-
-quedas, tudo para mostrar que
“a vida não pára e é necessário se-
guir em frente”.

Manuel Sousa realça o papel do
desporto na “integração social da-
queles que tenham tido uma infe-
licidade”. “Há pessoas que estão
preparadas para aceitar e outras
não. E as que não estão correm o ris-
co de cair em algo que não interes-
sa. Temos tido sucesso, consegui-
mos incutir nas pessoas que, apesar
de tudo, podem ser felizes. A vida
continua e vale a pena lutar por ela.”

São estes os novos campeões nacionais de basquetebol em cadeira de rodas

DR

Página 178



A179

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 18,54 x 6,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53391922 10-04-2014

Andebol feminino este fim-de-semana, na Maia

João de Barros disputa final four da Taça
� É já este fim-de-semana, na Maia,
no pavilhão de Águas Santas, que
se realizam os jogos decisivos da
Taça de Portugal, em andebol fe-
minino. Pela sexta temporada con-
secutiva, o Colégio João de Barros,
de Meirinhas, chega à final four da
prova.  Às 14:30 de sábado, as vice-
campeãs nacionais do Colégio João
de Barros defrontam as campeãs
do Alavarium na segunda das
meias-finais da prova.  A emoção
promete marcar presença, ainda

que o técnico Paulo Félix esteja in-
satisfeito com as últimas semanas
de preparação. “A paragem depois
de terminar a primeira fase do
Campeonato Nacional foi-nos pre-
judicial”, sublinha o responsável,
que lamenta a falta de treinos de
um plantel com vários elementos
a trabalhar e a estudar fora da re-
gião. “No entanto, vamos com o
objectivo de fazer a melhor pres-
tação possível”, assegura. Para ga-
nhar às campeãs nacionais, será

necessário, pois, que a equipa do
concelho de Pombal faça um jogo
“muito consistente”, gerindo “da
melhor maneira a questão física”.
É que as lesões de atletas fulcrais
como Eduarda Pinheiro, Carolina
Costa ou Joana Biel deixam o trei-
nador com “menos opções”. Se
vencer o Alavarium, o Colégio João
de Barros disputará a final pelas 14
horas de domingo, com o vencedor
do jogo entre o Madeira SAD e o
JAC Alcanena.

3
foram as vezes que o Colégio João de
Barros chegou à final da 
Taça de Portugal, a última das quais
na temporada passada. Perdeu
sempre, e sempre.

O número
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Iniciados do 
AAC vencem 
em Coimbra

Os iniciados masculinos 
do Águeda Andebol Clube 
(AAC) venceram (32-22) a 
Académica, em Coimbra, 
para o campeonato regional. 
A equipa aguedense soma 
quatro vitórias noutros tan-
tos jogos. Domingo (11h30) 
recebem o Vacariça, equipa 
que apenas perdeu um jogo. 

Infanti s masculinos do 
AAC – Derrota (27-33) 
em Estarreja, tendo ali-
nhado e marcado: Gonça-
lo (1), Francisco (16), Luís, 
Duarte, João Vidal, Henri-
que, Daniel (gr) e João Pe-
dro (6). Treinador: Bruno 
Oliveira. Sábado (13h30) 
recebem o Avanca.
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 ANDEBOL

Iniciados e juvenis do Pateira 
em terceiro lugar no nacional

Os iniciados masculinos do Clube 
Desporti vo da Pateira ti veram jornada 
dupla no fi m de semana, vencendo os 
dois jogos: no sábado em Benavente 
por 25-31 e no domingo em Fermen-
telos com o Canelas por 29-22.

Entretanto, os juvenis masculinos 
do CD Pateira perderam em Anrea-
de, com o primeiro classifi cado da 
Zona 2, por 30-26. O jogo contou 
para o nacional da 2ª divisão.

As duas equipas do CD Pateira es-
tão classifi cadas em 3º lugar. O An-
reade lidera em juvenis e o Benfi ca 
em iniciados, sendo o Sporti ng o 2º 
classifi cado.

A equipa de iniciados é formada 
por Lucas do Bem, Bruno Esteves, 

Cristi ano Nogueira, Rafael Santos, 
João Almeida, Francisco Ferreira, 
Rúben Marti n, José Raúl Simões, Pe-
dro Saraiva, João Gaspar, João Alves, 
Bruno Melo e Miguel Morais.

A equipa de juvenis é formada por 
Marti m Pires, Diogo Carvalheira Jesus, 
Ricardo Barros, Luis Noronha, João Car-
los Almeida, Bernardo Bem, Vasco Lo-
pes, Diogo Marti ns, Bruno Silva, Pedro 
Xavier, Igor Almeida, Francisco Santos, 
Pedro Coelho, José Raul Simões, Pedro 
Saraiva, João Gaspar, João Alves, Bruno 
Melo e Miguel Morais.

No próximo sábado, os juvenis re-
cebem o CAIC (de Cernache). Os ini-
ciados só voltam a jogar no dia 25 de 
Abril em Samora Correia.
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FINAL FOUR ARRANCA NO SÁBADO, NA MAIA

Xico defronta ABC para a Taça
O Xico Andebol defronta o ABC, 

no sábado, nas meias-finais da Taça de 
Portual. Depois do brilhante caminho 
que o trouxe até à Final Four da Taça 
de Portugal, prova que conquistou há 
quatro anos, para surpresa de muitos, 
a equipa de Eduardo Rodrigues vai me-
dir forças com o líder da Fase Final, o 
vizinho ABC. Se à partida se podia con-
siderar que a equipa bracarense seria a 

Xico segurou
o 1º lugar,
Fermentões
empatou

Triunfo confortável na casa do Académico permitou ao Xico Andebol 
conquistar o 1º lugar, quando falta uma jornada para o fim do campeona-
to. O Fermentões colocou ponto final no ciclo mais negro da época.

Na penúltima jornada da fase 
regular do campeonato, o 
Xico Andebol garantiu o pri-

meiro lugar com um triunfo tranquilo 
sobre o Académico do Porto, por 37-27. 
A equipa de Eduardo Rodrigues pode 
encarar com tranquilidade o jogo com 
o FC Porto B, marcado para esta quarta-
feira, às 21 horas, devido à participação 
dos vimaranenses na Final Four da Taça 
de Portugal, no próximo fim-de-sema-
na. 

O jogo com o Académico ficou de-
cidido relativamente cedo, pois o Xico  
Andebol entrou muito forte e fez um 
parcial de 1-5. Mesmo com o tempo 
de desconto solicitado pelo técnico do 
Académico nada se alterou e o resulta-
do foi evoluindo, primeiro para 6-10, 
para disparar ainda mais e passar para 
11-18 e finalizar a seguir nos 11-20, re-
sultado que se verificava ao intervalo.   
A segunda parte nada de novo trouxe 

ao jogo, com o ritmo a ser pautado pelo 
Xico Andebol, com o marcador a osci-
lar entre os 10 e 12 golos de diferença 
a seu favor, dos 14-26 para os 20-31 e 
finalizou com 27-37.

Com esta vitória, o Xico Andebol 
cumpriu uma série de nove triunfos 
consecutivos para o campeonato, ven-
ceu a fase regular e pode no final atingir 
todos os objectivos traçados para a pre-
sente época, ou até superá-los. 

Por seu turno, o Fermentões con-

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 25 22 1 2 830:614 216 70
2 Ginásio Stº. Tirso 25 21 1 3 777:640 137 68
3 Ac. S. Mamede 25 18 1 6 720:629 91 62
4 Porto B 25 17 1 7 703:660 43 60
5 Marítimo 25 15 3 7 679:642 37 58
6 Fermentões 25 11 3 11 643:673 -30 50
7 Santana 25 11 2 12 696:694 2 49
8 S. Bernardo 25 11 0 14 672:695 -23 47
9 Gaia 25 9 2 14 647:660 -13 45
10 Infesta 25 7 3 15 634:698 -64 42
11 Académico 25 6 1 18 603:734 -131 38
12 Oleiros 25 5 2 18 578:664 -86 37
13 Sanjoanense 25 5 2 18 609:698 -89 37
14 Módicus 25 4 4 17 617:707 -90 37

G. Stº. Tirso - Santana 34:29 
Marítimo - S. Bernardo 31:23 
Fermentões - Infesta 22:22 
Académico - Xico Andebol 27:37 
Sanjoanense - Oleiros 23:18 
Módicus - Ac. S. Mamede 21:30 
Porto B - Gaia 22:29 

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

25ª jornada

S. Bernardo - Ginásio Stº. Tirso 
Infesta - Marítimo
Gaia - Fermentões
Oleiros - Académico
Ac. S. Mamede - Sanjoanense
Santana - Módicus
Xico Andebol - Porto B  

26ª jornada

ACADÉMICO 27
Tiago Amorim, Pedro Pedrosa, Carlos Ribeiro (3), 
José Veloso, Alexandre Monteiro (3), Filipe Pedrosa 
(1), Luís Isidoro, Filipe Santos (1), Jorge Vigário 
(4), Vasco Silva (2), Jonas Barroso (1), Ricardo Duar-
te (3), Diogo Vigário (4), Luís Santos (4), Miguel 
Loureiro e Rui Pereira
T: JORGE DUARTE

Ricardo Castro, João Macedo (1), José Pinto (4), 
Gustavo Castro (1), Pedro Correia (5), Mário Peixo-
to, André Caldas (4), Rui Oliveira (2), Pedro Car-
valho, Luís Sarmento (4), João Gonçalves (5), Rui 
Lourenço (1), Nuno Silva (2), Jaime Barreiros (4) e 
Daniel Santos (4)
T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão do Lima
Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho

XICO ANDEBOL 37

seguiu quebrar o ciclo de derrotas que 
vinha acumulando nas últimas jornadas, 
com um empate caseiro a 22 golos com 
o Infesta. O jogo foi disputado com um 
equilíbrio quase total, com as equipas a 
encaixarem-se muito uma na outra, com 
poucos golos. Ao intervalo, o resultado 
era favorável ao Infesta, por 10-12, mas 
na segunda parte os vimaranenses fo-
ram um pouco mais dominadores, sem 
que o resultado disparasse muito a seu 
favor.  Na parte final, a equipa de Luís 
Pereira comandava o marcador por dois 
golos de vantagem, mas o derradeiro 
forcing permitiu ao Infesta conseguir 
chegar à igualdade a 22. 

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

FERMENTÕES 22
Filipe Silva, José Martins, Hélder Cunha (2), João 
Carvalho (4), Rui Carvalho (2), Nuno Pinheiro (1), 
Raúl Nunes, Carlos Fernandes (1), António Salgado 
(4), João Martins (2), Daniel Oliveira, Bruno Silva, 
Armando Silva (2), Ricardo Pinto (2) e José Vieira 
(2)
T: LUÍS PEREIRA

José Costa, Pedro Ferreira (4), Félix Teixeira, Diogo 
Caldas, André Marinho, Rui Moreira (9), Tiago 
Peixoto, Ricardo Ramos (5), Nuno Moreira (2), 
Filipe Silva, Cesário Pacheco, André Azevedo (1), 
Abílio Alves (1) e Marcos Ferreira

T: JOSÉ FONSECA
LOCAL: Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva

INFESTA 22

mais acessível nesta Final Four, rapida-
mente se percebeu que a tarefa do Xico 
Andebol será muito complicada face ao 
surpreendente desempenho que o seu 
adversário está a ter diante de clubes 
bem mais fortes. No sábado, no pavi-
lhão do Águas Santas, o jogo começa às 
19 horas. Primeiro, Sporting e Benfica 
vão medir forças a partir das 16h.45, 
pela primeira vaga na final. Página 182
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A Associação Desporti-
va Albicastrense (ADA) 

completou no sábado, 29 de 
março, 35 anos de existên-

cia. A melhor prenda foi 
oferecida pelas suas equi-

pas, que venceram compro-
missos a nível nacional.

Os seniores conquistaram a 
terceira vitória consecutiva 
na 2.ª fase do campeonato 
da 3.ª divisão. Um triunfo 

tão importante quão difícil 
o que a ADA alcançou em 

Murtosa (distrito de Aveiro) 
sobre a ACD Monte, por 

28-27. 
Num alinhamento domina-
do pelo Arsenal da Devesa 

(Braga), equipa que bebe 
da formação do ABC, a 

Albicastrense persegue um 
lugar de apuramento para a 
fase fi nal e, nesse sentido, 
tem este sábado, dia 5, um 

compromisso de elevado 
grau de exigência com a 
Juventude do Lis. Estão 

igualados em pontos e têm 
o mesmo objetivo. Conhe-

cem-se da fase anterior. 
Encontro marcado para as 

18H00 no Pavilhão Munici-
pal de Castelo Branco.

Os infantis, no mesmo dia, 
brindaram ao emblema tam-

bém com uma vitória, na 
Marinha Grande, por 22-10. 

“O trabalho que tem sido 
desenvolvido com os jovens 
atletas começa a dar frutos. 
Estamos muito satisfeitos e 
daqui para a frente o objeti-

vo é ganhar todos os jogos”, 
referiram os responsáveis 

técnicos.

Andebol

35 anos da ADA 
com vitórias

Equipa de infantis da Albicastrense
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