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Sporting recebe ABC de Braga no início da meia-final
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URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/sporting-recebe-abc-de-braga-no-inicio-da-meia-final

Fim-de-semana de Páscoa com dose dupla no Multiusos de Odivelas. Sábado e Domingo, pelas 17h00,
o Sporting recebe o ABC de Braga. Isto, uma semana depois, do ABC ter eliminado o Sporting, na
meia-final da Taça de Portugal (que acabaria por vencer). Este agendamento de jogos não agradou
nada ao ABC. A equipa bracarense pediu ao Sporting para, a exemplo do que fizeram FC Porto e
Benfica, jogassem sexta e sábado, ficando com o Domingo de Páscoa livre. No entanto, os 'leões'
foram soberanos e os jogos serão mesmo sábado e Domingo. Depois de duas vitórias no campeonato,
o Sporting cedeu, pela primeira vez na época, frente ao ABC. Mas, Frankis Carol acredita que a equipa
poderá regressar às vitórias já no primeiro jogo. "O nosso grande objectivo é ganhar. Falhámos essa
meta no jogo da Taça de Portugal mas estamos a trabalhar para corrigir erros e ganhar o primeiro
jogo da meia-final do Campeonato. Vamos jogar para vencer. Não estivemos tão fortes na defesa mas
agora é trabalhar sobre esse aspecto para correr melhor". Também Fábio Magalhães está apostado na
vitória, mas realça o bom momento que o rival minhoto atravessa. "Esperamos um jogo muito difícil
como foi na Taça de Portugal. O ABC tem uma excelente equipa, está a jogar muito bem, apresentase motivado depois de nos ter ganho no último fim-de-semana e teremos de estar no nosso melhor
para ganhar". O ABC esteve muito forte e nós não estivemos ao nosso melhor nível mas temos que
mudar isso. Devemos entrar com tudo e não podemos ser brandos, como fomos. Como não
conseguimos estar ao nível do adversário na agressividade, eles levaram a melhor. Mas agora vamos
começar em casa, com os nossos adeptos, e temos de usar isso a nosso favor. Esse factor casa deve
ser aproveitado", revelou Fábio Magalhães, em declarações ao portal do clube leonino. Para o
treinador sportinguista, Frederico Santos, o trabalho durante a semana deverá devolver a equipa às
vitórias: "Os treinos têm servido para corrigir os erros que identificámos no jogo da meia-final da Taça
de Portugal. Vamos esperar que os atletas acreditem no que estamos a fazer e que consigam corrigir
os aspectos em que estivemos menos bem. Estamos confiantes que assim será". De Braga parte uma
equipa muito moralizada, pelo regresso aos títulos, mas com "os pés bem assentes no chão",
garantindo que "os festejos já ficaram para trás". Quem o diz, é o treinador do momento, Carlos
Resende. Para este fim-de-semana, Resende quer "voltar a fintar a história e virar o 'score' a favor" do
ABC, acreditando que a equipa pode vencer os dois jogos, em Lisboa. Para o ponta-esquerdo Fábio
Vidrago, a vitória na Taça de Portugal traz "sempre motivação", pelo que a equipa parte mais
moralizada. ABC contesta decisões após final da Taça João Luís Nogueira, com o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio Pela voz do presidente academista, João Luís Nogueira, chegou a
contestação. Na Conferência de Imprensa de antevisão a esta meia-final, o presidente do ABC
apresentou o desagrado face "às decisões tomadas pela Federação", relativamente à 'final-four' da
Taça de Portugal, garantindo que "o ABC vai fazer tudo para que as leis sejam iguais para todos",
lamentando "os dois pesos e duas medidas". O ABC de Braga informou ainda que vai expor os vídeos
que confirmam o golo [de Nuno Grilo] frente ao FC Porto, que foi invalidado, e o que revela a agressão
a Hugo Rocha. Em causa, deverá estar o facto de Ricardo Moreira não ter sido sancionado, pelo
Conselho de Disciplina da Federação, ao contrário do que aconteceu com Fábio Vidrago, que foi
impossibilitado de disputar a final da Taça.
3 Abril, 2015
Anabela Macedo

Página 8

Página 9

A10

ID: 58667238

04-04-2015

Tiragem: 36211

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,03 x 12,62 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

FC Porto vence o
primeiro clássico das
meias-finais da Liga
O FC Porto já está na frente da
eliminatória que decidirá um
dos finalistas do campeonato
nacional de andebol. No
primeiro jogo de umas meiasfinais disputadas à melhor de
cinco, os “dragões” venceram
o Benfica, no pavilhão Dragão
Caixa, por 28-25. Gilberto
Duarte foi uma das figuras
da tarde, com dez golos
marcados, mas do outro lado
do campo o guarda-redes
Alfredo Quintana também
frustrou muitas das iniciativas
atacantes dos lisboetas. Entre
os “encarnados”, António
Areia foi o mais concretizador,
com sete golos. As duas
equipas, que já se tinham
defrontado há dias, para a
Taça de Portugal (novo triunfo
“azul e branco”, por 28-27),
voltam a encontrar-se nesta
tarde, no Porto, às 18h, para
o segundo round.
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Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=db6805a0

Andebol: o FCP recebe esta noite o Benfica.
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Europeu de Andebol para atletas com deficiência
http://www.pt.cision.com/s/?l=3da0b95b

Em Fafe, termina o 1º Europeu de Andebol para atletas com deficiência intelectual. Declarações de
António Pereira, selecionador nacional.
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FC Porto derrota Benfica (28-24) 20:01 - 03-04-2015
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03-04-2015
O FC Porto derrotou, esta sexta-feira, o Benfica, por 28-24, no primeiro jogo dos play-offs das
meias-finais de andebol.
O segundo jogo está marcado para sábado e também será às 18 horas, mas desta vez em casa da
equipa azul e branca.
Este play off é decidido à melhor de cinco jogos.
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“Queremos virar
o score a nosso favor”

ABC/UMINHO disputa amanhã e depois em Lisboa, as meias-finais do campeonato frente ao Sporting e o objectivo passa por vencer estes dois jogos.
ANDEBOL

+ indignação

| Carlos Costinha Sousa |

Tendo como meta, neste momento, o “virar o score a nosso
favor”, o ABC/UMinho joga,
amanhã e domingo, em Lisboa,
as duas primeiras partidas da
meia-final do campeonato nacional. Frente ao Sporting, os
bracarenses, que em três jogos
disputados venceram apenas
um, querem inverter o “score”
para três vitórias e duas derrotas,
como lembrou o treinador Carlos Resende.
“Vamos colocar o objectivo de
ir para Lisboa e tentar que a Páscoa nos seja favorável para regressarmos a Braga com três vitórias contra o Sporting contra
apenas duas derrotas”, revelou o
técnico, lembrando que a equipa
está preparada para estes importantes embates, depois da vitória
na Taça de Portugal: “os festejos
já terminaram e toda a gente já
está concentrada nestes próximos jogos que são muito importantes para os nossos objectivos.
A importância da história é grande para nós. Até ao último jogo
com o Sporting não tínhamos
ainda conseguido ganhar. Virámos o rumo dos acontecimentos
e esse jogo deu, entre outras coisas, para verificar que tínhamos
possibilidades de os vencer.

DR

Carlos Resende quer vitórias em Lisboa

Agora é importante não ficar
muito agarrado à história recente
e preocuparmo-nos em voltar a
fintar a história porque em três
jogos com o Sporting temos uma
vitória e agora, este fim-de-semana, há possibilidade de virar o
score a nosso favor”.
A maior preocupação passa por
melhorar a nível defensivo de
forma a tornar-se mais fácil vencer os jogos: “a principal preocupação continua a ser a defesa,
porque sofrer 30 golos é muito.
Temos que pegar no comportamento defensivo que tivemos
nos primeiros 15 minutos da segunda parte e tentar estendê-lo
ao longo de todo o jogo e também marcar muitos golos”.

João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho,
lamentou ontem os “dois
pesos e duas medidas” que
estão a ser tomadas, a nível disciplinar, pela Federação de Andebol de Portugal relativamente aos
academistas. Apoiando-se
em casos bem recentes, o
presidente deu o exemplo
“do Fábio Vidrago que festejou de forma mais efusiva um golo na meia-ﬁnal
e foi expulso e impedido
de jogar a ﬁnal na qual o
Hugo Rocha foi agredido
por um adversário que foi
expulso, mas não viu ser-lhe sancionado qualquer
jogo de castigo. Assim, vamos apresentar uma exposição à federação, que depois vamos tornar pública,
com os vídeos dos lances
em questão, como o do golo não validado ao Grilo porque queremos que a justiça seja igual para todos”.
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§andebol adaptado
Europeu de Andebol INAS

Portugal somou quarta vitória
e garantiu a presença na final
A selecção nacional portuguesa somou a quarta vitória e já garantiu a
presença na final do 1.º Europeu de Andebol INAS para jogadores com
deficiência intelectual, competição que se está a disputar em Fafe.
Portugal venceu ontem a Polónia por 17-10 e confirmou a qualificação
para a final de hoje, às 16 horas, na qual estará presente o secretário de
Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
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Campeonato Nacional da II Divisão

Arsenal segura presença na fase final
ANDEBOL

| Redacção |

O Arsenal da Devesa garantiu o
apuramento para a fase final do
Campeonato Nacional da II Divisão ao vencer fora, por 22-34,
o CDC Santana.
Uma entrada determinada permitiu aos bracarenses fazer um
parcial de 0-5, que desde logo
arrumou com a questão de quem
seria o vencedor deste jogo. De
resto foi um jogo sem grande
história, em que a equipa do Arsenal limitou-se a gerir o marcador chegando ao intervalo já a
vencer por 10-19. Na segunda

parte o treinador Rui Ferreira fez
rodar todo o plantel e o marcador evoluiu de forma menos incisiva, contudo, continuou a ser
favorável à equipa bracarense
que aumentou a diferença até 12
golos, finalizando o jogo a vencer por claros 22-34.
Nesta jornada o Arsenal da Devesa assegurou em definitivo a
sua presença na fase final do
Campeonato Nacional da II Divisão aonde irá disputar um dos
dois lugares de acesso ao campeonato principal do andebol
português da próxima época. A
equipa do Arsenal garantiu este
feito quando ainda faltam duas

jornadas para o fim da primeira
fase, superando todas as melhores perspectivas de que tal objectivo pudesse ser alcançado,
uma vez que a meta traçada para
a época passava por terminar no
primeiro terço da classificação.
Para a disputa do título nacional da II divisão já se encontram
apuradas na zona Norte as equipas do Avanca, AC Fafe e Arsenal da Devesa e na Zona Sul as
equipas do Boa Hora e Benfica
B. O último lugar de acesso a esta fase será disputado nas duas
últimas jornadas entre as equipas CDE Camões, Sismaria e
Marienses.
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FC Porto vence Benfica no primeiro jogo das meias-finais
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Gilberto Duarte fez dez golos no triunfo que abriu as meias-finais do campeonato nacional de andebol.
Rivais voltam a defrontar-se no sábado. O FC Porto derrotou nesta sexta-feira o Benfica, por 28-25,
no Dragão Caixa, no jogo que abriu as meias-finais do campeonato nacional de andebol. O Benfica
tomou a dianteira no início de jogo, com 2-0, mas os dragões assumiram a vantagem aos 4-3 e não
mais perderam a liderança da partida - ao intervalo o FC Porto ganhava por 14-11. Gilberto Duarte foi
a grande figura do desafio, ao apontar 10 golos, num jogo em que os guarda-redes Alfredo Quintana e
Hugo Figueira também se destacaram. António Areia foi o melhor marcador benfiquista, com sete
remates certeiros. O finalista será definido à melhor de cinco. O segundo jogo está agendado para as
18.00 de sábado e, caso o FC Porto ganhe, terá três oportunidades para chegar ao terceiro triunfo e
apurar-se para a final.
por J.R.
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HOJE às 20:54
A equipa de andebol do FC Porto entrou com o pé direito nos play-off das meias-finais do Nacional de
Andebol, ao vencer o primeiro jogo de uma eliminatória disputada há melhor de cinco partida, frente
ao Benfica, por 28-24.
O segundo desafio está agendado já para amanhã, sábado, igualmente a partir das 18 horas, mas
desta vez no terreno da equipa azul e branca.
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Dragões venceram os encarnados, por 28-25, no jogo 1 das meias-finais do play-off do Campeonato
Nacional de andebol
O FC Porto adiantou-se, esta sexta-feira, nas meias-finais do play-off do Campeonato Nacional de
andebol, ao receber e vencer o Benfica por 28-25.
Para amanhã, às 18 horas, está marcado o jogo 2, de novo no Dragão Caixa, sendo estas meiasfinais jogadas à melhor de cinco. Também amanhã, Sporting e ABC jogam o primeiro jogo da outra
meia-final, às 17 horas, em Odivelas.
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No primeiro de dois jogos para os "dragões" em casa, o FC Porto leva já vantagem no play-off de
acesso à final sexta, 03 abril 2015 O FC Porto levou a melhor sobre o Benfica ao vencer por 28-24 o
primeiro jogo dos play-offs das meias-finais de andebol, que é decidido à melhor de cinco encontros .
O segundo jogo, que está marcado para sábado com início às 18 horas, será também no Dragão
Caixa, visto que os azuis e brancos foram primeiros classificados na fase regular e têm direito a
disputar os dois primeiros jogos em casa, assim como o quinto caso haja.
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Meias-finais do campeonato nacional à melhor de cinco
há 14 minutos
Triunfo para o FC Porto no primeiro jogo das meias-finais do campeonato nacional de andebol.
Nesta sexta-feira, no Dragão Caixa, a formação portista bateu o Benfica por três golos de diferença
(28-25).
As meias-finais são disputadas à melhor de cinco jogos. No sábado, novo duelo entre dragões e
águias no Porto.
Redação
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O FC Porto iniciou a meia-final do campeonato, com uma vitória sobre o grande rival, Benfica. Os
hexacampeões nacionais venceram por 28-25, num jogo muito disputado, mas com os 'dragões',
quase sempre a mandar na partida. Com este desfecho, o FC Porto lidera a eliminatória, por 1-0,
numa ronda que será decidida à melhor de cinco encontros. O segundo é já amanhã, também no
Dragão Caixa, pelas 18h00. Em caso de repetir a vitória, diante dos seus adeptos, o FC Porto viajará a
Lisboa, à distância de uma vitória da final. No jogo deste Sábado, apesar da boa entrada do Benfica
(0-2), o FC Porto chegaria à primeira vantagem aos seis minutos, por Miguel Martins (3-2).
Consumada a reviravolta, o FC Porto não voltou a ceder a liderança. Seguiu-se um parcial de 5-0, para
a equipa portista, que se colocou a vencer por 8-3, aos 13 minutos. Respondeu o Benfica, e diminuiu a
distância para uma desvantagem de dois golos, após um parcial de 4-0. Aos 20 minutos, 10-8 e
momento mais equilibrado. Ao intervalo, liderava o FC Porto por 14-11. No segundo tempo, o FC Porto
manteve a toada e conseguiu sempre manter uma margem de segurança, entre os dois, três golos,
para terminar com uma vitória por 25-22, entrando com um triunfo, na defesa do título, que é seu, há
seis anos. Num encontro onde Alfredo Quintana esteve muito bem na baliza do FC Porto, com
excelentes defesas, foi Gilberto Duarte o homem do jogo. Com dez golos, o lateral esquerdo do FC
Porto, que até assustou com uma eventual lesão no primeiro minuto de jogo, esteve num patamar
acima, sempre muito influente no jogo ofensivo dos 'dragões'. No Benfica, António Areia, com sete
golos (exímio da linha de sete metros, com 100% de eficácia, em cinco remates), destacou-se na
equipa 'encarnada'. Amanhã, novamente às 18h00, o Dragão caixa volta a ser palco do grande
clássico do desporto português. A novidade será a presença de Ljubomir Obradovic no banco do FC
Porto, após cumprir os cinco dias de castigo, na sequência da expulsão na final da Taça de Portugal.
3 Abril, 2015
Anabela Macedo
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ABC de Braga recebido na Câmara Municipal
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A equipa do ABC de Braga foi recebida , nesta quarta-feira, na Câmara Municipal de Braga, numa
homenagem após a conquista da Taça de Portugal, no passado fim-de-semana. O presidente da
Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, já tinha felicitado a equipa, assim que terminou a final frente
ao FC Porto (25-24), neste que marcou o regresso aos títulos do histórico clube bracarense, depois de
seis anos de jejum. "Em nome do Município e de todos os Bracarenses, quero agradecer-vos por terem
escrito uma página dourada na história de um clube habituado aos grandes palcos e às grandes
vitórias e que está no coração de toda a comunidade. Com o vosso talento e ambição, é legítimo
ambicionar a voos ainda mais altos" referiu Ricardo Rio, numa clara referência à presença da equipa
nas meias-finais do 'play-off' do campeonato e da Taça Challenge. Para o presidente bracarense esta
vitória merece ainda mais o reconhecimento, depois das dificuldades recentes que o clube atravessou:
"Depois de um período de dificuldades, o clube soube criar parcerias sólidas que são o pilar essencial
do sucesso que têm atingido. O Município, na medida das suas possibilidades, continuará a fazer tudo
para apoiar o ABC/UMinho, quer do ponto de vista logístico e financeiro, quer no que se refere ao
projecto que partilhamos de reconversão do Pavilhão Flávio Sá Leite". E a requalificação do pavilhão
do ABC de Braga deverá avançar em 2016, e é uma das prioridades da Câmara e do ABC: "Há uma
estimativa orçamental de 800 mil euros para o projecto base", explicou Ricardo Rio, adiantando que
faltam apenas "questões de pormenor". Para o presidente do ABC, João Luís Nogueira, a requalificação
do pavilhão é determinante, uma vez que "é necessário oferecer outras condições de trabalho aos
atletas, mas também mais conforto para os adeptos e patrocinadores". Ricardo Rio e João Luís
Nogueira ladeados pelos Vereadores Sameiro Araújo e Firmino Marques com a Taça de Portugal
2 Abril, 2015
Anabela Macedo
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Clássico em dose dupla no Dragão Caixa
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FC Porto e Benfica numa meia-final que promete ser escaldante (Foto: FAP) É já esta sexta feira que
FC Porto e Benfica se reencontram, ,menos de uma semana depois da meia-final da Taça de Portugal.
Aí, em Loulé, a vitória sorriu ao FC Porto, por renhidos 28-27, num encontro decidido nos últimos
segundos, por Gilberto Duarte. E é precisamente o lateral-esquerdo dos 'dragões' que antevê
novamente um confronto muito disputado. "Esperamos jogos muito equilibrados, que serão resolvidos
nos pormenores, como foi na Taça. Mas estamos cientes do nosso objectivo, pelo que vamos fazer
tudo para voltar às vitórias e, jogando em casa, esperamos casa cheia", revelou Gilberto, em
declarações ao portal do FC Porto. A decisão desta meia-final arranca no Dragão Caixa e em dose
dupla. Neste fim-de-semana de Páscoa, jogam-se os dois encontros inaugurais do 'play-off' de
apuramento do campeão e são os dois no Porto, na sexta e no sábado, às 18h00. Recorde-se que esta
eliminatória (tal como a final) será a maior de cinco jogos, precisando-se para isso de três vitórias
para se carimbar o apuramento para a final. No Dragão mora o vencedor dos seis últimos
campeonatos, mas Gilberto Duarte não crê em favoritismos: "Isso é teórico. As duas equipas vão
entrar para ganhar". No Benfica, o treinador-adjunto João Castro valoriza o equilíbrio habitual nos três
encontros entre as equipas, nesta época. "Já jogámos três vezes com o FC Porto, todas elas bastante
disputadas. Estamos com a confiança reforçada que podemos discutir esta eliminatória mas tristes por
termos perdido na Taça de Portugal. Temos de estar atentos ofensiva e defensivamente. Contrariar a
transição rápida do FC Porto e impor o nosso jogo para ficarmos mais perto da vitória", disse João
Castro, em declarações ao sítio oficial do Benfica.
2 Abril, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto vence o Benfica e está em vantagem nas meias-finais em andebol
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Um enorme Gilberto Duarte - autor de dez golos - liderou o FC Porto para a vitória frente ao Benfica
(28-25), no jogo um das meias-finais do Campeonato Fidelidade Andebol 1.
Apesar de os azuis e brancos terem tido altos e baixos ao longo do encontro, não largaram a
liderança do marcador desde que a atingiram pela primeira vez, aos oito minutos (4-3). No sábado,
novamente às 18h00, há mais: o jogo dois pode permitir ao FC Porto atingir uma vantagem
significativa na luta por um lugar na final, numa eliminatória discutida à melhor de cinco partidas.
A máquina portista entrou a meio gás (0-2 ao fim de quatro minutos), mas rapidamente começou a
carburar. Aos 11 minutos, uma bomba de Gilberto Duarte pôs o marcador em 7-3 e obrigou o
treinador do Benfica a solicitar um timeout. Os portistas completariam depois um parcial de 5-0,
chegando aos 8-3, e chegaram aos seis golos de vantagem (10-4), aos 15 minutos.
Alfredo Quintana assinava uma grande exibição (terminaria a primeira parte com 11 defesas e o
encontro com 15) e os portistas eram então uma equipa muito agressiva na defesa e eficaz no ataque.
Porém, uma melhoria de rendimento do adversário, uma série de más decisões ofensivas do FC Porto
e um critério desigual dos árbitros (três exclusões contra uma do Benfica, para além de muita
permissividade da mesa face ao banco lisboeta) permitiram aos forasteiros recuperar e chegar aos 108 aos 20 minutos, após um parcial de 4-0. Ao intervalo, o resultado era de 14-11.
No início da segunda parte, o Benfica chegou a pôr-se a apenas um golo dos hexacampeões (16-15,
aos 39 minutos), que arrancaram para outro parcial de 4-0, que colocou o resultado em 20-15. Muitos
dos espectadores que lotaram o Dragão Caixa terão pensado que os portistas estavam a caminho de
um triunfo tranquilo. Porém, o jogo foi sempre muito tenso, com falhas de ambos os lados e
instabilidade no marcador. È assim um play-off.
Dois remates consecutivos de Javier Borragan voltaram a colocar o Benfica a apenas um golo dos
portistas (22-21), à entrada dos últimos dez minutos. Porém, no momento da decisão, os Dragões
foram bem mais consistentes, destacando-se a maturidade do jovem Miguel Martins - marcou dois
golos neste período, defendeu bem e assitiu companheiros - e outra vez Gilberto Duarte, com mais
dois tentos. O público ajudou e o Benfica já não teve tempo para reagir. No sábado há mais, já com
Ljubomir Obradovic no banco, após cumprir uma suspensão de cinco dias.
FICHA DE JOGO
FC PORTO-BENFICA, 28-25
Campeonato Fidelidade Andebol 1, play-off, meia-final, jogo um
3 de Abril de 2015
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Dragão Caixa, no Porto
Árbitros: César Carvalho e Daniel Freitas
FC PORTO: Alfredo Quintana (g.r.); Gilberto Duarte (10), João Ferraz (3), Daymaro Salina (2),
Ricardo Moreira (3), Alexis Borges (4) e Hugo Santos ()
Jogaram ainda: Miguel Martins (3), Michal Kasal (2), Yoel Morales (1), Wesley Freitas, Hugo
Laurentino (g.r.), Mick Schubert, Nuno Roque, Babo e Nuno Gonçalves
Treinador: Rui Silva
BENFICA: Hugo Figueira (g.r.); Javier Borragan (4), Tiago Pereira, João Pais (1), Carlos Carneiro (4),
António Areia (7) e José Costa (2)
Jogaram ainda: Asier Marcos, Dario Andrade (2), Elledy Semedo (2), Paulo Moreno (2), Cláudio
Pedroso (1), Gonçalo Valério e Vicente Álamo g.r.)
Treinador: Mariano Ortega
Ao intervalo: 14-11
03-04-2015 20:34 |Porto Canal com fcporto.pt
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Andebol: FC Porto controlou e venceu Benfica no arranque das meias-finais
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3 Abr 2015, 20:15
O FC Porto venceu esta sexta-feira o Benfica, por 28-25, controlando quase sempre o primeiro jogo
das meias-finais dos 'play-offs' do campeonato nacional de andebol, mesmo sem a presença do
técnico Ljubomir Obradovic, castigado.
Gilberto Duarte foi a figura do encontro no pavilhão Dragão Caixa, no Porto, ao marcar 10 golos para
os 'azuis e brancos', campeões em título, que no sábado voltam a receber os lisboetas no segundo
jogo das meias-finais, disputadas à melhor de cinco.
A equipa portista assumiu uma postura bastante coesa e eficaz ao longo dos 60 minutos de jogo,
anulando, quase por completo, o desempenho do Benfica, que apenas conseguiu estar na frente do
marcador nos 5 minutos iniciais.
Depois de estar a perder por 2-0, no arranque da partida, o FC Porto organizou-se e iniciou o
processo de recuperação. Com 11 minutos de jogo, a formação da casa já vencia por cinco (8-3),
mostrando-se poderosa e eficaz no ataque.
No entanto, e num período de maior nervosismo e alguma desconcentração coletiva, o FC Porto
permitiu aos "encarnados" encurtarem a distância. Os papéis inverteram-se, e os portistas estiveram
cerca de 7 minutos sem marcar, enquanto o Benfica aproveitou da melhor forma esse momento.
Ao intervalo, os "dragões" comandavam, por 14-11, mas com a equipa do Benfica em clara ascensão
e a prometer luta para o segundo tempo. Mas, à semelhança do que aconteceu na primeira parte, foi o
FC Porto quem esteve mais dinâmico no setor ofensivo, conseguindo, em pouco tempo, repor a
vantagem em 5 golos.
Apesar de o Benfica ter diminuído a diferença e de os minutos finais do encontro terem sido de
grande equilíbrio, os "dragões" fizeram valer a sua superioridade e até ao final não largou a liderança
do marcador.
A meia-final é jogada à melhor de 5 jogos pelo que, no mínimo, será necessária a realização de 3
partidas. Conforme o regulamentado, os 2 primeiros jogos acontecem na casa do clube que, na fase
regular, conseguiu melhor classificação.
O encontro de sábado está agendado para as 18h, de novo no pavilhão portista e com Obradovic de
regresso ao banco dos campeões, depois de cumprir 5 dias de suspensão devido ao cartão vermelho
visto no domingo, na Taça de Portugal.
Sob a arbitragem da dupla César Carvalho e Daniel Freitas, o jogo registou uma assistência de cerca
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de 2.000 espetadores.
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FC Porto vence primeiro clássico das meias-finais da Liga de andebol
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O FC Porto já está na frente da eliminatória que decidirá um dos finalistas do campeonato nacional de
andebol. No primeiro jogo de umas meias-finais disputadas à melhor de cinco, os "dragões" venceram
o Benfica, no pavilhão Dragão Caixa, por 28-25. Gilberto Duarte foi uma das figuras da tarde, com 10
golos marcados, mas do outro lado do campo o guarda-redes Alfredo Quintana também frustrou
muitas das iniciativas atacantes dos lisboetas. Entre os "encarnados", António Areia foi o mais
concretizador, com sete golos. As duas equipas, que já se tinham defrontado há dias, para a Taça de
Portugal (novo triunfo "azul e branco", então, por 28-27), voltam a encontrar-se na tarde de domingo,
no Porto, às 18h, para o segundo round da eliminatória.
03/04/2015 - 20:01Os "dragões" bateram o Benfica por 28-25, com Gilberto Duarte em grande
plano.
PÚBLICO
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ID: 58659826
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Tiragem: 75303
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,07 x 26,85 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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FC Porto-Benfica, em direto
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PRIMEIRO JOGO DAS MEIAS-FINAIS DO CAMPEONATO 8'- Grande remate de João Ferraz, a marcar
novamente. 5-3 7'- João Ferraz volta a colocar o FC Porto na frente. 4-3 6'- José Costa marca para o
Benfica após uma primeira defesa do guardião contrário. 3-3 6'- Miguel Martins dá a volta ao
marcador. 3-2 5'- Ricardo Moreira empata para os dragões. 2-2 4'- Recuperado, Gilberto Duarte
reentrou no jogo e marcou. 1-2 4'- João Pais aumenta a vantagem. 0-2 2'- António Areia faz o
primeiro para as águias, num livre de 7 metros. 0-1 1'- 2 minutos de exclusão para Alexis Borges 1'O Benfica falhou já dois remates, por José Costa e João Pais. Início da partida! --------------------------------------------------------------------------------- Depois do confronto na semana passada para a
Taça de Portugal, eis que chega mais um tira-teimas entre o FC Porto e o Benfica, agora para as
meias-finais do playoff do título. Na condição de mais bem classificado na fase regular (1.º), a equipa
azul e branca faz os dois primeiros jogos em casa (hoje e amanhã, ambos às 18 horas), numa
eliminatória a ser discutida à melhor de cinco jogos. O terceiro jogo, esse, já será na Luz - o Benfica
foi 4.º na 1.ª fase -, na próxima quarta-feira, o mesmo sítio onde terá lugar o 4.º embate (ainda sem
data marcada), caso nenhuma das equipas vença os três primeiros duelos. E havendo ainda a
necessidade do 5.º embate, voltará a ser no Dragão Caixa. As meias-finais do playoff entre dois
eternos rivais surge precisamente após um jogo muito intenso a semana passada em Loulé. Também
para as "meias", mas da Taça, os dragões levaram a melhor já nos instantes finais por apenas um
golo (28-27). Nos confrontos anteriores, para a fase regular do campeonato, as vitórias foram
repartidas. O FC Porto ganhou em casa na 1.ª volta (28-24) e o Benfica respondeu na Luz por 29-27.
, 3 abril de 201518:09
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Mais um tira-teimas entre FC Porto e Benfica
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dragões recebem hoje e amanhã as águias no início das meias-finais do playoff Depois do confronto na
semana passada para a Taça de Portugal, eis que chega mais um tira-teimas entre o FC Porto e o
Benfica, agora para as meias-finais do playoff do título. Na condição de mais bem classificado na fase
regular (1.º), a equipa azul e branca faz os dois primeiros jogos em casa (hoje e amanhã, ambos às
18 horas), numa eliminatória a ser discutida à melhor de cinco jogos. O terceiro jogo, esse, já será na
Luz - o Benfica foi 4.º na 1.ª fase -, na próxima quarta-feira, o mesmo sítio onde terá lugar o 4.º
embate (ainda sem data marcada), caso nenhuma das equipas vença os três primeiros duelos. E
havendo ainda a necessidade do 5.º embate, voltará a ser no Dragão Caixa. As meias-finais do playoff
entre dois eternos rivais surge precisamente após um jogo muito intenso a semana passada em Loulé.
Também para as "meias", mas da Taça, os dragões levaram a melhor já nos instantes finais por
apenas um golo (28-27). Nos confrontos anteriores, para a fase regular do campeonato, as vitórias
foram repartidas. O FC Porto ganhou em casa na 1.ª volta (28-24) e o Benfica respondeu na Luz por
29-27. Favorito? Face ao que se passou até ao momento, a equipa treinada por Ljubomir Obradovic
parte com algum favoritismo, ainda que em clássicos como estes isso nem sempre se traduza na
realidade. Seja como for, o FC Porto procura manter a hegemonia no andebol português, que lhe
valeu a conquista dos últimos seis campeonatos (é recordista com 19). O Benfica, segundo na
temporada de 2012/2013 e esta época orientado pelo espanhol Mariano Ortega, quererá certamente
recuperar um cetro que lhe foge desde 2007/2008.
, 3 abril de 201501:00
ana paula marques manuel araújo
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Dragões derrotam águias no andebol
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03-04-2015 21:11
Na outra meia-final defrontam-se ABC e Sporting.
O FC Porto derrotou o Benfica, por 28-24, no primeiro jogo dos "play-offs" das meias-finais de
andebol.
O segundo jogo está marcado para este sábado e também será às 18 horas.
Na outra meia-final defrontam-se ABC e Sporting.
Este "play off" é decidido à melhor de cinco jogos.
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FC Porto controlou e venceu Benfica
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03 Abr, 2015, 21:08 / atualizado em 03 Abr, 2015, 21:09
O FC Porto venceu esta sexta-feira o Benfica, por 28-25, controlando quase sempre o primeiro jogo
das meias-finais dos 'play-offs' do campeonato nacional de andebol, mesmo sem a presença do
técnico Ljubomir Obradovic, castigado.
Gilberto Duarte foi a figura do encontro no pavilhão Dragão Caixa, no Porto, ao marcar 10 golos para
os 'azuis e brancos', campeões em título, que no sábado voltam a receber os lisboetas no segundo
jogo das meias-finais, disputadas à melhor de cinco.
A equipa portista assumiu uma postura bastante coesa e eficaz ao longo dos 60 minutos de jogo,
anulando, quase por completo, o desempenho do Benfica, que apenas conseguiu estar na frente do
marcador nos cinco minutos iniciais.
Carlos Barros
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FC Porto ganha 1º round ao Benfica
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03-04-2015 22:05
Os campeões nacionais repetiram a superioridade sobre os encarnados, tal como na recente partida
da Taça de Portugal.
O segundo jogo entre FC Porto e Benfica é já amanhã
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O FC Porto venceu esta sexta-feira o Benfica, por 28-24, no primeiro jogo das meias-finais dos playoffs do campeonato nacional de andebol.
Os dragões controlaram quase sempre o encontro e não deixaram escapar o 'round' inaugural deste
embate, que será decidido à melhor de cinco jogos.
O segundo jogo está marcado já para este sábado, às 18h00, no Dragão Caixa.
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FC Porto-Benfica, em direto
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17:51 . Record Por Record Depois do confronto na semana passada para a Taça de Portugal, eis que
chega mais um tira-teimas entre o FC Porto e o Benfica, agora para as meias-finais do playoff do
título. Na condição de mais bem classificado na fase regular (1.º), a equipa azul e branca faz os dois
primeiros jogos em casa (hoje e amanhã, ambos às 18 horas), numa eliminatória a ser discutida à
melhor de cinco jogos. O terceiro jogo, esse, já será na Luz - o Benfica foi 4.º na 1.ª fase -, na
próxima quarta-feira, o mesmo sítio onde terá lugar o 4.º embate (ainda sem data marcada), caso
nenhuma das equipas vença os três primeiros duelos. E havendo ainda a necessidade do 5.º embate,
voltará a ser no Dragão Caixa.As meias-finais do playoff entre dois eternos rivais surge precisamente
após um jogo muito intenso a semana passada em Loulé. Também para as "meias", mas da Taça, os
dragões levaram a melhor já nos instantes finais por apenas um golo (28-27). Nos confrontos
anteriores, para a fase regular do campeonato, as vitórias foram repartidas. O FC Porto ganhou em
casa na 1.ª volta (28-24) e o Benfica respondeu na Luz por 29-27.
Dragões e águias reencontram-se seis dias depois da meia-final da Taça de Portugal, que os azuis e
brancos venceram por um golo...
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Mais um tira-teimas entre FC Porto e Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

03-04-2015

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

01:00 . Record Por ana paula marques - Record Depois do confronto na semana passada para a Taça
de Portugal, eis que chega mais um tira-teimas entre o FC Porto e o Benfica, agora para as meiasfinais do playoff do título. Na condição de mais bem classificado na fase regular (1.º), a equipa azul e
branca faz os dois primeiros jogos em casa (hoje e amanhã, ambos às 18 horas), numa eliminatória a
ser discutida à melhor de cinco jogos. O terceiro jogo, esse, já será na Luz - o Benfica foi 4.º na 1.ª
fase -, na próxima quarta-feira, o mesmo sítio onde terá lugar o 4.º embate (ainda sem data
marcada), caso nenhuma das equipas vença os três primeiros duelos. E havendo ainda a necessidade
do 5.º embate, voltará a ser no Dragão Caixa.As meias-finais do playoff entre dois eternos rivais surge
precisamente após um jogo muito intenso a semana passada em Loulé. Também para as "meias", mas
da Taça, os dragões levaram a melhor já nos instantes finais por apenas um golo (28-27). Nos
confrontos anteriores, para a fase regular do campeonato, as vitórias foram repartidas. O FC Porto
ganhou em casa na 1.ª volta (28-24) e o Benfica respondeu na Luz por 29-27.Favorito?Face ao que se
passou até ao momento, a equipa treinada por Ljubomir Obradovic parte com algum favoritismo,
ainda que em clássicos como estes isso nem sempre se traduza na realidade. Seja como for, o FC
Porto procura manter a hegemonia no andebol português, que lhe valeu a conquista dos últimos seis
campeonatos (é recordista com 19). O Benfica, segundo na temporada de 2012/2013 e esta época
orientado pelo espanhol Mariano Ortega, quererá certamente recuperar um cetro que lhe foge desde
2007/2008.
Na memória está a recente vitória dos dragões na Taça de Portugal
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Directores, equipa técnica e jogadores do ABC/UMinho foram recebidos na Câmara Municipal de Braga por Ricardo Rio e parte do executivo municipal

Câmara Municipal de Braga
homenageou ABC/UMinho

VENCEDORES DA TAÇA DE PORTUGAL foram recebidos pelo executivo municipal numa homenagem
singela à equipa que conquistou mais um título para a cidade de Braga.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, foi
ontem anfitrião de uma recepção
ao ABC/UMinho que visitou os
paços do concelho para apresentar à cidade e ao executivo autárquico a Taça de Portugal conquistada em Loulé.
No salão nobre do edifício da
sede da autarquia, Ricardo Rio
recebeu os dirigentes, técnicos,
jogadores e muitos adeptos que
fizeram questão de acompanhar
a equipa em mais este momento
de glória.
Algo emocionado, o presidente
do ABC/UMinho, João Luís Nogueira, afirmou estar orgulhosos
da cidade, anunciando que os
academistas, depois desta conquista, continuam de olhos postos em objectivos elevados, como a luta pela conquista do

“Nos últimos 25 anos dos 82
de história do ABC, vencemos 11 Taças de Portugal.
Em 28 anos ganhámos 12
campeonatos nacionais e em
25 anos conquistámos cinco
supertaças. Nos últimos 28
anos, o ABC conquistou 28
títulos seniores nacionais e
nos últimos 26 anos conquistou 25 títulos nacionais
dos escalões jovens. Esta não
é uma equipa qualquer!”

João Luís Nogueira

campeonato nacional e da Taça
Challenge. “É para nós um orgulho representar o ABC e a cidade
de Braga. A cidade merece mais
e melhor e, nesse sentido estamos no bom caminho, em parceria com a Câmara Municipal de
Braga. O ABC somos todos nós.

Penso que esta equipa merece
uma palavra de esperança”, referiu João Luís Nogueira, acrescentando: “Terminámos o mês
de Março nas três frentes que
pretendíamos. É uma renovada
esperança manter esta equipa
nos próximos anos. O desafio é
cada vez maior, já que as outras
equipas querem ter os jogadores
do ABC ao seu serviço, não só
para fortalecer as suas equipas,
mas também para nos enfraquecer. Esta é uma grande responsabilidade nossa, da cidade e dos
nossos apoiantes: manter esta
equipa coesa porque tenho a certeza que vamos alcançar muitas
vitórias”.
“No final de Março estávamos
a 12 vitórias de conquistar os
nossos objectivos. Conseguimos
este primeiro [Taça de Portugal].
Há dez anos participamos na
nossa segunda final da Taça
Challenge que, mais uma vez,

ingloriamente perdemos. Agora,
dez anos depois, tenho a certeza
que vamos estar na final da Taça
Challenge e estamos a trabalhar
para a conquistar. Estamos a lutar para fazer história para ter
pela primeira vez no ABC um título internacional, juntamente
com outros nacionais”, referiu o
dirigente desportivo, afirmando
também acreditar que a equipa
tem qualidade e capacidade para
chegar cada vez mais longe: “tenho a certeza que temos capacidades para chegar a estes objectivos pela humildade, pela competência e pela capacidade vencedora que esta equipa tem. É
uma equipa jovem que vê, pela
sua qualidade, os jogadores serem assediados pelos colossos
do andebol português a nível financeiro”. João Luís Nogueira
agradeceu o convite da CM Braga e a presença dos adeptos, que
sempre vão ajudando Página
a equipa.41
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“Recuperação do Sá Leite no plano de 2016”
RICARDO RIO ASSUMIU, ontem, que o executivo camarário está a trabalhar em conjunto com a direcção do ABC/UMinho para
avançar com a tão necessária requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite, com conclusão prometida até ao final deste mandato.
ANDEBOL

§aposta

| Carlos Costinha Sousa |

Ricardo Rio mostrou-se verdadeiramente satisfeito pela conquista do ABC, um feito não só
para o clube, mas para toda a cidade, mostrando-se esperançoso
que tenha sido o primeiro de vários troféus que os academistas
podem conquistar este ano.
“O ABC trouxe o testemunho
de uma prenda que a cidade recebeu no passado domingo e
com muita alegria de ver o ABC
regressar às conquistas. Demonstração de que o ABC está
num processo de crescimento,
de reafirmação e temos muita
esperança em tudo o que vai ser,
não só agora, mas também no
futuro, trazido para a cidade pelas prestações do ABC, dos seus
atletas, dirigentes e técnicos”,
considerou o presidente da câmara, que acrescentou também
que a autarquia está a trabalhar
para avançar com a tão desejada
requalificação da velhinha ‘Catedral’ do andebol nacional, o
Pavilhão Flávio Sá Leite: “estamos disponíveis para dar todas
as condições para que esse trabalho continue a ser desenvolvi-

A nível desportivo
“Que Braga seja cidade
mais eclética possível”

CCS

João Luís Nogueira ofereceu a Ricardo Rio uma camisola do ABC/UMinho autografada por todo o plantel

do. Temos estado em conversações constantes com a direcção
anterior e também com esta direcção, no sentido de formatar o
projecto para a requalificação do
Pavilhão Flávio Sá Leite. É assumido por nós que, se tivermos
oportunidade vamos enquadrar
esse projecto num mais abran-

gente, mas se não a tivermos este é um projecto para avançar.
Não pôde avançar este ano por
condicionalismos orçamentais,
não tínhamos recursos para o fazer, mas seguramente que o projecto de recuperação deste pavilhão vai ser inserido nas opções
do plano para 2016”.

O presidente da autarquia defendeu mesmo que “seguramente antes do final deste mandato
esperamos ter esta obra em acção. O projecto em si está praticamente concluído e penso que
ao longo deste ano poderá ser
orçado e poderão começar as
obras”.

Ricardo Rio voltou a falar na
ideia de tornar Braga numa cidade o mais eclética possível a nível desportivo e daí vem a aposta constante da autarquia nas
mais diversas instituições e competições desportivas.
“A verdade é que queremos uma
cidade que, do ponto de vista
desportivo, seja o mais eclética
possível. Estamos a dar toda a
colaboração a várias instituições
e provas que são já uma referência da nossa cidade, como é o caso de mais uma Rampa da Falperra. Também o atletismo, que
este ano vai ter, pela primeira
vez, a meia-maratona da cidade,
já teve a Corrida de São João e a
tradicional São Silvestre. Também o caso do ciclismo que, após
40 anos voltou a Braga e vai continuar por Braga não só com a
Volta a Portugal, mas também
com outras competições que se
vão realizar ao longo deste ano”.

João Luís Nogueira

“Confiança no ABC está em alta”
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Para o presidente do ABC/UMinho a confiança na conquista de
mais troféus e títulos no presente
ano é muito grande, já que o clube aponta, depois do triunfo na
Taça de Portugal, à conquista da
vitória final nas duas competições em que ainda está inserido:
o campeonato nacional e a Taça
Challenge.
“Estamos confiantes no trabalho diário que temos vindo a realizar no clube, que nos dá todo o
conforto. A equipa técnica, liderada pelo Carlos Resende ajudanos a ter essa confiança, assim
como a qualidade, humildade e
determinação dos nossos jogadores. Estamos absolutamente
convencidos de que é possível,
que a vitória está perfeitamente
ao nosso alcance e cada vez

CCS

João Luís Nogueira

mais perto”, considerou João
Luís Nogueira, acrescentando,
no entanto, que no campeonato é
uma luta algo desigual face à diferença de orçamentos entre as
equipas: “diria que temos apenas
talvez o sétimo orçamento mais
alto da I Divisão. A vantagem

que temos e a nossa grande conquista é os pequenos ganharem
aos grandes. Estamos aqui numa
luta tipo David e Golias”.
A requalificação do Sá Leite
também está na ordem do dia e o
presidente academista mostra,
mais uma vez, confiança de que
será uma obra para realizar em
breve. “Nós precisamos de dar
conforto aos patrocinadores, aos
adeptos, aos sócios e precisamos, acima de tudo, de dar melhores condições aos nossos
atletas. Os nossos balneários há
50 anos que não sofrem qualquer arranjo. Por isso mesmo,
em boa hora o senhor presidente
e a câmara municipal aceitaram
a nossa proposta e estou convencido de que esta é uma obra para
este mandato e, provavelmente,
a nível desportivo, talvez a obra
mais relevante”, finalizou João
Luís Nogueira.
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Ourém recebe
formação
de andebol
O auditório do edifício dos Paços do Concelho de Ourém recebe hoje, pelas 9h00, uma formação de andebol. Depois da
sessão teórica, da parte da
parte, às 14h30 decorre a sessão prática no pavilhão municipal do Caneiro. A formação é
destinada a docentes do ensino
básico e secundário, técnicos
na área desportiva e colectividades desportivas.
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AVELINO LIMA

Presidente do ABC/UMinho acredita
que clube vai trazer para Braga
o primeiro troféu internacional
Edil, vereadores e presidente do ABC/UMinho com a Taça de Portugal nas mãos. Plantel do ABC/UMinho e restante staff foi homenageado por Ricardo Rio na Câmara Municipal de Braga

ABC/UMinho quer «fazer história»
PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

«Acredito que vamos
fazer história!», esta foi
uma das frases marcantes
do discurso do presidente do ABC/UMinho, João
Luís Nogueira, ontem à
tarde, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Braga (CMB), onde os academistas, que no último domingo, em Loulé, conquistaram a Taça de Portugal,
foram alvo de uma homenagem por parte da edilidade bracarense, presidida por Ricardo Rio.
O edil, que falou perante jogadores, técnicos, dirigentes e adeptos da turma
academista que encheram
o Salão Nobre da CMB,
agradeceu, «em nome do
município e de todos os
bracarenses», por «terem
escrito uma página dourada na história de um clube habituado aos grandes
palcos e às grandes vitó-

rias e que está no coração
Presidente do ABC
de toda a comunidade».
diz que equipa está
«Estamos aqui a celebrar
«à altura dos desafios»
um bom momento, não só
Ricardo Rio recebeu,
do ABC mas de toda a cidepois, das mãos de João
dade que viu com satisfaLuís Nogueira, presidente
ção este clube regressar
do ABC/UMinho, uma caàs conquistas», juntou,
misola autografada por todesejando que, «nas pródos os elementos da equipa
ximas semanas», a turma
que, no passado domingo,
academista volbateram o Porto, na fite ao «salão
Ricardo Rio
nal disputada em Loude visitas
e João Luís Te
lé, por 25-24.
les salientaram
da CMB».
«Os desafios são
importância da
«Espeparceria
para se vencer e,
co
m a UM e o
ro que
apoio
após esta grande
dos patrocina
este seja
doconquista, estamos
res
o primeiro
mais empenhados do
momento de
que nunca em fazer hiscelebração da temporatória e a somar títulos. Teda», vincou, lembrando
mos esperança e a cidade
que o ABC/UMinho, um
merece estas vitórias», reclube que é «uma referênferiu o líder máximo dos
cia a nível nacional», sominhotos, sublinhando que
bretudo na formação. «É
faltam «dez vitórias» para
a melhor escola de formaterminar a época em beleção do país», atirou, ladeaza, ou seja, falta conquisdo por Sameiro Araújo e
tar o campeonato e, ainda,
Firmino Marques, vereaa Taça Challenge.
dores da CMB.
«Entrámos no final de

março em todas as frentes e a conquista da Taça
de Portugal é a primeira
do nosso mandato. O ABC
é uma equipa com história, tradição e honrada.
Somos, possivelmente, a
equipa com o sexto o sétimo orçamento do campeonato mas, nesta altura, somos os primeiros!
Temos mais 10 jogos para
ganhar: três na meia-final
com Sporting, três na final
com Porto (os dragões vão
medir forças com o Benfica nas meias) e mais quatro na Taça Challenge. Estivemos na final da Taça
dos Clubes Campeões Europeus com o Teka em
93/94 e, há precisamente
10 anos, na final da Taça
Challenge que perdemos
de forma inglória. Agora,
10 anos depois, vamos de
certeza a outra final e estamos a trabalhar para a
conquistar», finalizou o líder dos academistas.

PRESIDENTE DOS ACADEMISTAS E AS CONQUISTAS
28 anos e... 28 títulos
João Luís Teles, líder dos academistas, fez um discurso
emotivo, que foi muito aplaudido no final. «Acredito que
vamos fazer história. Confio que iremos conquistar o
nosso primeiro título internacional, a Taça Challenge»,
atirou. «Já vencemos a Taça de Portugal, um título
galhardamente conquistado pela nossa valorosa equipa,
e estamos convencidos que, com a nossa qualidade,
competência e capacidade vencedora, iremos vencer
mais títulos esta época», destacou.
«O nosso grande desafio, e quando digo nosso
falo dos dirigentes e dos parceiros, é manter esta
equipa nos próximos anos. Todos são muito cobiçados, mas acredito que, se mantivermos este grupo,
vamos alcançar muitas vitórias», destacou.
«Este clube tem 82 anos de vida. Em 25 anos
vencemos 11 Taças de Portugal. Em 28 anos ganhamos 12 campeonatos. Em 26 anos vencemos cinco
supertaças. Em 26 anos, nas camadas jovens, somámos 25 conquistas. 28 títulos em 28 anos. Quanto
mais vencemos mais queremos ganhar. Sabemos
que, ao ganhar, temos ainda mais responsabilidade,
mas acredito que estaremos à altura dos desafios.
A enorme confiança de Teles é alicerçada no
«trabalho diário» que é feito. «A equipa dá-nos
este conforto, esta motivação e leva-nos a acreditar.
Estamos absolutamente convencidos que as vitórias
vão ser ser possíveis e estamos cada vez mais perto
de as atingir», juntou.
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RICARDO RIO DESEJA ENQUADRAR A CATEDRAL DO ANDEBOL NUM PROJETO MAIS ABRANGENTE

Requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite
avança em 2016 e custará 800 mil euros
AVELINO LIMA

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

Durante a homenagem
que a Câmara Municipal de
Braga fez ao ABC/UMinho,
Ricardo Rio, líder da edilidade minhota, lembrou
que o clube, «depois de
um período de dificuldades», soube «criar parcerias sólidas que são o pilar essencial do sucesso
que têm atingido».
«A CMB, na medida das
suas possibilidades, continuará a fazer tudo para
apoiar o ABC/UMinho,
quer do ponto de vista logístico e financeiro, quer
no que se refere ao projeto
que partilhámos de reconversão do Pavilhão Flávio
Sá Leite», destacou.
Depois, durante a conversa que manteve com
os jornalistas, Rio explicou, ao pormenor, como
estava o processo.
«Primeiro, quero dizer

Ricardo Rio e João Luís Nogueira em sintonia

que esta conquista mostra
que o ABC/UMinho está aí
para as curvas. Nós estamos sempre disponíveis

para dar condições para
que o trabalho seja bem
feito e temos tido um diálogo intenso com o ABC.

Aliás, estas conversas já
começaram com a anterior
direção e continuam com
a nova direção, no sentido

de formatarmos o projeto
mativa orçamental de 800
para a requalificação do Sá
mil euros. Não tenho preLeite. Se tivermos oportusente o valor base e ainnidade, iremos enquadrar
da estamos a discutir com
as obras num projeto mais
o ABC/UMinho. Mas são
abrangente, mas se não for
questões de pormenor que
possível avançará na mesfaltam para finalizar o proma. Só não avançou já este
jeto», destacou.
ano por condicionaO presidente do
lismos orçamenABC/UMinho
Ricardo Rio
quer “devolve
tais, porque
acredita que a
r”
Braga às gran
não tínhamos
obra «vai avandes
competições
nacionais
recursos, mas
çar em bree internaciona
is em
seguramente
ve», lembranvárias modalid
aque essa redo que os baldes
qualificação vai
neários não é meser inserida nas opxido há 50 anos. «Esções do plano para 2016.
tão um desastre. Em boa
As obras vão arrancar em
hora, a CMB abraçou este
breve e até ao final do manprojeto e estou convencidato estarão concluídas»,
do que será a grande obra
revelou o edil.
desportiva deste mandato.
«Esta não é uma obra de
Queremos dar a todos megrande duração. O projelhores condições na cateto em si está praticamendral do andebol, sobretute concluído e, depois de
do aos atletas e adeptos.
concursado, iniciadas as
E, claro, isso aumentará a
obras. Estamos a fazer afinossa responsabilidade de
nações e existe uma estivencer», disse.
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Câmara de Braga
agradeceu ao ABC
conquista
da Taça de Portugal
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ANDEBOL: TORNEIO MANUEL RIBEIRO

Juventude Mar venceu
em infantis e iniciadas
DR

Um pormenor de um dos encontros

O Centro Social da Juventude de Mar esteve em
destaque no 12.º Torneio de
andebol feminino Prof. Manuel Ribeiro disputado em
Esposende, ao vencer em
infantis e iniciadas.
A prova foi organizada
pela Câmara de Esposende, com a colaboração do
Centro Social da Juventude
de Mar e da Associação de
Andebol de Braga, e decorreu nos Pavilhões das Es-

colas Básica António Correia de Oliveira e Secundária Henrique Medina.
Contou com a participação de 11 equipas, distribuídas pelos escalões de
infantis, iniciados e juvenis, num total de aproximadamente 200 atletas.
O Centro Social da Juventude de Mar (CSJM),
venceu nos escalões de infantis e iniciadas, tendo alcançado o 2.º lugar no es-

calão de juvenis.
Em infantis, venceu o
CS Juventude de Mar, seguido do AC Vermoim. Em
iniciados, venceu a equipa A do CSJM, o CD Palmilheira ficou em 2.º e a
equipa B do CSJM em 3.º.
Em juvenis, o 1.º lugar
foi conquistado pelo ND
Santa Joana, em 2.º ficou
o CSJ Mar e em 3.º o FC
Infesta, seguidos do ABC
Braga e do AC Vermoim.
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Andebol
2.ª Divisão – zona Sul
Resultados
AC Sismaria-Benavente
Alto Moinho-V. Setúbal
Boa Hora FC-Benfica B
Ílhavo AC-CDE Camões
Samora Correia-Marienses
Torrense-Almada AC
Vela Tavira-Sportivo Loures

29-24
29-29
22-22
15-24
30-29
20-19
21-25

Classificação
Boa Hora FC
Benfica B
CDE Camões
AC Sismaria
Marienses
Benavente
V. Setúbal
Torrense
Ílhavo AC
Alto Moinho
Sportivo Loures
Almada AC
Samora Correia
Vela Tavira

P
65
61
59
57
56
52
48
44
44
43
40
38
35
30

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
20
17
16
16
15
13
11
9
8
8
7
6
5
2

E D
1 3
3 4
3 5
1 7
2 7
2 9
2 11
2 13
4 12
3 13
2 15
2 16
1 18
2 20

G
669-491
612-502
596-540
657-561
647-588
624-604
621-612
551-598
576-622
596-619
542-616
564-632
506-666
516-626

Próxima jornada 3 e 4* de Abril
Boa Hora FC-Marienses, V. Setúbal-Torrense, CDE Camões-Vela Tavira, Benfica B-Ílhavo AC, Almada ACSamora Correia*, Benavente-Alto Moinho*, Sportivo
Loures-AC Sismaria*
3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados
Batalha AC-Oriental
Juve Lis-1.º Dezembro
Redondo-CD Mafra
Sassoeiros-Zona Azul

21-22
20-10
34-28
26-31

Classificação
Juve Lis
1.º Dezembro
Redondo
Oriental
Zona Azul
Sassoeiros
CD Mafra
Batalha AC

P
13
13
13
11
9
8
7
6

J
5
5
5
5
5
5
5
5

V
4
4
4
3
2
1
1
0

E
0
0
0
0
0
1
0
1

D
1
1
1
2
3
3
4
4

G
116-87
119-121
157-135
112-120
132-130
131-137
126-141
106-128

Próxima jornada 11 e 12* de Abril
1.º Dezembro-Batalha AC, CD Mafra-Zona Azul, Redondo-Juve Lis, Oriental-Sassoeiros*
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CALENDÁRIO

PROVAS PROMETEM
TRAZER SEIS MIL
DESPORTISTAS A
S. PEDRO DO SUL
Até ao final do ano o município de S.
Pedro do Sul vai ser palco de 15 eventos
desportivos, onde irão participar seis
mil atletas, a grande maioria de fora da
região. Pelas contas da Câmara Municipal local, as provas trarão ao concelho
cerca 20 mil pessoas, entre atletas, dirigentes desportivos e familiares.
O calendário dos eventos desportivos
organizados pela autarquia, clubes do
município e associações distritais da
modalidade arranca esta sexta-feira
com a IV Termas Andebol Cup, que
se irá prolongar até domingo. Entre as
novidades este ano, a destacar o final
de uma etapa da Volta a Portugal do
Futuro no alto do S. Macário, em julho. Um mês antes o Campeonato Nacional de Teamgym e em outubro o
Campeonato Ibérico de Orientação.
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