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Madeira SAD e JAC Alcanena apuram-se para a final da Taça de Portugal 00:07 - 2903-2015
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Bola Online
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URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539632

29-03-2015
Estão descobertas as duas equipas apuradas para final da Taça de Portugal em andebol feminino.
A Madeira SAD e a formação da JAC Alcanena vão lutar este domingo pelo troféu, depois de terem
vencido as respetivas meias-finais, em desafios disputados em Loulé.
A equipa do Madeira SAD pode conquistar o 17º troféu consecutivo, já a JAC Alcanena procura o
primeiro titulo na prova.
Redação
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Final da Taça de Portugal coloca frente a frente FC Porto e ABC

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

29-03-2015

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=182717

28-03-2015 23:44
Sporting e Benfica foram os derrotados do dia.
FC Porto e ABC vão disputar este domingo a final da Taça de Portugal de andebol.
A equipa de Braga derrotou o Sporting por 33-30 e impediu os leões de tentaram conquistar o quarto
título consecutivo nesta prova.
Já os dragões venceram o Benfica por 28-27 num jogo que ficou decidido no último lance da partida.
Resultados
ABC 33-30 Sporting
FC Porto 28-27 Benfica
Final, este domingo, em Loulé
FC Porto - ABC
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ANDEBOL: Final Four em Loulé
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URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63541

Desporto
Andebol
O Pavilhão Municipal de Loulé recebe, neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de março, a Final Four
da Taça de Portugal em andebol, numa organização da Federação Portuguesa de Andebol.
Aproveitando o ano em que Loulé é Cidade Europeia do Desporto, este é mais um evento desportivo
de relevo que aqui se realiza e logo com a possibilidade de ter como protagonistas os principais
emblemas da modalidade, ou seja, Benfica, Sporting e F.C. Porto.
A Taça de Portugal é a segunda prova mais importante do calendário nacional de andebol e disputase em dois dias com as quatro equipas finalistas.
28 de Março de 2015 | 08:00
barlavento
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FC Porto vence Benfica (28-27) e junta-se ao ABC na final da Taça 20:52 - 28-032015
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Bola Online

Data Publicação:
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URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539593

28-03-2015
O FC Porto venceu o Benfica, por 28-27, e juntou-se ao ABC na final da Taça de Portugal de andebol.
Gilberto, com um remate de longe, deu a vitória aos azuis e brancos no último lance do jogo disputado
no Pavilhão Municipal de Loulé.
Na final, agendada para as 17 horas de domingo, o FC Porto vai defrontar o ABC, que venceu o
Sporting no primeiro jogo da final four , por 33-30.
Redação
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ABC elimina Sporting e está na final da Taça de Portugal 18:07 - 28-03-2015
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Bola Online
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URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=539569

28-03-2015
O ABC é o primeiro finalista da Taça de Portugal em andebol. A equipa minhota venceu os leões (3330) e esperam agora pelo nome do segundo finalista.
A outra meia-final será disputada entre Benfica e FC Porto.
O encontro entre águias e dragões tem transmissão em direto n'A Bola TV, com início marcado para as
19.15 horas.
Redação
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Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal de andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/507508-madeira-sad-e-jac-alcanena-disputam-final-dataca-de-portugal-de-andebol

As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo). No segundo jogo, a
JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um encontro que, ao
intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12). Na final de domingo, o Madeira SAD
procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que conquista de forma ininterrupta desde
1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu nome na lista de vencedores pela primeira
vez. A agenda de andebol em Loulé prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final
four' da Taça de Portugal de andebol masculino: ABC-Sporting (17:00) e Benfica-FC Porto (19:15).
28/03/2015 16:52
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FC Porto vence Benfica e junta-se ao ABC na final

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:
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URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4481929

Os hexacampeões nacionais de andebol voltaram a superiorizar-se ao rival, novamente com um golo
de Gilberto Duarte no último "suspiro". Final, contra o ABC, que eliminou o Sporting, disputa-se no
domingo. O FC Porto venceu neste sábado o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo
de Gilberto Duarte a quatro segundos do fim, que colocou os dragões no caminho do ABC na final da
Taça de Portugal de andebol masculino. Na segunda meia-final da final four, que se disputa em Loulé
no fim de semana, muito equilibrada e decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional,
acabou por triunfar, ficando a um jogo de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07. O duelo
equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão voltar a
enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato nacional, à
melhor de cinco jogos. Os guarda-redes entraram no jogo 'em grande', com várias defesas de grande
realce, pelo que o marcador só mexeu aos 2.25 minutos, com o 1-0 para o FC Porto, equipa que
perdeu o guardião Alfredo Quintana por lesão durante quase toda a primeira parte. Os primeiros 20
minutos da partida ficaram marcados pelo equilíbrio, com as duas equipas em excelente plano,
praticando bom andebol e alternando constantemente na liderança do marcador. Na entrada para o
último terço da primeira parte, o FC Porto revelou-se mais agressivo e começou a ganhar distância,
que nunca passou dos três golos, aos 10-13 e 13-16, o resultado que se verificava ao intervalo. No
reatamento, já com Quintana de volta à baliza portista, as suas defesas contribuíram para aumentar a
distância para o Benfica, cujo máximo foi de cinco golos, com 15-20, aos cinco minutos da segunda
parte. Os 'encarnados' não desistiram e, perante a passividade de um FC Porto que defendia uma
diferença aparentemente confortável, recuperaram, 'voltando' ao jogo em 12 minutos e até dispondo
de um golo de vantagem (23-22). Os últimos dez minutos foram muito táticos, com as duas equipas
pouco dispostas a dar hipóteses de golo ao adversário, e acabou por ser Gilberto Duarte, com os dois
últimos tentos para a sua equipa, o decisivo a quatro segundos do fim, a dar o triunfo ao FC Porto.
por Lusa
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ABC vence Sporting e está na final da Taça de Portugal de andebol
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URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4481749

Bracarenses vão defrontar Benfica ou FC Porto na final, após terem impedido o Sporting de lutar pelo
quarto troféu consecutivo. O ABC venceu neste sábado o Sporting, na primeira meia-final da Taça de
Portugal de andebol, por 33-30, e qualificou-se para a final da prova, impedindo os 'leões' de tentarem
conquistar o quarto título consecutivo. No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam
ao intervalo por 20-18, revelaram-se superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte'
para a final da Taça, onde defrontarão, no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto. Com base
numa defesa agressiva, em 5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos, procurando um
andebol muito rápido, com saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões' se mostravam
mais macios na contenção ao adversário e no jogo ofensivo. Depois de um período de equilíbrio nos
primeiros minutos, o ABC ganhou a vantagem que nunca mais perderia ao longo da partida a partir
dos 15-14, já na ponta final da primeira parte. Os bracarenses aproveitaram o momento em que
Sporting, com dois jogadores excluídos, estava em inferioridade numérica para se distanciarem no
marcador de vez. Na segunda parte, o ABC foi mais paciente e controlou a diferença de golos, perante
um Sporting que logo ao início perdeu João Antunes, expulso após a terceira exclusão de dois
minutos. Os 'leões', que tinham triunfado nas três últimas edições da Taça de Portugal, nunca tiveram
capacidade para dar a volta ao panorama da partida e viram o ABC vencer o primeiro jogo de uma
série que se prolonga noutra competição dentro de uma semana, com as meias-finais do 'play-off' do
campeonato nacional, jogadas à melhor de cinco. Já o ABC vai procurar no domingo a sua 11.ª vitória
na Taça de Portugal, que já não conquista desde 2009.
por Lusa
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FC Porto vence Benfica nos segundos finais na Taça de Portugal de andebol
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DiáriOnline Algarve Online
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URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=152068

Comentário:
O FC Porto venceu hoje o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo de Gilberto Duarte
a quatro segundos do fim, que colocou os 'dragões' no caminho do ABC na final da Taça de Portugal
de andebol masculino.
Na segunda meia-final da 'final four' que se disputa em Loulé no fim de semana, muito equilibrada e
decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional, acabou por triunfar, ficando a um jogo
de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07.
O duelo equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão
voltar a enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato
nacional, à melhor de cinco jogos.
Os guarda-redes entraram no jogo 'em grande', com várias defesas de grande realce, pelo que o
marcador só mexeu aos 2.25 minutos, com o 1-0 para o FC Porto, equipa que perdeu o guardião
Alfredo Quintana por lesão durante quase toda a primeira parte.
Os primeiros 20 minutos da partida ficaram marcados pelo equilíbrio, com as duas equipas em
excelente plano, praticando bom andebol e alternando constantemente na liderança do marcador.
Na entrada para o último terço da primeira parte, o FC Porto revelou-se mais agressivo e começou a
ganhar distância, que nunca passou dos três golos, aos 10-13 e 13-16, o resultado que se verificava
ao intervalo.
No reatamento, já com Quintana de volta à baliza portista, as suas defesas contribuíram para
aumentar a distância para o Benfica, cujo máximo foi de cinco golos, com 15-20, aos cinco minutos da
segunda parte.
Os 'encarnados' não desistiram e, perante a passividade de um FC Porto que defendia uma diferença
aparentemente confortável, recuperaram, 'voltando' ao jogo em 12 minutos e até dispondo de um
golo de vantagem (23-22).
Os últimos dez minutos foram muito táticos, com as duas equipas pouco dispostas a dar hipóteses de
golo ao adversário, e acabou por ser Gilberto Duarte, com os dois últimos tentos para a sua equipa, o
decisivo a quatro segundos do fim, a dar o triunfo ao FC Porto.
Jogo no pavilhão municipal de Loulé.
Benfica - FC Porto, 27-28.
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Ao intervalo: 13-16.
Sob a arbitragem da dupla Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga), as equipas alinharam e
marcaram com os seguintes jogadores:
- Benfica: Hugo Figueira, Carlos Carneiro (6), Dário Andrade, Javier Borragan (5), José Costa (2),
António Areia (7) e Tiago Pereira (2). Jogaram ainda: Vicente Álamo, João Pais (1), Cláudio Pedroso,
Paulo Moreno, Asier Marcos e Elledy Semedo (4).
Treinador: Mariano Ortega.
- FC Porto: Alfredo Quintana, Ricardo Moreira (3), João Ferraz (6), Gilberto Duarte (6), Daymaro
Salina (3), Michal Kasal (1) e Hugo Santos (5). Jogaram ainda: Hugo Laurentino, Yoel Morales (1),
Francisco Silva, Alexis Borges e Miguel Martins (3).
Treinador: Ljubomir Obradovic.
Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 5-4 (10), 7-7 (15), 9-9 (20), 12-13 (25), 13-16 (intervalo),
15-20 (35), 18-21 (40), 21-22 (45), 24-24 (50), 25-26 (55) e 27-28 (resultado final).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
.diariOnline RS com Lusa
22:51 sábado, 28 março 2015
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ABC vence Sporting e impede ´tetra´ dos ´leões´ na Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

DiáriOnline Algarve Online

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=152067

Comentário:
O ABC venceu hoje o Sporting, na primeira meia-final da Taça de Portugal de andebol, por 33-30, e
qualificou-se para a final da prova, impedindo os 'leões' de tentarem conquistar o quarto título
consecutivo.
No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam ao intervalo por 20-18, revelaram-se
superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte' para a final da Taça, onde defrontarão,
no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto.
Com base numa defesa agressiva, em 5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos,
procurando um andebol muito rápido, com saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões'
se mostravam mais macios na contenção ao adversário e no jogo ofensivo.
Depois de um período de equilíbrio nos primeiros minutos, o ABC ganhou a vantagem que nunca mais
perderia ao longo da partida a partir dos 15-14, já na ponta final da primeira parte.
Os bracarenses aproveitaram o momento em que Sporting, com dois jogadores excluídos, estava em
inferioridade numérica para se distanciarem no marcador de vez.
Na segunda parte, o ABC foi mais paciente e controlou a diferença de golos, perante um Sporting que
logo ao início perdeu João Antunes, expulso após a terceira exclusão de dois minutos.
Os 'leões', que tinham triunfado nas três últimas edições da Taça de Portugal, nunca tiveram
capacidade para dar a volta ao panorama da partida e viram o ABC vencer o primeiro jogo de uma
série que se prolonga noutra competição dentro de uma semana, com as meias-finais do 'play-off' do
campeonato nacional, jogadas à melhor de cinco.
Já o ABC vai procurar no domingo a sua 11.ª vitória na Taça de Portugal, que já não conquista desde
2009.
Jogo no pavilhão municipal de Loulé.
ABC-Sporting, 33-30.
Ao intervalo: 20-18.
Sob a arbitragem da dupla António Trinca e Tiago Monteiro (Lisboa), as equipas alinharam e
marcaram:
- ABC: Humberto Gomes, Carlos Martins (2), João Pinto (5), Ricardo Pesqueira (3), Pedro Seabra (3),
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Fábio Antunes (3) e Nuno Grilo (4). Jogaram ainda: David Tavares (6), Diogo Branquinho (2), João
Gonçalves (1), Hugo Rocha (1), Tomás Albuquerque (2), Nuno Rebelo (1) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.
- Sporting: Ricardo Candeias, Pedro Portela (8), Bosko Bjelanovic (1), Bruno Moreira (3), Sérgio
Barros (1), Frankis Marzo (6) e Fábio Magalhães (3). Jogaram ainda: Rui Silva (3), Pedro Solha (1),
João Antunes e Pedro Spínola (4).
Treinador: Frederico Santos.
Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 8-6 (10), 11-10 (15), 14-13 (20), 18-15 (25), 20-18
(intervalo), 21-19 (35), 22-20 (40), 24-22 (45), 27-24 (50), 30-25 (55) e 33-30 (resultado final).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
.diariOnline RS com Lusa
21:20 sábado, 28 março 2015

Página 29

A30

Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal de andebol feminino
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As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
A agenda de andebol em Loulé prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final four'
da Taça de Portugal de andebol masculino: ABC-Sporting (17:00) e Benfica-FC Porto (19:15).
.diariOnline RS com Lusa
16:52 sábado, 28 março 2015
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FC Porto garante final no último segundo - O Jogo
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Dragões derrotaram o Benfica por 28-27 e defrontam o ABC na final da Taça de Portugal. Gilberto
Duarte apontou o decisivo golo no derradeiro segundo do jogo.
em atualização
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DIRETO|Benfica-FC Porto - O Jogo
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Águias e dragões procuram chegar à final da Taça de Portugal, numa final four que decorre em Loulé.
ABC será o adversário no jogo do título.
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ABC na final à custa do Sporting - O Jogo
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Equipa minhota derrotou o Sporting por 33-30 e está na final da Taça de Portugal
em atualização
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Madeira SAD e JAC Alcanena na final feminina - O Jogo
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As duas equipas disputam este domingo a final da Taça de Portugal de andebol feminino.
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da final four, que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
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Artigo | Sáb, 28/03/2015 - 16:59
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
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Madeira SAD e JAC Alcanena disputam final da Taça de Portugal
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28 Março, 2015
As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no domingo a final da Taça de Portugal de
andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas meias-finais, em jogos disputados em Loulé.
No arranque da 'final four', que se realiza no fim de semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa
do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars, por 28-14 (14-6 ao intervalo).
No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24, decidindo na segunda metade um
encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de vantagem (13-12).
Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal - que
conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende inscrever o seu
nome na lista de vencedores pela primeira vez.
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Andebol: FC Porto afasta Benfica e vai decidir Taça com o ABC
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Gilberto Duarte decidiu clássico emotivo, a três segundos do fim
há 6 minutos
O FC Porto apurou-se neste sábado para a decisão da Taça de Portugal, ao vencer o Benfica por 2827, em Loulé, com um golo conseguido a quatro segundos do fim. A equipa portista vai enfrentar
neste domingo (17 h) o ABC, que horas antes, no mesmo pavilhão, tinha afastado o.
Num jogo muito equilibrado, o FC Porto parecia ter feito o mais difícil quando conseguiu uma
vantagem de cinco golos, com 20 minutos por jogar (20-15). No entanto o Benfica reagiu e, com um
parcial de 7-2 forçou a igualdade no marcador, que se manteve até aos 27-27. Nessa altura, com o FC
Porto de posse de bola, um desconto de tempo pedido por Obradovic, criou uma situação de
finalização, que Gilberto Duarte aproveitou, fazendo o golo que decidiu o jogo e inviabilizando o
prolongamento.
Redação
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Andebol: ABC elimina Sporting e está na final da Taça
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Triunfo por 33-30 em Loulé.
há 2 minutos
O ABC qualificou-se este sábado para a final da Taça de Portugal ao vencer o Sporting por 33-30, em
Loulé.
Os minhotos esperam agora o vencedor do embate entre Benfica e FC Porto, que ainda se realiza
hoje.
Redação

Página 42

A43

Depois das polémicas, Sporting vs ABC na Taça
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Chegou o grande fim-de-semana da Taça de Portugal. Em Loulé, entre sábado e Domingo, as
melhores equipas da época vão lutar pela Taça. Na primeira meia-final, às 17h00, talvez o jogo mais
aguardado, naquela que é a reedição da final do ano passado, em que a vitória sorriu ao Sporting.
Frente a frente, Sporting e ABC de Braga depois de uma semana com algumas polémicas e acusações
entre as equipas. Primeiro, o presidente do ABC, João Luís Nogueira, acusou o Sporting de estar a
"aliciar" jogadores do ABC, numa manobra de desestabilização e depois veio a público que o Sporting
recusou o pedido do ABC, que não pretendia jogar, em Lisboa, no Domingo de Páscoa. Agora,
provocações só dentro de campo. O Sporting entra em campo como o vencedor da prova. Aliás, das
últimas três edições da prova, o que garante, só por isso, o favoritismo à equipa que ainda por cima é
o único adversário que o ABC ainda não venceu esta época. No campeonato, duas vitórias para o
Sporting que quer, agora, a terceira, para chegar à final da Taça, no Domingo. "O ABC é uma equipa
muito forte e motivada. Esperamos um encontro com muitas dificuldades. Contudo, estamos
preparados para mostrar que estamos fortes e o quanto queremos vencer", considerou o lateral
esquerdo do Sporting, Fábio Magalhães, em declarações no portal do clube leonino. No mesmo
sentido, também Bruno Moreira está confiante na vitória do Sporting: "É um título que gostamos
muito de ganhar e que conseguimos conquistar nos últimos três anos. Queremos trazer o troféu
novamente para o nosso lado". Mas, no caminho para a final, o Sporting precisa de vencer, primeiro, o
ABC de Braga, uma equipa que merece todo o respeito do capitão leonino: "O ABC tem um jogo muito
coeso, há anos que joga mais ou menos da mesma forma e nós sabemos isso. Têm um treinador com
boas ideias, um excelente organizador de jogo e um grande guarda-redes, mas, no fundo, valem pelo
grupo que apresentam. Para combater os pontos fortes dos bracarenses, o Sporting terá também de
se fazer valer pela força do colectivo. "A nossa mais-valia é a união, o todo. Temos de estar
concentrados e sabemos da importância desta competição, até porque estamos habituados a ganhála. Com o máximo de união, vamos trazer a vitória para os sportinguistas". Motivados por uma grande
época, o ABC partiu para Loulé, com o objetivo de devolver a Taça de Portugal a Braga. "É um jogo
que será muito gratificante porque, em primeiro lugar, são jogos muito estimulantes porque são
meias-finais e tudo o que nós queremos é conseguir estar na final. Estamos exatamente no ponto em
que queríamos estar e agora é desfrutar, desportivamente, que é ganhando. O que nós pretendemos
é vencer este adversário e depois vencer o próximo na final", declarou o treinador do ABC, Carlos
Resende, na conferência de imprensa de antevisão da 'final-four' da Taça. Para o central Pedro
Seabra, a "união e motivação" da equipa poderão ser os factores decisivos para a conquista da Taça.
"Podemos vencer o Sporting , apesar da excelente equipa que eles têm, mas nós acreditamos que nós
temos os nossos trunfos para poder chegar à final. É verdade que é a única equipa que não
conseguimos vencer mas quer no jogo em Braga, quer no jogo em Lisboa, os resultados dizem que o
jogo poderia ter caído para qualquer um dos lados. Estamos à espera de um jogo equilibrado contra
uma grande equipa e sabemos que somos também uma grande equipa e esperamos ser mais felizes
desta vez", anteviu o organizador de jogo do ABC de Braga. O vencedor deste encontro entusiasmante
enfrenta, na final de Domingo, o vencedor da meia-final que opõe o FC Porto ao Benfica.
27 Março, 2015
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Sim, com sabor a final antecipada. É inegável, quando um jogo desafia a maior rivalidade do desporto
português, independentemente da modalidade. FC Porto e Benfica jogam, neste sábado, pelas 19h15,
a segunda meia-final da 'final-four' da Taça. Nesta época, uma vitória para o FC Porto, no Dragão
Caixa, e uma para o Benfica, na Luz. Agora, é em Loulé, num excelente aperitivo para o que aí virá
nas meias-finais do 'play-off' de apuramento de campeão, onde as duas equipas medirão forças, numa
eliminatória à maior de cinco jogos. Só que desta vez, é só um jogo e vale um bilhete para a final de
Domingo. O FC Porto até é hexacampeão nacional mas não vence a Taça há oito épocas, nada que
perturbe Ricardo Moreira, nesta ambição de voltar a vencer o troféu: "Efectivamente não temos
conseguido e é uma falha nossa. Nos últimos anos conseguimos o campeonato mas não a Taça.
Gostaríamos de conquistar Taça e Campeonato, mas ainda há muitos jogos decisivos. Certo é que se
conseguirmos ganhar a Taça vamos muito motivados para o que resta do campeonato", afirmou o
ponta-direita do FC Porto, em declarações no portal do clube. Para vencer a Taça, primeiro o FC Porto
terá que afastar o Benfica, uma equipa que o capitão portista acredita estar a melhorar: "De certeza
que os atletas deles já interiorizaram algumas ideias que não estavam tão consistentes nos primeiros
jogos da época. O Benfica que enfrentámos na segunda volta já foi melhor do que na primeira e de
certeza que agora será melhor ainda. Já vimos esse jogo, reflectimos e corrigimos os erros". No
Benfica, o guarda-redes Vicente Álamo é o porta-voz da esperança encarnada. "O grupo está bem.
Vamos enfrentar esta 'final-four' confiantes, motivados e vamos tentar ter sucesso", considerou
Álamo, em declarações ao sítio oficial do Benfica. Do outro lado, o FC Porto que é a equipa mais
regular da época, o que não "elimina" as hipóteses do Benfica em seguir para a final. Na época
passada, o Benfica perdeu, após prolongamento, na meia-final com o Sporting, mas Vicente Álamo
acredita que, desta vez, a equipa vai fazer melhor: "Temos as nossas possibilidades. Precisamos de
fazer um bom jogo na defesa e no ataque, pois assim podemos vencer". O vencedor deste encontro
enfrenta, na final de Domingo, o vencedor da meia-final que opõe o Sporting ao ABC de Braga.
28 Março, 2015
Anabela Macedo
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A Taça de Portugal de andebol foi ganha nas três épocas anteriores pelo Sporting, mas a equipa
lisboeta já não poderá vencer a prova pela quarta vez seguida. A final desta temporada, a realizar
hoje em Loulé (17 horas), será entre ABC e FC Porto. O clube bracarense foi o responsável por
eliminar o Sporting, ao derrotar por 33-30 os "leões" na primeira meia-final da final-four. David
Tavares (6) e João Pinto (5) foram os melhores marcadores do ABC, de nada valendo ao Sporting os
oito golos de Pedro Portela. Na outra meia-final, houve mais equilíbrio até ao fim, com o FC Porto a
ultrapassar o Benfica (28-27), graças a um golo de Gilberto Duarte praticamente no último segundo.
O lateral portista marcou seis golos, tal como o seu colega João Ferraz. No Benfica, destacou-se
António Areia (7). No currículo do ABC há espaço para dez Taças de Portugal. O FC Porto conta com
sete.
28/03/2015 - 21:51Eliminaram o detentor Sporting e o Benfica, respectivamente.
PÚBLICO
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águias tiveram desvantagem de cinco golos Ljubomir Obradovic ficou feliz pela qualificação para a final
da Taça de Portugal num encontro,, onde não havia "favoritos". "Os jogos da Taça de Portugal são
sempre complicados, nunca há favoritos. Estavam aqui as quatro melhores equipas de Portugal e,
neste jogo, acabámos por ganhar. Tivemos algumas situações difíceis de resolver e muitas
dificuldades nos momentos em que estávamos com menos um jogador - não é fácil jogar durante
quatro minutos seguidos em inferioridade numérica. Não pensei na vantagem de cinco golos. Faltavam
17 minutos e muito jogo pela frente. Falhámos vários lances e permitimos que o Benfica aproximasse,
mas conseguimos ganhar no fim". FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se para o primeiro encontro
das meias-finais do playoff e o técnico portista salienta que o adversário nada tem a perder. "O que é
que o Benfica tem a perder? Tem tudo a ganhar. A nossa única vantagem é poder jogar o quinto jogo
em casa. Mas ainda não quero pensar nisso, amanhã [domingo] temos o ABC pela frente?",
interrogou, ainda pouco esclarecido acerca do oponente que se confirma, é mesmo a formação de
Braga.
, 28 março de 201522:21
LUSA Filipe Farinha
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Taça de Portugal: ABC bate Sporting e está na final
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bracarenses triunfam por 33-30 O ABC carimbou a presença na final da Taça de Portugal ao bater este
sábado o Sporting, em Loulé, por 33-30, impedindo os leões de defender o título após três triunfos
consecutivos na prova. (em atualização)
, 28 março de 201518:36
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venceram ambos nas "meias" em Loulé As equipas do Madeira SAD e da JAC Alcanena vão disputar no
domingo a final da Taça de Portugal de andebol feminino, depois de terem vencido as respetivas
meias-finais, em jogos disputados em Loulé. No arranque da 'final four', que se realiza no fim de
semana no pavilhão municipal de Loulé, a equipa do Madeira SAD venceu de forma fácil o Maiastars,
por 28-14 (14-6 ao intervalo). No segundo jogo, a JAC Alcanena bateu o Santa Joana por 28-24,
decidindo na segunda metade um encontro que, ao intervalo, liderava com apenas um golo de
vantagem (13-12). Na final de domingo, o Madeira SAD procura o 17.º triunfo consecutivo na Taça de
Portugal - que conquista de forma ininterrupta desde 1999 -, enquanto a JAC Alcanena pretende
inscrever o seu nome na lista de vencedores pela primeira vez. A agenda de andebol em Loulé
prossegue hoje com a realização das duas meias-finais da 'final four' da Taça de Portugal de andebol
masculino: ABC-Sporting (17 horas) e Benfica-FC Porto (19H15).
, 28 março de 201522:13
LUSA Filipe Farinha
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Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

28-03-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=939446

SIGA AS MEIAS-FINAIS DA TAÇA DE PORTUGAL (19.15) - Benfica e FC Porto medem forças este
sábado nas meias-finais da Taça de Portugal, a partir das 19.15 horas, em Loulé, num encontro em
que será encontrado o adversário do ABC (derrotou o Sporting) para a final da competição, no
domingo. - Este será o terceiro encontro da temporada entre águias e dragões. O FC Porto venceu o
Benfica no Dragão Caixa, na primeira volta da fase regular, e as águias responderam com um triunfo
na Luz, na última jornada, que não teve qualquer influência nas classificações finais. - FC Porto e
Benfica vão encontrar-se ainda nas próximas semanas nas meias-finais do Playoff do Campeonato.
, 28 março de 201519:07
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leões são o clube com mais troféus e querem chegar ao 16.º A final-four da Taça de Portugal disputase hoje e amanhã no Pavilhão Municipal de Loulé, no Algarve, numa prova (44.ª edição) sem
favoritos, como tem sido tradição. É que as decisões fazem-se num curto espaço de pouco mais de 24
horas, em jogos muito intensos. O caneco costuma cair para quem se apresentar mais forte,
concentrado e deseja salvar a época. Por isso, o hexacampeão FC Porto nunca conseguiu a dobradinha
e não ganha a competição há 8 anos, enquanto o Sporting, mesmo sem ser teoricamente a equipa
mais forte, é o clube com mais troféus conquistados (15), podendo chegar ao seu 4.º consecutivo. O
programa masculino promete muita emoção, com a primeira meia-final a opor os leões (2.ºs na fase
regular do Campeonato) ao ABC (3.º), numa repetição da final de 2014, ganha (34-29) então pelo
Sporting, na Maia. Os leões detêm ainda o trunfo de terem sido a ovelha negra da turma de Braga,
que averbou duas derrotas (32-33 e 31-29) na fase regular desta temporada. Quanto ao FC Porto
(1.º) encontra pela frente um Benfica (4.º) muito motivado, numa eliminatória (tal como no ABCSporting) idêntica às meias-finais do playoff do Campeonato da 1.ª Divisão. Na fase regular, os
encarnados venceram (29-27) o FCPorto na Luz e foram derrotados (24-28) no Dragão.
, 28 março de 201500:54
alexandre reis Carlos Gonçalves
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28 Mar, 2015, 19:27
O ABC venceu hoje o Sporting, na primeira meia-final da Taça de Portugal de andebol, por 33-30, e
qualificou-se para a final da prova, impedindo os 'leões' de tentarem conquistar o quarto título
consecutivo.
No pavilhão municipal de Loulé, os bracarenses, que já venciam ao intervalo por 20-18, revelaram-se
superiores aos 'leões' e conquistaram o primeiro 'passaporte' para a final da Taça, onde defrontarão,
no domingo, o vencedor do jogo Benfica-FC Poto.
Com base numa defesa agressiva, em 5:1, o ABC esteve sempre melhor em termos defensivos,
procurando um andebol muito rápido, com saídas incisivas para o contra-ataque, enquanto os 'leões'
se mostravam mais macios na contenção ao adversário e no jogo ofensivo.
Carlos Barros
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O FC Porto venceu este sábado o Benfica pela margem mínima (28-27), graças a um golo de Gilberto
Duarte a quatro segundos do fim, que colocou os 'dragões' no caminho do ABC na final da Taça de
Portugal de andebol masculino.
Na segunda meia-final da 'final four' que se disputa em Loulé no fim de semana, muito equilibrada e
decidida nos detalhes, a equipa portista, hexacampeã nacional, acabou por triunfar, ficando a um jogo
de conquistar um troféu que lhe foge desde 2006/07.
O duelo equilibrado foi um bom aperitivo para o capítulo seguinte, uma vez que os dois conjuntos vão
voltar a enfrentar-se a partir da próxima semana nas meias-finais do 'play-off' do campeonato
nacional, à melhor de cinco jogos.
Carlos Barros
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Ljubomir Obradovic
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O treinador de andebol do FC Porto, Ljubomir Obradovic, ficou feliz pela qualificação para a final da
Taça de Portugal após um jogo emotivo diante do Benfica (28-27) que apenas foi resolvido no último
lance do encontro.
"Os jogos da Taça de Portugal são sempre complicados, nunca há favoritos. Estavam aqui as quatro
melhores equipas de Portugal e, neste jogo, acabámos por ganhar. Tivemos algumas situações difíceis
de resolver e muitas dificuldades nos momentos em que estávamos com menos um jogador - não é
fácil jogar durante quatro minutos seguidos em inferioridade numérica. Não pensei na vantagem de
cinco golos. Faltavam 17 minutos e muito jogo pela frente. Falhámos vários lances e permitimos que o
Benfica aproximasse, mas conseguimos ganhar no fim", começou por dizer o técnico do FC Porto.
FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se para o primeiro encontro das meias-finais do playoff e o
técnico portista salienta que o adversário nada tem a perder.
"O que é que o Benfica tem a perder? Tem tudo a ganhar. A nossa única vantagem é poder jogar o
quinto jogo em casa. Mas ainda não quero pensar nisso, amanhã [domingo] temos o ABC pela
frente?", sentenciou o técnico ainda pouco esclarecido acerca do oponente que se confirma, é mesmo
a formação de Braga.
28-03-2015 22:53FC Porto qualificou-se para a final da Taça de Portugal em Andebol ao vencer o
Benfica por 28-27.
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