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A4 Telma Monteiro apadrinha judo nas Olisipíadas 00:02 - 07-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=535091

 
07-03-2015
 
 Cerca de 400 crianças e jovens são esperados, este sábado, no pavilhão do Parque de Jogos 1.º Maio
(Fundação Inatel), em Lisboa, para participarem nas provas de judo das Olisipíadas, prova que junta
participantes das várias freguesias da capital.
Para abrilhantar a festa, Telma Monteiro, quatro vezes campeã da Europa, será madrinha da prova e
estará presente para incentivar os mais novos na prática da modalidade, bem como Nuno Delgado,
bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.
As Olisipíadas têm por missão difundir e incentivar à prática do desporto como fator de união,
contando para isso com provas em 12 modalidades. As provas de basquetebol, ténis de mesa e futsal
já se realizaram. Além do judo, ficam a faltar as provas de ginástica, atletismo, voleibol, natação,
andebol, ciclismo, râguebi e skate.
 Informações:
www.cm-lisboa.pt/olisipiadas
www.facebook.pt/olisipiadas
olisipiadas@cm-lisboa.pt
 Programa - Fase Local do Judo - Sábado, 7 de março
Pavilhão do Parque de Jogos 1º Maio - Fundação Inatel
14h00 - Receção dos Atletas de todas as Freguesias
14h00 - Início da Pesagem dos Atletas
14h30 - Demonstração de Judo para Cegos - Clube Judo Total
15h00 - Início do Desfile, intervenções
15h30 - Aquecimento Geral de todos os Atletas
16h00 - Início das Provas e Início da Aula de Judo para experimentação
19h00 - Fim das Provas
 
 Redação
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A9

Benfica favorito em Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2015

Meio: Record Online Autores:
Alexandre Reis

Fernando Ferreira

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=934995

 
playoff arranca hoje Muito contestado por uns e apoiado por outros, o novo formato do Campeonato,
com a fase final em sistema de playoff, inicia-se hoje, com a disputa dos primeiros jogos dos quartos-
de-final, sendo de destacar a visita do Benfica a Águas Santas, naquele que será o embate
teoricamente mais equilibrado. Os encarnados, no entanto, detêm favoritismo, tendo em conta os
resultados na fase regular, quando venceram na Maia (30-25) e na Luz (27-20) a turma orientada por
Paulo Faria. "Num playoff não há jogos fáceis, mas estamos motivados e confiantes para fazermos um
bom jogo e sairmos de Águas Santas com um bom resultado. Melhorámos em termos defensivos com
a entrada do espanhol Asier Antonio. Também assimilámos as ideias do treinador. Podemos esperar
que no próximo jogo tudo nos corra bem", considerou o central das águias, Tiago Pereira. Quanto ao
Sporting, desloca-se à Horta, garantindo a continuidade de Fábio Magalhães por mais duas
temporadas."Estou no Sporting há seis anos e nunca ganhei um campeonato. Esse é o meu principal
objetivo. Nunca me faltou nada no Sporting e não me vejo a jogar noutra equipa em Portugal",
afirmou Fábio Magalhães. Já a 1.ª jornada do Grupo B (da permanência) só se inicia dia 14, com os
desafios Maia ISMAI-Xico Andebol e Belenenses-Santo Tirso.
 
 , 7 março de 201506:06
 
alexandre reis Fernando Ferreira
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Benfica favorito em Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-03-2015

Meio: Sábado Online

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

 
06:06 . Record Por alexandre reis - Record Muito contestado por uns e apoiado por outros, o novo
formato do Campeonato, com a fase final em sistema de playoff, inicia-se hoje, com a disputa dos
primeiros jogos dos quartos-de-final, sendo de destacar a visita do Benfica a Águas Santas, naquele
que será o embate teoricamente mais equilibrado.Os encarnados, no entanto, detêm favoritismo,
tendo em conta os resultados na fase regular, quando venceram na Maia (30-25) e na Luz (27-20) a
turma orientada por Paulo Faria."Num playoff não há jogos fáceis, mas estamos motivados e
confiantes para fazermos um bom jogo e sairmos de Águas Santas com um bom resultado.
Melhorámos em termos defensivos com a entrada do espanhol Asier Antonio. Também assimilámos as
ideias do treinador. Podemos esperar que no próximo jogo tudo nos corra bem", considerou o central
das águias, Tiago Pereira.Quanto ao Sporting, desloca-se à Horta, garantindo a continuidade de Fábio
Magalhães por mais duas temporadas."Estou no Sporting há seis anos e nunca ganhei um
campeonato. Esse é o meu principal objetivo. Nunca me faltou nada no Sporting e não me vejo a jogar
noutra equipa em Portugal", afirmou Fábio Magalhães.Já a 1.ª jornada do Grupo B (da permanência)
só se inicia dia 14, com os desafios Maia ISMAI-Xico Andebol e Belenenses-Santo Tirso.
 
 06:06 . Record
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho defronta o
Sporting nas meias-finais da Ta-
ça de Portugal, de acordo com o
sorteio realizado ontem, enquan-
to o FC Porto mede forças com o

Benfica. 
As meias-finais da Taça de

Portugal disputam-se a 28 de
Março em Loulé, e a final, que
opõe os vencedores, a 29. FC
Porto e Benfica venceram esta
época os jogos em casa que se
defrontaram na fase regular,

com os ‘dragões’ a ganharem em
casa por 28-24 e a perderem na
Luz por 29-27. Na outra meia-fi-
nal o ABC encontra o vencedor
da Taça nas últimas três edições,
sendo que os ‘leões’ venceram
os dois jogos da fase regular, 31-
29 em casa e 33-32 fora.

Jogo disputa-se a 28 de Março

Sporting é o adversário do ABC/UMinho
nas meias-finais da Taça de Portugal
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

A equipa do ABC/UMinho, ter-
ceiro classificado na fase regu-
lar, inicia a fase dos ‘play-offs’
do campeonato, a jogar com o
Madeira SAD, sexto classifica-
do na primeira fase. A formação
bracarense conta por vitórias os
dois encontros disputados com o
Madeira SAD (21-31 fora e 35-
31 em casa), na fase regular e
apresenta-se na máxima força
para o desafio que está agendado
para amanhã. 

O vencedor deste jogo vai dis-
putar as meias-finais com o ven-
cedor do jogo entre Sporting e
Sporting da Horta, a disputar à
melhor de cinco. Com a época
em curso, o ABC entra numa fa-
se de decisões, em três frentes
desportivas (campeonato, Taça
Challenge e Taça de Portugal).
“Iniciámos os jogos a eliminar
com o Águas Santas [no passado
sábado] e temos agora um se-
gundo duelo (em dois jogos)
com o Madeira SAD. Será muito
importante este primeiro jogo,
queremos duas vitórias para che-
gar às meias-finais”, apontou
ontem Carlos Resende, em con-
ferência de imprensa. O técnico
da equipa bracarense aponta,
ainda, no horizonte, o jogo na
Finlândia para a Taça Challenge. 

“Estamos satisfeitos por aquilo
que produzimos, mas não entra-
mos em euforias. Estamos onde
queríamos estar, mas agora vem
o ‘sprint’ final e não podemos
adormecer. Já houve casos em
que o atleta descansou no
‘sprint’ final e não chegou à me-

ta”, alertou Carlos Resende,
através do exemplo. 

O treinador do ABC/UMinho
teceu ainda comentário ao sor-
teio da meia-final da Taça de
Portugal, onde vai defrontar o
Sporting. “Os resultados ante-
riores não foram os melhores,
mas águas passadas não movem
moinhos. Interessa perspectivar
o futuro, não estando satisfeitos
com tudo o que fizemos”.

Bracarenses na máxima força
para arranque dos ‘play-offs’
PLANTEL DO ABC/UMINHO apresenta-se na máxima força para o arranque
dos ‘play-offs’. Carlos Resende destaca que o percurso da equipa está dentro
do previsto e avisa que “é importante não adormecer no sprint final”.

DR

Carlos Resende alerta que a equipa enfrenta um ‘sprint’ nesta fase da época

“Estamos orgulhosos
de tudo o que fizemos
e temos consciência de que
temos capacidade para
alcançar resultados
melhores do que aqueles
que conseguimos com o
Sporting”, disse Resende,
sobre o jogo da Taça.
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O Sporting, detentor da Taça de Portugal, terá pela 
frente o ABC/UMinho nas meias-finais da Taça de 
Portugal, cujo sorteio se realizou, ontem, em Loulé.

As meias-finais da Taça de Portugal disputam-se a 
28 de março naquela cidade algarvia, e a final, que 
opõe os vencedores, a 29.

O outro jogo vai opor o Benfica ao campeão na-
cional, o FC Porto.

Carlos Resende disse, ontem, que são «quatro 
equipas muito boas».

Esta época, os leões somam por vitórias os dois 
confrontos com a turma academista, mas Resende 
desvaloriza o facto.

«Águas passadas não movem moinhos, já diz o 
ditado. Não podemos estar agarrados à história, embora 
seja crucial dominá-la, até para saber como chegamos 
aqui e preparar o futuro. Não estamos satisfeitos com 
tudo o que fizemos, mas estamos orgulhosos com 
tudo o que fizemos até agora, embora possamos, claro, 
melhorar. Queremos sempre mais e esse jogo com 
o Sporting não foge à regra. Temos capacidade para 
aspirar a um resultado melhor do que fizemos nos 
dois últimos jogos com eles. Mas, independentemente 
do adversário que nos saísse, o nosso objetivo, que 
é vencer a Taça de Portugal, continua intacto», juntou 
o técnico dos minhotos.

ABC encontra Sporting em Loulé 
e só pensa em «erguer a Taça»
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Humberto Gomes (à esquerda) e técnico Carlos Resende

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho começa, 
amanhã, no Funchal, o ata-
que do título de andebol, 
que esta época recupera o 
formato de play-offs para 
apurar o campeão.

O Madeira SAD é o ad-
versário dos academistas 
que, nas meias-finais, po-
dem encontrar Benfica ou 
Águas Santas.

Carlos Resende, técnico 
da turma minhota, espera 
vencer o primeiro jogo na 

Madeira e, uma semana 
depois, na Finlândia, quer 
bater o Käsipallo-
seura Riihimäen 
Cocks, em par-
tida relativa à 
primeira mão 
dos quartos 
de final da Taça 
Challenge.

«Estes são jogos a 
eliminar e, depois de ter-
mos vencido o Águas San-
tas, em partida da Taça de 
Portugal, seguem-se mais 
jogos  a eliminar. O ideal 

era que este arranque fos-
se com duas vitórias fora. 

Começar com duas 
vitórias nestas 

duas competi-
ções seria fa-
buloso», ati-
rou Carlos Re-

sende.
O ABC/UMinho 

está em três frentes 
e, até agora, o balanço é 
«positivo, dentro do ex-
pectável».

«Estamos todos satisfei-
tos com o que fizemos até 

«Balanço é muito positivo   
mas falta... o sprint final»

agora, mas sabemos que 
estamos apenas a meio. 
Não podemos nem que-
remos entrar em eufo-
rias. Estamos onde gos-
taríamos de estar mas... 
falta o sprint final. Já ti-
vemos histórias de um 
corredor que estava a 
contar ganhar, adorme-
ceu um pouco e no final 
foi ultrapassado na reta 
da meta. Temos de estar 
atentos e queremos ven-
cer o sprint final», desta-
cou Carlos Resende.

A partida entre ABC e 
Madeira SAD joga-se ama-
nhã, pelas 17h00, no Pavi-
lhão do Funchal.

Saldo favorável     
aos minhotos

Nos dois jogos dispu-
tados na presente tempo-
rada, o ABC/UMinho foi 
sempre superior ao Ma-
deira SAD.

No Funchal, os minhotos 
venceram por 31-21 (pri-
meira volta) e, em, Bra-
ga, a vitória voltou a sorrir 
à turma amarela (35-31).

Para este primeiro en-
contro do play-off de apu-
ramento do campeão, Car-
los Resende tem todo o 
plantel à disposição. 

AVELINO LIMA

CARLOS RESENDE E O JOGO COM O MADEIRA SAD

O primeiro 
jogo com os finlandeses (Taça Challenge) é no pró-ximo dia 15, pelas 17h00, na Fin-
lândia
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Agenda Desportiva do fim-de-semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: Guimarães Digital.com

URL:: http://www.guimaraesdigital.com/noticias/59045/agenda-desportiva-do-fim-de-semana

 
6 de Março, 2015 15:14
 
 Agenda Desportiva do fim-de-semana Desporto 6 de Março, 2015 15:14
Desde o futebol ao voleibol, basquetebol e andebol, são muitas as equipas vimaranenses que jogam
este fim-de-semana. Conheça a agenda.
LIGA - 24ª JORNADA
 Domingo - 16h.00
 Moreirense  - Académica
Domingo - 19h15
 Boavista -  Vitória
SEGUNDA LIGA - 32ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Beira-Mar - Vitória B 
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - FASE FINAL - 3ª JORNADA
 Sábado - 17h.
 Nacional - Vitória
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES 2ª DIVISàO - FASE SUBIDA - 3ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Padroense - Moreirense
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES 2ª DIVISàO - FASE MANUTENÇàO - 3ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Tirsense - Ronfe
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS - 2ª FASE - 6ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Vitória  - Padroense
 CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS -  2ª FASE - 7ª JORNADA
 Sábado - 11h.
 FC Porto - Vitória
 CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS -  FASE MANUTENÇàO - SÉRIE B - 7ª JORNADA
 Domingo - 11h.
 Penafiel - Moreirense
PRÓ-NACIONAL A.F. BRAGA - 25ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Serzedelo  - Celeirós
 Domingo - 15h.
 Ronfe - Joane
 Brito - Torcatense
 Taipas - Porto D'Ave
 DIVISàO DE HONRA A.F. BRAGA - SÉRIE B - 21ª JORNADA
 Sábado, 15h00
 A. Urgeses - Caldelas
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 Domingo, 15h00
 Ruivanense - Ponte
 A. Baúlhe - Pevidém
 1ª DIVISàO A.F. BRAGA - SÉRIE C - 19ª JORNADA
 Sábado, 15h00
 Ases - Selho
 Longos - Cavez
 Domingo, 15h00
 Airão - Prazins
 Mota - Campelos
 FUTSAL - NACIONAL DA 2ª DIVISàO - 18ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Piratas Creixomil - Caxinas
 BASQUETEBOL - LIGA - 18ª JORNADA
 Domingo - 16h00
 Vitória - CAB Madeira
VOLEIBOL - FINAL 8 TAÇA DE PORTUGAL - QUARTOS-DE-FINAL
 Sexta-feira - 20h00
 Vitória  - Benfica
 ANDEBOL - NACIONAL DA 2ª DIVISàO - 21ª JORNADA
 Sábado - 17h30
 Fermentões - Ac. S. Mamede
 HÓQUEI EM PATINS  - NACIONAL DA 3ª DIVISàO - 15ª JORNADA
 Domingo - 20h.00
 Olá Mouriz - CARTaipense
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RESULTADOS: Vitória eliminado pelo Benfica da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: Guimarães Digital.com

URL:: http://www.guimaraesdigital.com/index.php?a=noticias&id=59045

 
6 de Março, 2015 21:14
 
 RESULTADOS: Vitória eliminado pelo Benfica da Taça de Portugal Desporto 6 de Março, 2015 21:14
Desde o futebol ao voleibol, basquetebol e andebol, são muitas as equipas vimaranenses que jogam
este fim-de-semana. Conheça a agenda.
LIGA - 24ª JORNADA
 Domingo - 16h.00
 Moreirense  - Académica
Domingo - 19h15
 Boavista -  Vitória
SEGUNDA LIGA - 32ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Beira-Mar - Vitória B 
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - FASE FINAL - 3ª JORNADA
 Sábado - 17h.
 Nacional - Vitória
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES 2ª DIVISàO - FASE SUBIDA - 3ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Padroense - Moreirense
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES 2ª DIVISàO - FASE MANUTENÇàO - 3ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Tirsense - Ronfe
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS - 2ª FASE - 6ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Vitória  - Padroense
 CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS -  2ª FASE - 7ª JORNADA
 Sábado - 11h.
 FC Porto - Vitória
 CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS -  FASE MANUTENÇàO - SÉRIE B - 7ª JORNADA
 Domingo - 11h.
 Penafiel - Moreirense
PRÓ-NACIONAL A.F. BRAGA - 25ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Serzedelo  - Celeirós
 Domingo - 15h.
 Ronfe - Joane
 Brito - Torcatense
 Taipas - Porto D'Ave
 DIVISàO DE HONRA A.F. BRAGA - SÉRIE B - 21ª JORNADA
 Sábado, 15h00
 A. Urgeses - Caldelas
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 Domingo, 15h00
 Ruivanense - Ponte
 A. Baúlhe - Pevidém
 1ª DIVISàO A.F. BRAGA - SÉRIE C - 19ª JORNADA
 Sábado, 15h00
 Ases - Selho
 Longos - Cavez
 Domingo, 15h00
 Airão - Prazins
 Mota - Campelos
 FUTSAL - NACIONAL DA 2ª DIVISàO - 18ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Piratas Creixomil - Caxinas
 BASQUETEBOL - LIGA - 18ª JORNADA
 Domingo - 16h00
 Vitória - CAB Madeira
VOLEIBOL - FINAL 8 TAÇA DE PORTUGAL - QUARTOS-DE-FINAL
 Sexta-feira - 20h00
 Vitória  0-3 Benfica
(19-25, 19-25 e 15-25)
 ANDEBOL - NACIONAL DA 2ª DIVISàO - 21ª JORNADA
 Sábado - 17h30
 Fermentões - Ac. S. Mamede
 HÓQUEI EM PATINS  - NACIONAL DA 3ª DIVISàO - 15ª JORNADA
 Domingo - 20h.00
 Olá Mouriz - CARTaipense
 
 

Página 18
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Fábio Magalhães mais dois anos no Sporting - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4439598

 
Fábio Magalhães aponta agora à conquista do título que o Sporting persegue há seis anos.
 
 O andebolista Fábio Magalhães renovou por mais dois anos e recorda os seis em que está no
Sporting.
 
 "Já estou no Sporting há seis temporadas e nunca ganhei um campeonato. Esse é o meu principal
objetivo. Nunca me faltou nada no clube, por isso não me via a jogar noutra equipa em Portugal",
disse Fábio Magalhães em declarações ao sítio do clube.
 
 O lateral esquerdo/central chegou a Alvalade vindo do ABC de Braga, em 2009/10, época em que
conquistou a Taça Challenge, único troféu europeu ganho por uma equipa portuguesa.
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Abertas as inscrições para as Férias Desportivas da Páscoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/abertas-as-inscricoes-para-as-ferias-desportivas-da-pascoa/

 
Mar 6, 2015
 
 O programa das Férias Desportivas inclui actividades desportivas (Futsal, Basquetebol, Voleibol,
Andebol, Badmington, Gira-Volei, Jogos Tradicionais, Natação, Atletismo, Baseball, Dança e Bowling) e
pedagógicas/culturais (Karaoke, Informática, Projecção de Filmes e Atelier de Pintura).
 
 As Férias Desportivas serão desenvolvidas entre as 9h00 e as 18h00 e têm o Multiusos como local de
concentração, encarregando-se a organização do fornecimento de almoço e lanche. O custo de
participação (incluindo actividades, almoço, lanche e seguro de acidentes pessoais) é de 45 euros por
semana e de 80 euros no caso de inscrição nas duas semanas, sendo atribuído um desconto de 5
euros em inscrições efectuadas até à Sexta-feira anterior à semana das actividades.
 
 O transporte para os diferentes locais de realização das actividades fica a cargo da Tempo Livre. Em
complemento, a organização disponibiliza transporte de casa dos participantes ao local de
concentração, e vice-versa, mediante o pagamento de uma taxa suplementar (Até 3 Kms - Casa-
Multiusos e Multiusos-Casa: 17 euros; Casa-Multiusos ou Multiusos-Casa: 9 euros / Superior a 3 Kms -
Casa-Multiusos e Multiusos-Casa: 22 euros; Casa-Multiusos ou Multiusos-Casa: 12 euros).
 
 A inscrição poderá ser efectuada na Tempo Livre (Multiusos de Guimarães, Alameda Cidade de Lisboa,
Creixomil, 4835-037 Guimarães - Telef: 253 520 300 / Fax: 253 520 309), mediante a apresentação
da ficha de inscrição (disponível para download no site da Tempo Livre) devidamente preenchida e
acompanhada do respectivo pagamento.
 
Carlos Pereira
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Fábio Magalhães renova contrato com Sporting por dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: RTP Online Autores: Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=810174&tm=46&layout=158&visual=49

 
06 Mar, 2015, 20:58
 
 Fábio Magalhães renovou contrato com o Sporting por duas épocas e na hora de assinar colocou
como meta a conquista do campeonato, objetivo que o clube persegue há seis anos.
 
 "Já estou no Sporting há seis temporadas e nunca ganhei um campeonato. Esse é o meu principal
objetivo. Nunca me faltou nada no clube, por isso não me via a jogar noutra equipa em Portugal",
disse Fábio Magalhães em declarações ao sítio do clube na internet.
 
 O lateral esquerdo/central, que completa na próxima semana 27 anos, chegou a Alvalade vindo do
ABC de Braga na época 2009/10, tendo conquistado no primeiro ano em Alvalade a Taça Challenge,
único troféu europeu ganho por uma equipa portuguesa.
 
 Fábio Magalhães conquistou ainda pelo Sporting três Taças de Portugal e uma Supertaça.
 
Carlos Barros
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Emoções do play-off arrancam este fim-de-semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/06/emocoes-do-play-off-arrancam-este-fim-de-semana

 
Carlos Carneiro em ação contra Gilberto Duarte
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Decorridas 22 jornadas e passados precisamente seis meses sobre o arranque da fase regular do
Campeonato Fidelidade Andebol 1, começa este sábado a fase final - grupo A - da competição,
disputada no sempre apetecido e emocionante sistema do "play-off". Para trás ficaram objetivos
cumpridos, para uns, expetativas menos conseguidas, para outros. A partir de agora, tudo tem um
caráter mais definitivo e ainda antes do fim do mês mais quatro equipas terão ficado pelo caminho.
 
 Com o jogo Passos Manuel-FC Porto adiado para o dia 11 de Março, devido aos compromissos
europeus do FC Porto, que joga este sábado no Dragão Caixa (Porto Canal, 18 h.), frente ao HC
Vojvodina, em jogo da quarta jornada do grupo A da EHF Cup, os quartos-de-final do "play-off" do
Campeonato Fidelidade Andebol 1 arrancam este sábado com a realização de três jogos.
 
 Às 17 horas, no pavilhão do Funchal, e sob a direção da dupla lisboeta António Trinca/Tiago Monteiro,
o Madeira SAD recebe o Liberty Seguros ABC/UMinho. Para seguir em frente, a formação insular sente
que será muito importante vencer esta primeira partida, colocando desde logo pressão nos
bracarenses para o segundo e, eventualmente, terceiro jogos da eliminatória, a disputar em Braga. A
fase regular dos minhotos foi melhor conseguida que a dos insulares - pese o excelente desempenho
dos jovens madeirenses - e o ABC/UMinho é favorito para este jogo. Uma vitória dos pupilos de Carlos
Resende pode ajudar a abrir as portas da meia-final.
 
 Mais à noite, pelas 21 horas, no seu pavilhão, o Águas Santas Milaneza recebe o S.L. Benfica, em
jogo que vai ser dirigido pela dupla internacional de Leiria, Eurico Nicolau/Ivan Caçador. É, em teoria e
muito provavelmente na prática, o jogo mais equilibrado dos quartos-de-final, que coloca frente a
frente os quarto e quinto classificados. Tal como aconteceu nos outros confrontos agendados para os
quartos-de-final, também nos jogos entre Águas Santas Milaneza e SL Benfica, durante a fase regular,
os triunfos sorriram à equipa que acabou por terminar a prova melhor classificada. Mas jogos de  play-
off  têm sempre outro tipo de 'nuances' a rodeá-los e este não será diferente. Um bom jogo em
perspetiva que, não decidindo nada, pode ajudar a clarificar mais alguma coisa no que respeita à
presença de uma destas equipas nas meias-finais.
 
 Pelas 21 horas locais (mais uma em Portugal Continental) e sob a direção da dupla de Aveiro, Mário
Coutinho/Ramiro Silva, o Sporting da Horta recebe o Sporting Clube de Portugal. Segunda na fase
regular, séria candidata ao título nacional, a formação de Frederico Carlos chega aos Açores na
qualidade de favorita, estatuto que tudo fará para confirmar em campo, deixando a resolução da
eliminatória para Lisboa. Os açorianos vão trabalhar para prolongar a emoção, vencendo o primeiro
jogo.
 
 Analisando o que foi a história dos confrontos das equipas que se apuraram para o grupo A e que
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agora voltam a encontrar-se nos quartos-de final do Campeonato Fidelidade Andebol 1, constata-se
que em nenhum dos oito jogos disputados a equipa que viria a classificar-se na melhor posição perdeu
uma partida frente ao seu adversário dos quartos. Ou seja, sete vitórias e apenas um empate, nos
Açores, entre o Sporting da Horta e o Sporting CP.
 
 - Eis os resultados dos oito jogos em apreço:
 
 Sp. Horta-Sporting, 27-27
 
 Sporting CP-Sp. Horta, 35-29
 
 Madeira SAD-ABC/UMinho, 21-31
 
 ABC/UMinho- Madeira SAD, 35-31
 
 Águas Santas Milaneza-SL Benfica, 25-30
 
 S.L. Benfica-Águas Santas Milaneza, 27-20
 
 Passos Manuel-FC Porto, 23-33
 
 FCPorto- Passos Manuel, 37-27
 
 17h00, Pav. Funchal - Madeira SAD : Liberty Seguros ABC/UMinho
 
 21h00, Pav. Águas Santas - Águas Santas Milaneza : SL Benfica
 
 21h00 (22h00 em Portugal Continental) - Desp. Horta - Sp. Horta : Sporting CP
 
 06-03-2015 16:46Madeira SAD recebe o Liberty Seguros ABC/UMinho, Águas Santas Milaneza recebe
o S.L. Benfica e o Sporting da Horta recebe o Sporting Clube de Portugal.
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A24

Sporting renova contrato com Fábio Magalhães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/06/andebolista-fabio-magalhaes-renova-contrato-com-

sporting-por-dois-anos

 
Fábio Magalhães disputa a bola com Paulo Moreno
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O andebolista Fábio Magalhães renovou contrato com o Sporting por duas épocas e na hora de
assinar colocou como meta a conquista do campeonato, objetivo que o clube persegue há seis anos.
 
 "Já estou no Sporting há seis temporadas e nunca ganhei um campeonato. Esse é o meu principal
objetivo. Nunca me faltou nada no clube, por isso não me via a jogar noutra equipa em Portugal",
disse Fábio Magalhães em declarações ao sítio do clube na internet.
 
 O lateral esquerdo/central, que completa na próxima semana 27 anos, chegou a Alvalade vindo do
ABC de Braga na época 2009/10, tendo conquistado no primeiro ano em Alvalade a Taça Challenge,
único troféu europeu ganho por uma equipa portuguesa.
 
 Fábio Magalhães conquistou ainda pelo Sporting três Taças de Portugal e uma Supertaça.
 
 06-03-2015 19:39Andebolista Fábio Magalhães renova contrato com Sporting por dois anos.
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  País: Portugal
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  Cores: Cor

  Área: 15,31 x 14,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58238631 05-03-2015

Em Julho passado, caiu a bomba no andebol
português. Um dos melhores jogadores nacionais
decidia retirar a resina de vez aos 26 anos. O pivot
leiriense João Antunes, com 130 internacionalizações
no palmarés, decidia pôr de lado a modalidade para
terminar o curso de veterinária e dedicar-se à loja de
animais exóticos que tinha aberto recentemente, em
Lisboa. “Os meus amigos sabem que o andebol não é
a minha paixão”, disse então ao JORNAL DE LEIRIA,
alegando ainda a falta de competições oferecidas
para alguém pensar ser atleta profissional. “Cada vez
há mais cortes nas modalidades e chegou a um ponto
que que já não vale a pena.”
Só que, sete meses depois, o bichinho – não, não foi

nenhum dos que tem na loja – mordeu João Antunes.
Sentiu falta da adrenalina da competição e regressou
ao Sporting, clube em que tinha militado nas duas
últimas temporadas, já depois de ter sido campeão
pelo Benfica. “Até eu estou surpreendido, pois não
fazia conta de voltar. Mas os amigos pressionaram-
me, diziam-me que era muito novo e, ao ver a malta a
jogar, apeteceu-me regressar”, explicou João
Antunes. O atleta, que recentemente cumpriu o 27.º
aniversário, estreou-se no sábado, e logo com quatro
golos, em jogo da Taça de Portugal frente à
Académica de São Mamede. Mas o que ele quer
mesmo é ajudar o Sporting a conquistar o título
nacional.

O leão mordeu João Antunes
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  Área: 16,94 x 11,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58220888 05-03-2015

Festand do S.V.R.Benfica

ANDEBOL

  Realizou-se no dia 
28 de fevereiro o 4º Festand 
da época, com uma orga-
nização do S.V.R.Benfica 
no Pavilhão dos Desportos 
de Vila Real. Este Festand 

contou com a participação 
de três clubes: Centro So-
cial S. Bartolomeu – Vila 
Flor, Grupo Desportivo de 
Chaves e Sport Vila Real 
e Benfica. Os cerca de 40 

atletas participantes reali-
zaram 16 jogos, nos esca-
lões de bambis e minis. Foi 
uma manhã bastante ani-
mada, onde continuou a 
imperar o desportivismo e o 

fair-play. O próximo encon-
tro decorrerá em março.

CAMPEONATO
REGIONAL 
DE MINIS

Finalizou no dia 1 de 
março o prazo de inscrição 
para o Campeonato Re-
gional de Minis. Esta com-
petição irá realizar-se no 
sistema de 5x5, em cam-
po reduzido, em regime de 
concentrações, com o seu 
início previsto para o fim de 
semana de 14 e 15 de mar-
ço.
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  Corte: 1 de 1ID: 58218836 27-02-2015
andebOL

ABC/UMinho 
vence na 
República Checa

O ABC/UMinho apurou-se 
para os quartos de final da Taça 
Challenge de andebol, ao vencer 
por 32-30 na visita ao Dukla Pra-
ga, na República Checa.

Os minhotos, que traziam am-
pla vantagem de 15 golos da pri-
meira mão (42-27), voltaram a 
triunfar, num desafio no qual já li-
deravam ao intervalo, por 14-13.

Os jogadores Fábio Antunes e 
Nuno Rebelo, ambos com seis go-
los, e Carlos Martins, com qua-
tro, foram os principais marcado-
res dos portugueses. Nos checos, 
destacou-se Stepan Jenicek com 
cinco tentos.

O ABC/UMinho 
venceu 32-30 na 
República Checa e 
está nos ‘quartos’ da 
Taça Challenge.
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  Corte: 1 de 1ID: 58218840 27-02-2015
andebOL

FC Porto perde 
na Dinamarca 
para a Taça EHF.

O FC Porto sofreu a segunda 
derrota no grupo C da Taça EHF 
em andebol, ao perder na visi-
ta aos dinamarqueses do Skjern 
Handbold por 27-21, num jogo 
em que ao intervalo perdia por 
13-11.

A equipa portista já tinha sido 
derrotada em casa na ronda inau-
gural do grupo pelos alemães do 
Füchse Berlim, por 26-20.

O grupo é agora liderado pelo 
Skjern Handbold, com quatro 
pontos, resultado de dois triun-
fos, seguidos do Füchse Berlim, 
com dois, mas que ainda hoje de-
fronta os sérvios do HC Vojvodina.

Neste jogo, o FC Porto teve 
em Ricardo Moreira e João Fer-
raz os seus melhores marcado-
res, ambos com seis golos, en-
quanto Alexis Hernandez chegou 
aos quatro. Nos dinamarqueses, 
foi Kasper Sondergaard o melhor 
marcador, com sete golos.

Na terceira jornada do grupo 
o FC Porto visita o HC Vojvodina 
em Novi Sad, na Sérvia.

O FC Porto perdeu  
com os dinamarqueses 
do Skjern Handbold 
em jogo a contar para 
a Taça EHF.
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pós ter vencido

a primeira fase

da 3ª Divisão do

C a m p e o n a t o

Nacional de Seniores

Masculino Zona 1, a

equipa da AD Modicus-

Sandim parte agora para

a fase final da competição

com a confiança redo-

brada e com vontade de

continuar a dar alegrias

aos seus adeptos.

Nesta 2ª fase, o Modicus

começa por defrontar o Al-

bicastrense no dia 28

deste mês, avançando

para esta competição com

“o principal e primeiro ob-

jectivo de subir de divi-

são”, conforme começou

por assegurar Rui Lé

Costa, treinador da equipa

sénior de andebol. 

Assim, e depois de ter

passado por um período

bastante atribulado, com

o falecimento de Filipe

Mota, então treinador da

equipa, o Modicus conse-

guiu encontrar na adversi-

dade, a força que lhe

permitiu terminar esta pri-

meira fase da melhor ma-

neira possível. “O facto de

termos uma equipa muito

competitiva, constituída

por elementos com muita

experiência, complemen-

tada por outros muito jo-

vens, a que se aliou,

infelizmente, um factor

extra de motivação e de

união de toda a equipa,

tornou possível alcançar-

mos este objetivo de forma

clara e inequívoca”, referiu

o treinador. Exibindo-se

desportivamente num bom

plano ao longo da primeira

fase, o Modicus-Sandim

avança assim para a pró-

xima fase com a convicção

de que pode alcançar um

conjunto de resultados

que lhe permita assegurar

a subida de divisão.  

No entanto, e já este fim

de semana, o Modicus

tem a possibilidade de

conquistar um outro tro-

féu. Trata-se do Torneio

de Abertura de Sériores

Masculinos e esta “será

mais uma competição pre-

paratória da nossa fase

final, mas em que não

deixa de ser um troféu em

que vamos fazer tudo para

o tentar ganhar, conti-

nuando a trabalhar solu-

ções alternativas e válidas

para o futuro”, apontou o

treinador.

A fase final do Torneio rea-

liza-se no pavilhão da AD

Modicus-Sandim neste

fim .de .semana, a partir

das 15 horas de hoje.

MODICUS CONFIANTE,
APOSTA NA SUBIDA

O Modicus vai agora focar-se na luta pela subida

ANDEBOL

A
LUÍS FERRAZ
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ANDEBOL

MODICUS VENCEU PRIMEIRA
FASE DA 3ª NACIONAL
E APOSTA NA SUBIDA
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Xico Andebol conseguiu a sua 
primeira vitória no Campeona-
to fidelidade Andebol 1, ao ven-
cer o Ginásio de Santo Tirso por 
31-28, em jogo que decorreu a 14 
de fevereiro.

Ao intervalo, a equipa vimara-
nense já ganhava por 18-11, no 
jogo que emídio Guerreiro, se-
cretário de estado da Juventu-
de e Desporto, e Augusto Silva, 
vice-presidente da federação 

Ginásio Clube soma mais uma derrota
de Andebol de Portugal, assisti-
ram, integrado na campanha de 
luta contra a violência no namo-
ro: “Quem te ama não te agride”.

Aos 16 minutos, Xico Andebol 
já tinha uma vantagem de cinco 
golos (12-7), margem que ainda 
ampliou até ao intervalo (18-11). 

o segundo tempo serviu para 
reafirmar o domínio dos vima-
ranenses que ainda permitiram 
uma aproximação ao adversá-

rio (29-25 e 30-26), acabando no 
entanto por assegurar uma vitó-
ria (31-28), a primeira deste cam-
peonato.

o Ginásio já ficou a conhecer o 
adversário que vai defrontar nos 
quartos-de-final da Taça de Por-
tugal em andebol, a decorrer a 
28 de fevereiro. o Benfica deslo-
ca-se ao reduto de Santo Tirso.

Já os iniciados venceram o fu-
tebol Clube de Gaia por 43-27. P.P.
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