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Jogo disputa-se a 28 de Março

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

| Redacção |

O ABC/UMinho defronta o
Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal, de acordo com o
sorteio realizado ontem, enquanto 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-final o ABC encontra o vencedor
da Taça nas últimas três edições,
sendo que os ‘leões’ venceram
os dois jogos da fase regular, 3129 em casa e 33-32 fora.
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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”.
ANDEBOL

| Paulo Machado |

A equipa do ABC/UMinho, terceiro classificado na fase regular, inicia a fase dos ‘play-offs’
do campeonato, a jogar com o
Madeira SAD, sexto classificado na primeira fase. A formação
bracarense conta por vitórias os
dois encontros disputados com o
Madeira SAD (21-31 fora e 3531 em casa), na fase regular e
apresenta-se na máxima força
para o desafio que está agendado
para amanhã.
O vencedor deste jogo vai disputar as meias-finais com o vencedor do jogo entre Sporting e
Sporting da Horta, a disputar à
melhor de cinco. Com a época
em curso, o ABC entra numa fase 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 segundo duelo (em dois jogos)
com o Madeira SAD. Será muito
importante este primeiro jogo,
queremos duas vitórias para chegar às meias-finais”, apontou
ontem Carlos Resende, em conferência 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 entramos 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-

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.

ta”, alertou Carlos Resende,
através do exemplo.
O treinador do ABC/UMinho
teceu ainda comentário ao sorteio da meia-final da Taça de
Portugal, onde vai defrontar o
Sporting. “Os resultados anteriores não foram os melhores,
mas águas passadas não movem
moinhos. Interessa perspectivar
o futuro, não estando satisfeitos
com tudo o que fizemos”.
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ABC encontra Sporting em Loulé
e só pensa em «erguer a Taça»
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 nacional, 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.
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CARLOS RESENDE E O JOGO COM O MADEIRA SAD

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

Humberto Gomes (à esquerda) e técnico Carlos Resende

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho começa,
amanhã, no Funchal, o ataque do título de andebol,
que esta época recupera o
formato de play-offs para
apurar o campeão.
O Madeira SAD é o adversário dos academistas
que, nas meias-finais, podem encontrar Benfica ou
Águas Santas.
Carlos Resende, técnico
da turma minhota, espera
vencer o primeiro jogo na

era que este arranque fosMadeira e, uma semana
se com duas vitórias fora.
depois, na Finlândia, quer
Começar com duas
bater o KäsipalloO primeiro
vitórias nestas
seura Riihimäen
jogo com
duas competiCocks, em paros finlandese
s (Taça
ções seria fatida relativa à
Challenge) é
no próbuloso», atiprimeira mão
ximo dia 15,
pelas
rou Carlos Redos quartos
17h00, na Fi
nsende.
de final da Taça
lândia
O ABC/UMinho
Challenge.
está em três frentes
«Estes são jogos a
e, até agora, o balanço é
eliminar e, depois de ter«positivo, dentro do exmos vencido o Águas Sanpectável».
tas, em partida da Taça de
«Estamos todos satisfeiPortugal, seguem-se mais
tos com o que fizemos até
jogos a eliminar. O ideal

agora, mas sabemos que
estamos apenas a meio.
Não podemos nem queremos entrar em euforias. Estamos onde gostaríamos de estar mas...
falta o sprint final. Já tivemos histórias de um
corredor que estava a
contar ganhar, adormeceu um pouco e no final
foi ultrapassado na reta
da meta. Temos de estar
atentos e queremos vencer o sprint final», destacou Carlos Resende.
A partida entre ABC e
Madeira SAD joga-se amanhã, pelas 17h00, no Pavilhão do Funchal.

Saldo favorável
aos minhotos
Nos dois jogos disputados na presente temporada, o ABC/UMinho foi
sempre superior ao Madeira SAD.
No Funchal, os minhotos
venceram por 31-21 (primeira volta) e, em, Braga, a vitória voltou a sorrir
à turma amarela (35-31).
Para este primeiro encontro do play-off de apuramento do campeão, Carlos Resende tem todo o
plantel à disposição.
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FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol
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06-03-2015

Prova decide-se em Loulé no final de março
O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé.
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 em 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-final 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.
O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do
Sporting.
.diariOnline RS com Lusa
22:35 quinta-feira, 05 março 2015
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Andebol cativa uma centena de crianças em Moimenta da Beira
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Farol da Nossa Terra.net
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06-03-2015

- Thursday, 5 March 2015 Cerca de 100 crianças, alunas de escolas do 1º ciclo do concelho de Moimenta da Beira, participaram
esta quarta-feira, 4 de março, na "FESTAND", um evento de promoção do andebol organizado pelo
município de Moimenta da Beira no pavilhão municipal da vila, com a colaboração do Agrupamento de
Escolas e da Associação de Andebol de Viseu. O objectivo é conseguir atrair as crianças destas faixas
etárias para a prática da modalidade. A iniciativa repete-se no próximo dia 11.
A estrutura do evento divide as crianças em dois escalões: as mais pequenas (que frequentam o 1º e
o 2º ano) no 1º escalão; e as mais crescidas (3º e 4º ano) no 2º escalão. As primeiras são envolvidas
em jogos lúdicos e habilidades motoras. As segundas, mais velhas, disputam jogos de andebol entre
si, onde o resultado contará para a participação de uma festa de andebol maior inter-concelhia, o
"ANDEBOL4KIDS", que este ano lectivo se realizará em Moimenta da Beira e receberá equipas dos
concelhos de Penedono, Tabuaço e S. João da Pesqueira, no dia 30 de maio.
O "ANDEBOL4KIDS" está inserido nos Planos de Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol
de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu e será implementado em conjunto com as
Autarquias, Agrupamentos de Escolas e Clubes, no sentido de estimular a prática de actividades de
Andebol, devidamente adequadas ao escalão etário dos alunos.
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Desporto: Eurocidade Valença Tui espera por 7000 participantes portugueses e
espanhóis em 19 eventos que vai organizar
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A Eurocidade Valença Tui avança em março com um ambicioso calendário de 19 eventos desportivos,
com a previsão de envolvimento de 7000 participantes portugueses e espanhóis. Uma aposta
concertada das duas cidades e das suas associações desportivas na consolidação do projeto da
Eurocidade. O calendário de eventos desportivos da Eurocidade, para 2015, é o reflexo da dinâmica
desportiva crescente, com a consolidação de eventos representativos das principais modalidades
praticadas neste território. O programa desportivo da Eurocidade conta com o apoio da Xunta de
Galicia, através do Plan Galicia Saudable e da União Europeia através do programa de fundos
europeus POCTEP. Do calendário desportivo, para 2015, destacam-se: 1. IVº Circuito de 17 trilhos
saudáveis Eurocidade 2015 2. IVª Eurocidade Btt 3. Iº Torneio Eurocidade de Basquetebol 4. Big Ride
Eurocidade 5. IIº Rali Eurocidade 6. IIª Eurocidade Cup 7. IVª Eurocidade 10 8. Iº Torneio de Judo
Eurocidade 9. IIº Campeonato Ibérico de Kung Fu Eurocidade 10. IVº Troféu de Andebol Eurocidade
11. Iº Festival de Parapente da Eurocidade 12. Vª Travessia a Nado Eurocidade 13. IVº Torneio de
Futebol 7 Eurocidade 14. IIº Torneio Eurocidade de Hóquei em Patins 15. IIº Campeonato de Ténis
Eurocidade 16. Liga Futsal Saudável Eurocidade 2015/2016 17. IIº Torneio de Baile Desportivo
Eurocidade 18. IVº Troféu Eurocidade de Natação 19. Iº Festival Aéreo Eurocidade
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Andebol

Meias-finais da Taça
com clássicos em Loulé
O campeão, o FC Porto, defronta
o Benfica, e o Sporting, o campeão
em título da prova, tem pela frente
o ABC de Braga, nas meias-finais
da Taça de Portugal, cujo sorteio se
realizou ontem na cidade algarvia
de Loulé. As meias-finais da competição disputam-se a 28 de março em
Loulé, e a final, que opõe os respetivos vencedores, um dia depois.
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Andebol
FC PORTO - BENFICA NAS MEIAS
O campeão de andebol, o FC Porto,
defronta o Benfica, e o Sporting, o
detentor da Taça, tem pela frente o
ABC, 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 em Loulé, e a final, que
opõe os vencedores, a 29.
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Antena 1 - Informação
de Desporto
ID: 58239977

OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

05-03-2015 10:45

Taça de Portugal de Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=53624099
Andebol: o FC Porto vai defrontar o Benfica e o Sporting tem pela frente o ABC nas meias-finais da
Taça de Portugal que vão decorrer em Loulé.
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Final Four da Taça de Portugal de Seniores Masculinos e Femininos traz o melhor
Andebol a Loulé
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05-03-2015
O sorteio realizado esta manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé ditou os encontros
ABC-Sporting e Benfica-FC Porto na meia-final da Final Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores
Masculinos em Andebol, que se disputa este ano no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, no dia 28
de março.
Em simultâneo, e à semelhança do que aconteceu nos últimos dois anos, realiza-se a Final Four da
Taça de Portugal Multicare Seniores Femininos, com os jogos entre o vencedor do Colégio João
Barros/Madeira SAD (a realizar no dia 14 de março) e a Maiastars e o vencedor do JacAlcanena/Alavarium (a realizar também no dia 14 de março) e o vencedor do Passos Manuel/Stª Joana
(a realizar no dia 15 de março).
Numa prova que terá grande cobertura da Comunicação Social, as quatro meias-finais disputam-se
no sábado, 28 de março, e as duas finais no dia seguinte, domingo, 29 de março. Todos os jogos
podem ser vistos em direto pela Andebol TV e uma das meias-finais masculina (a definir) e a final
feminina e masculina têm transmissão em direto n'A Bola TV.
Para este fim-de-semana está previsto também um Torneio de Minis e uma "Clinic" destinada a
treinadores que reunirá cerca de 40 participantes, numa organização conjunta com a Associação de
Andebol do Algarve.
Refira-se que as receitas de bilheteiras arrecadadas irão apoiar as várias instituições particulares de
solidariedade social do Concelho.
Os preços dos bilhetes e horários dos jogos serão anunciados em breve.
Durante a cerimónia do sorteio o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
garantiu que esta final trará "muito e bom andebol a Loulé". Por outro lado, considerou que esta será
uma oportunidade para que muitas pessoas possam vir a Loulé para ver os jogos mas também
"desfrutar das excelentes qualidades deste Município".
"É com muito agrado que a Final Four se associa à Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015.
Enriquece a nossa modalidade o facto desta prova ser acolhida por um dos municípios que lidera o
desporto na Europa ao longo deste ano. Mas queremos também dar o nosso contributo para o seu
sucesso", considerou este responsável federativo.
Por seu turno, Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, referiu ser este "o melhor
momento" para Loulé acolher pela primeira vez este evento que, graças à presença dos clubes "mais
fortes, competitivos e representativos do país" poderá constituir um novo estímulo para o
desenvolvimento da modalidade no Concelho. "Num Concelho com uma dinâmica desportiva tão forte,
não é normal que o andebol tenha uma expressão tão modesta", considerou o edil.
Vítor Aleixo falou ainda do papel que a Casa da Cultura de Loulé tem tido nos últimos anos para a
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promoção do andebol, com a reativação desta modalidade que no passado teve a sua importância no
Atlético Sporting Clube. "Temos muita esperança que a Casa da Cultura possa desenvolver esta
modalidade pois temos todas as condições para tal, nomeadamente ao nível dos equipamentos para a
sua prática", disse ainda o presidente da Câmara.
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Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé recebe sorteios das meias-finais da Taça
de Portugal - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Atletismo Magazine Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=708c6555

05-03-2015

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé recebe, ao final da manhã desta quinta-feira, 5 de
Março, os sorteios das meias-finais da Final Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos e
da Taça de Portugal Multicare Seniores Femininos.
A cerimónia, com início marcado para as 12h00, contará com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Loulé, Dr. Vitor Aleixo e do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Dr. Ulisses
Pereira, bem como dos representantes dos clubes que participam na Final Four, a disputar em Loulé
nos dias 28 e 29 de Março.
Recorde-se que Liberty Seguros-ABC/UMinho, SL Benfica e Sporting CP já estão apurados para a Final
Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos, aos quais se juntará, ainda esta noite, o
vencedor do jogo entre FC Porto e ADA Maia-Ismai.
Quanto à Taça de Portugal Multicare Seniores Femininos, o Maiastars é o único clube ainda apurado
para a Final Four. Os vencedor es dos jogos Colégio João de Barros - Madeira Sad (14 Março), JacAlcanena - Alavarium Love Tiles (14 Março) e Passos Manuel - Santa Joana (15 Março) vão completar
o quarteto finalista.
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XXIV Torneio Costa Doiro Lagos dos Descobrimentos - Atletismo Magazine
Modalidades Amadoras

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Atletismo Magazine Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=b3943da

05-03-2015

De 29 de Junho a 5 de Julho de 2015. Inscrições até 15 de Junho de 2015.
A Organização deste Torneio está a cargo do Andebol Clube Costa Doiro e todas as questões com ele
relacionadas serão de sua inteira responsabilidade.
O Torneio é destinado aos escalões de
INFANTIS MASCULINOS (nascidos em 2001/2002),
INFANTIS FEMININOS (nascidos em 2002/2003),
INICIADOS MASCULINOS (nascidos em 1999/2000),
INICIADOS FEMININOS (nascidos em 2000/2001),
JUVENIS MASCULINOS (nascidos em 1997/1998),
JUVENIS FEMININOS (nascidos em 1998/1999),
JUNIORES MASCULINOS (nascidos em 1994/95/96)
e JUNIORES FEMININOS (nascidos em 1996/1997).
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FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de andebol | Jornal Açores
9

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Açores 9 Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=61294bbc

05-03-2015

O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé.
12h18 - 05 de Março de 2015 |
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 defrontarem na fase regular, com
os 'dragões' a ganharem em casa por 28-24 e a perderem na Luz por 29-27.
Na outra meia-final 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.
O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do
Sporting.
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Ginástica e Judo nas Olisipíadas 16:15 - 05-03-2015

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=bba0c2dc

05-03-2015

05-03-2015
Depois do basquetebol, ténis de mesa e futsal, realizam-se no próximo sábado, dia 7 de março, no
pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso e no pavilhão do Parque de Jogos 1.º de
Maio (Fundação Inatel), as provas de ginástica e judo, no quadro das competições locais entre as
várias freguesias da capital.
Estima-se a participação de cerca de 1000 crianças e jovens neste fim de semana, já que a adesão foi
positiva: 600 inscritos na modalidade de ginástica e 400 na modalidade de judo.
Para aliciar os participantes teremos como padrinhos atletas reconhecidos. No caso do judo, Telma
Monteiro, quatro vezes campeã da Europa, e Nuno Delgado, medalhado nos Jogos Olímpicos de
Sidney, em 2000. Para além de Maria João Falcão, atleta olímpica de ginástica rítmica, e José Filipe
Abreu, ginasta olímpico de artística masculina.
Esta é uma iniciativa que visa difundir o desporto como fator de união e integração na cidade de
Lisboa, constituída por 12 modalidades desportivas individuais e coletivas. Até final do mês do abril
vão disputar-se as restantes provas entre freguesias em 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 da Ginástica - Sábado, 7 de março
Pavilhão do CDM do Casal Vistoso
8h45 - Receção dos Atletas de todas as Freguesias
9h00 - Início do Aquecimento dos Atletas
9h30 - Início do Desfile, intervenções
10h00 - Início das Provas de Ginástica Para Todos, Ginástica Artística Feminina e Ginástica Artística
Masculina
14h00 Fim das Provas
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

Página 26

A27

FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário de Notícias Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=fd71494

05-03-2015

Loulé vai acolher as decisões da Taça de Portugal de andebol, a 28 e 29 de março. O FC Porto,
campeão nacional de andebol, vai defrontar o Benfica, enquanto o Sporting, detentor da Taça, terá
pela frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou nesta quinta-feira em
Loulé. As meias-finais da Taça de Portugal disputam-se a 28 de março, em Loulé, e a final, que opõe
os vencedores, a 29. O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar,
à frente do Sporting.
por J.R., com Lusa
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Área: 16,87 x 14,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ALUNOS TIVERAM “AULA” DE ANDEBOL

ABC visitou Externato
Infante D. Henrique
DR

Treinador e atletas do ABC com jovens alunos do Externato Infante D. Henrique

Carlos Resende, treinador da equipa sénior de andebol do ABC/UMinho, foi
um dos convidados da semana da Educação Física

da Alfacoop, com o andebol a ser o desporto escolhido para o segundo dia
desta semana de prática
desportiva.

Carlos Resende acolheu
o repto para ensinar um
pouco mais aos jovens
atletas do Externato Infante D. Henrique e divul-

gar o andebol nesta escola.
Bruno Dias, Fábio Vidrago
e Nuno Grilo foram convocados para completar a
comitiva do ABC/UMinho
que se deslocou a Ruilhe.
Foi para um pavilhão
com cerca de 200 alunos
que Carlos Resende explicou a importância de ser
bom aluno e bom atleta.
Além da pequena palestra, a comitiva do ABC integrou os exercícios que a
equipa de Desporto Escola da Alfacoop realizou.
Durante uma hora, o
treinador e atletas do ABC
procuraram transmitir aos
jovens atletas algum do
seu conhecimento acerca
da modalidade.
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Andebol: FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas ´meias´ da Taça

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Futebol 365 Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=e20ca9db

05-03-2015

por José Pestana c/Lusa, publicado a 05-03-2015 às 13:43
O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé.
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 disputaram na fase regular, com os
'dragões' a ganharem em casa por 28-24 e a perderem na Luz por 29-27.
Na outra meia-final 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.
O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do
Sporting.
Siga-nos no, noe no.
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Taça entre "grandes", com clássico nas meias-finais

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

05-03-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=df1991cb

Taça entre "grandes", com clássico nas meias-finaisModalidades | Modalidades Benfica e FC Porto
medem forças por um lugar na final da Taça Decorreu na manhã desta quinta-feira o sorteio da "finalfour" da Taça de Portugal. A fase final da mítica prova decorre em Loulé, Algarve, entre 28 e 29 de
Março. Do quarteto de apurados, difícil escolher um favorito a suceder ao Sporting, sendo o detentor
do troféu um dos fortes candidatos, até porque é tricampeão na Taça. Até à "final-four", a lógica
imperou, com o apuramento de FC Porto, Sporting, ABC de Braga e Benfica, as quatro equipas mais
regulares, também, no campeonato. No primeiro dia de Taça, a primeira meia-final é uma reedição da
final de 2014, opondo o Sporting ao ABC de Braga, enquanto que a segunda coloca, frente a frente, os
eternos rivais FC Porto e Benfica. Os vencedores de cada uma das meias-finais medem forças pela
Taça, no Domingo, 29 de Março. Artigos Relacionados
5 Março, 2015
Anabela Macedo
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Póvoa Andebol vai apostar nas escolas para crescer

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Rádio Onda Viva Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=470eab3

05-03-2015

O Póvoa Andebol está apostado em fazer crescer o número de praticantes da modalidade no concelho.
O clube quer ter a colaboração das escolas de primeiro ciclo para iniciar o processo de captações. O
técnico dos minis, Ângelo Lima, frisa que o desenvolvimento do andebol poveiro passa por esse
caminho. O objetivo do projeto é promover um torneio inter-escolas que estimule a competição entre
os miúdos e permita detetar talentos. Cativar futuros praticantes no fim de cada temporada é o
propósito base desta iniciativa do Póvoa Andebol.
Refira-se, entretanto que no último jogo do escalão que Ângelo Lima orienta, os jovens poveiros
perderam com o Leça por 18x16. Os infantis tiveram melhor sorte: em jornada dupla, bateram o
Santo Tirso por 32x26 e o Estrela Vigorosa por 37x19. Por fim, os juvenis perderam com o Afifense
por 30x22.
As declarações podem ser ouvidas na edição local da tarde.
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"ABC irá dar-nos muito trabalho"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

05-03-2015

Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=ea176d4

Treinador de andebol do Sporting.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O sorteio ditou que Sporting e ABC se defrontem na meia-final da Taça de Portugal de andebol. O
treinador leonino, Frederico Santos, não tinha preferência pelo adversário até porque nesta fase da
competição qualquer um que calhasse em sorte será difícil de ultrapassar.
"Qualquer uma das equipas que estava no sorteio não seria fácil. O ABC é um adversário com muita
qualidade e que nos dará muito trabalho (...) A equipa está bastante motivada e focada nos objectivos
que temos para cumprir. Vamos preparar a equipa para conseguir ultrapassar todas as dificuldades",
afirmou o técnico, em declarações citadas pelo site do Sporting.
Há três anos que os leões conquistam a Taça de Portugal, e Frederico Santos está apostado em
revalidar o título.
"Um dos nossos objectivos é chegar à final e conquistar a Taça pela quarta vez consecutiva. Para isso
temos de ganhar todos os jogos, seja contra quem for. O Sporting, em qualquer que seja a
competição, entra sempre para ganhar e na Taça não é diferente", concluiu.
As duas equipas têm encontro marcado para o dia 28 de março em Loulé.
05-03-2015 16:19Esta quinta-feira decorreu o sorteio da final-four da Taça de Portugal de andebol.
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FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

05-03-2015

Sapo Online - Sapo Notícias da
Meio:
Agência Lusa
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=7e2bbdac

5 de Março de 2015, às 13:46
O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé.
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 defrontarem na fase regular, com
os 'dragões' a ganharem em casa por 28-24 e a perderem na Luz por 29-27.
Na outra meia-final 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.
O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do
Sporting.
RPM // NFO
Lusa/fim
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Sporting renova com Fábio Magalhães

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sábado Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=32f9b2c3

05-03-2015

21:51 . Record Por Record O Sporting anunciou esta quinta-feira, através do site oficial, que Fábio
Magalhães vai ser jogador do clube por mais duas temporadas. O lateral/central leonino chegou ao
emblema verde e branco em 2009/10, procedente do ABC. Foi com agrado que Fábio Magalhães viu a
assinatura do novo vínculo."Já estou no Sporting há seis anos e nunca ganhei um campeonato. Esse é
o meu principal objetivo. Nunca me faltou nada no Sporting, por isso não me via a jogar noutra equipa
em Portugal", declara ao sítio do Sporting.
21:51 . Record
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Andebol cativa crianças em Moimenta da Beira

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

ViseuMais.com Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=593dbf35

05-03-2015

5 Março, 2015 |Autor:
ViseuMais
Cerca de 100 crianças, alunas de escolas do 1º ciclo do concelho de Moimenta da Beira, participaram
ontem na "FESTAND", um evento de promoção do andebol organizado pelo município de Moimenta da
Beira no pavilhão municipal da vila, com a colaboração do Agrupamento de Escolas e da Associação de
Andebol de Viseu. O objectivo é conseguir atrair as crianças destas faixas etárias para a prática da
modalidade. A iniciativa repete-se no próximo dia 11.
A estrutura do evento divide as crianças em dois escalões: as mais pequenas (que frequentam o 1º e
o 2º ano) no 1º escalão; e as mais crescidas (3º e 4º ano) no 2º escalão. As primeiras são envolvidas
em jogos lúdicos e habilidades motoras. As segundas, mais velhas, disputam jogos de andebol entre
si, onde o resultado contará para a participação de uma festa de andebol maior inter-concelhia, o
"ANDEBOL4KIDS", que este ano lectivo se realizará em Moimenta da Beira e receberá equipas dos
concelhos de Penedono, Tabuaço e S. João da Pesqueira, no dia 30 de Maio.
O "ANDEBOL4KIDS" está inserido nos Planos de Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol
de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu e será implementado em conjunto com as
Autarquias, Agrupamentos de Escolas e Clubes, no sentido de estimular a prática de actividades de
Andebol, devidamente adequadas ao escalão etário dos alunos.
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Loulé | FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Voz do Algarve Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=bbad5f78

05-03-2015

O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé. As meiasfinais 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 defrontarem na fase regular,
com os 'dragões' a ganharem em casa por 28-24 e a perderem na Luz por 29-27. Na outra meia-final
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. O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a
fase regular em primeiro lugar, à frente do Sporting. Por Lusa
16:56 - 05/03/2015
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Final Four da Taça de Portugal de Seniores Masculinos e Femininos traz Festa do
Andebol a Loulé

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Voz do Algarve Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=3c94605

05-03-2015

O sorteio realizado esta manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé ditou os encontros
ABC-Sporting e Benfica-FC Porto na meia-final da Final Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores
Masculinos em Andebol, que se disputa este ano no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, no dia 28
de março. Em simultâneo, e à semelhança do que aconteceu nos últimos dois anos, realiza-se a Final
Four da Taça de Portugal Multicare Seniores Femininos, com os jogos entre o vencedor do Colégio
João Barros/Madeira SAD (a realizar no dia 14 de março) e a Maiastars e o vencedor do JacAlcanena/Alavarium (a realizar também no dia 14 de março) e o vencedor do Passos Manuel/Stª Joana
(a realizar no dia 15 de março). Numa prova que terá uma enorme cobertura da Comunicação Social,
as quatro meias-finais disputam-se no sábado, 28 de março, e as duas finais no dia seguinte,
domingo, 29 de março. Todos os jogos podem ser vistos em direto pela Andebol TV e uma das meiasfinais masculina (a definir) e a final feminina e masculina têm transmissão em direto n'A Bola TV. Para
este fim-de-semana está previsto também um Torneio de Minis e uma "Clinic" destinada a treinadores
que reunirá cerca de 40 participantes, numa organização conjunta com a Associação de Andebol do
Algarve. Refira-se que as receitas de bilheteiras arrecadadas irão apoiar as várias instituições
particulares de solidariedade social do Concelho. Os preços dos bilhetes e horários dos jogos serão
anunciados em breve. Durante a cerimónia do sorteio o presidente da Federação de Andebol de
Portugal, Ulisses Pereira, garantiu que esta final trará "muito e bom andebol a Loulé". Por outro lado,
considerou que esta será uma oportunidade para que muitas pessoas possam vir a Loulé para ver os
jogos mas também "desfrutar das excelentes qualidades deste Município". "É com muito agrado que a
Final Four se associa à Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015. Enriquece a nossa modalidade o facto
desta prova ser acolhida por um dos municípios que lidera o desporto na Europa ao longo deste ano.
Mas queremos também dar o nosso contributo para o seu sucesso", considerou este responsável
federativo. Por seu turno, Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, referiu ser este "o
melhor momento" para Loulé acolher pela primeira vez este evento que, graças à presença dos clubes
"mais fortes, competitivos e representativos do país" poderá constituir um novo estímulo para o
desenvolvimento da modalidade no Concelho. "Num Concelho com uma dinâmica desportiva tão forte,
não é normal que o andebol tenha uma expressão tão modesta", considerou o edil. Vítor Aleixo falou
ainda do papel que a Casa da Cultura de Loulé tem tido nos últimos anos para a promoção do andebol,
com a reativação desta modalidade que no passado teve a sua importância no Atlético Sporting Clube.
"Temos muita esperança que a Casa da Cultura possa desenvolver esta modalidade pois temos todas
as condições para tal, nomeadamente ao nível dos equipamentos para a sua prática", disse ainda o
presidente da Câmara. Por último o autarca deixou votos para que esta seja uma prova "competitiva,
participada, leal e de grande fair-play". Por CM Loulé
17:13 - 05/03/2015
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Clube Naval Setubalense
marca presença
ANDEBOL ADAPTADO

04-03-2015

Period.: Diária

Área: 18,57 x 17,45 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DIREITOS RESERVADOS

A

Cores: Cor

Prova complementar de iniciados masculinos

ID: 58219226

equipa de andebol adaptado do Clube Naval Setubalense/Appacdm vai
participar na prova complementar de iniciados masculinos da Associação de Andebol
de Setúbal.
Foi apresentado no passado
dia 25, na sede naquela Associação, na Torre da Marinha (Seixal), o projecto de inclusão através do andebol - da
participação da equipa de andebol adaptado do Clube Naval
Setubalense/Appacdm na prova complementar para iniciados masculinos.
Esta apresentação contou
com a presença de diversas entidades ligadas à modalidade,
nomeadamente a vice-presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Juliana Sousa;
presidente da Associação de Andebol de Setúbal, Joaquim Queiróza; o coordenador do projecto “Andebol 4 All”; presidente da
União de Freguesias de Paio Pires, Arrentela e Seixal, Rui Oli-

País: Portugal

veira; a directora regional do
IPDJ – Lisboa, Eduarda Marques; o adjunto do vereador do
Desporto da CM Seixal, Edgar
Costa; José Pereira, chefe de divisão do Desporto da CM Setúbal; Luís Silva, vice-presidente da ANDDI; o Secretário-Geral do Clube Naval Setubalense,
Filipe Chagas; o Presidente da
APPACDM/Setúbal, José Maria
Salazar e o treinador de ande-

bol do Clube Naval Setubalense, Danilo Ferreira.
Os representantes das entidades presentes felicitaram a
Federação pelo extraordinário
projecto de inclusão através do
andebol. O desporto deve ser
para todos e a Federação - e,
sobretudo, a AA Setúbal, que
está a organizar este projecto
inédito – promovendo a inclusão e permitir que a mesma

seja uma realidade.
Seguiu-se o sorteio da prova
complementar de iniciados
masculinos, na qual a equipa
de andebol adaptado do Clube
Naval Setubalense/Appacdm
vai participar, juntamente com
outras nove equipas pertencentes a Associação de Andebol de Setúbal.

ÂNGELO GOMES
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Gazeta da Beira
A39

ID: 58209846

26-02-2015

Tiragem: 1600
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 15,19 x 16,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DESPORTO

Andebol em Vouzela aos Sábados
Prof. Jorge Marques

O

a n d e b ol e m
Vouzela tem
sid o d e s e n volvido pela
Associação de
S. Miguel do Mato nos
últimos 4 anos e já conta
com 4 equipas, uma de
infantis masculinos, infantis femininas, minis e
uma de bambis num total
de 32 atletas. Na próxima
época existe a expectativa
de manter estes escalões e
aumentar mais dois, iniciados masculinos e iniciadas
femininas. Para isso terá
de se aumentar a base de
recrutamento de novos
atletas com foco principal
nos atletas de Vouzela que
ainda não praticam nenhuma atividade desportiva.
Assim, a Associação de
S. Miguel do Mato vai dar
início a um novo ciclo de
recrutamento de atletas
para a Escola de Andebol. A
iniciativa, “Andebol aos sábados”, irá começar no dia
28 de fevereiro, no pavilhão
Municipal de Vouzela, às

16 horas e continuará com
treinos todos os sábados
até final da época. Tem
como principais objetivos
recrutar atletas mais novos
(dos 6 aos 10 anos), aumentar o numero de atletas a
praticar atividade física
regular e dar início a um
novo ciclo de formação de
base da Escola de Andebol.
Porquê “Andebol
em Vouzela aos
sábados”?
Em Vouzela, porque já
foi tradição a modalidade
de andebol e porque os
adultos que noutros tempos
jogavam, agora têm filhos
e certamente gostariam de
os ver a aprender a jogar
Andebol e percebem a
importância que comecem
desde pequenos. E aos sábados para permitir que as
crianças mais novas possam
treinar sem que os pais se
preocupem com os horários
semanais da escola.
Os t rei nos e jogos
de todas as equipas da
Associação de S. Miguel
do Mato são realizados

no pavilhão Municipal de
Vouzela.
Queremos que Vouzela
volte a ser uma referência

no andebol quer no distrito
de Viseu como em todo
o país!
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ID: 58209279

Andebol
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Tiragem: 14500
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,91 x 16,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juvenis da CPVV iniciam com
vitória na nova fase do “nacional”
A equipa de juvenis femininos da Casa do Povo
de Valongo do Vouga (CPVV) iniciou com uma
vitória clara a segunda fase do campeonato
nacional, superando em casa o São Pedro do
Sul por 27-17
COM AS equipas favoritas da zona 2 a triunfarem
na 1ª jornada, as valonguenses alinharam e marcaram:
Andreia Fernandes (3), Tatiana Santos, Ana Ferreira,
Beatriz Ribeiro, Tânia Veiga
(4), Nadia Gonçalves (10),
Inês Chaves (1), Inês Alves
(5), Marta Arede, Juliana
Arede, Cátia Ferreira, Beatriz Rocha (1), Joana Santos
(2), Ana Saraiva, Mariana
Morais (1) e Nanci Lopes.
Treinador: Diogo Santos.
Nos outros jogos da jornada de abertura, a Juve Lis
venceu o Espinho por 44-18

e o Alavarium foi à Marinha Grande ganhar ao SIR
1º Maio por 31-18. Sábado
(14h), as valonguense jogam
no pavilhão do Juve Lis.
INICIADAS
DERROTADAS

Já em iniciados femininos,
a CPVV recebeu e perdeu
(31-38) com o Alavarium,
também para a 1ª jornada
da segunda fase do campeonato nacional. Oara a zona
2, a Sanjoanense (40-8 na
receção ao São Pedro do
Sul) e o Espinho A (37-30

na receção ao São Félix da
Marinha) entraram a ganhar.
Domingo, as valonguenses voltam a jogar em casa,
desta vez com o Espinho
(15h). Alavarium- SP Sul e
SF marinha – Sanjoanense
são os outros dois jogos da
jornada.
Entretanto, as minis femininas da CPVV perderam (15-26) na receção ao
Espinho, tendo alinhado
e marcado: Lara Almeida,
Ana Ferreira, Rita Santos
(4), Diana Gonçalves, Sara
Pereira, Sofia Veiga, Naide
Gonçalves (9) e Mariana
Mendes (2). Treinador:
Paula Biscaia. A CPVV é
sexta classificada no campeonato regional, liderado
pela Sanjoanense. Domingo
(11h) joga em Canelas.
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ID: 58205133

20-02-2015

Tiragem: 800
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,50 x 25,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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ID: 58205133
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Tiragem: 800
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,55 x 4,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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Cidade Hoje
A43

ID: 58219501

19-02-2015

Tiragem: 5500
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,39 x 9,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

INFANTIS ACV
NO PRIMEIRO
LUGAR
A equipa de masculinos infantis do ACV ascendeu ao primeiro lugar da competição depois da vitória em casa frente
ao Clube de Andebol Barrosas de Felgueiras. Destaque
para os 9 golos de João Oliveira, que reforça a sua posição
na lista de melhores marcadores.
A equipa de minis recebeu, a convite, as famalicenses da
A2D num jogo amigável que terminou empatado a 12
golos. Em período de paragem nas competições, as
equipas júnior/sénior e a de iniciados femininos também
efectuaram jogos amigáveis. A formação de júnior/sénior
perdeu frente as Maiastars e venceu o Andebol Clube de
Fafe. As iniciadas venceram a formação fafense por 2018, num jogo muito disputado.
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