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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

O Arsenal Clube da Devesa fes-
tejou, ontem, a subida à II Divi-
são Nacional depois da vitória
sobre a Juve Lis confirmando o
primeiro lugar na zona norte,
com 11 vitórias em 11 jogos. É
um feito de assinalar, pelo per-
curso imaculado. Aliás, contabi-

lizando todos os jogos da época ,
ontem foi a 23.ª vitória. Melhor
seria impossível! 

O Pavilhão Flávio Sá Leite, as-
sim, voltou a ser palco de festa.
E sem surpresa, a equipa braca-
rense confirmou aquilo que já
todos esperavam, resta agora
discutir o título nacional. 

Na partida com a Juve Lis, o
equilíbrio até foi nota dominante

nos instantes iniciais. Mas não
durou muito a resistência dos vi-
sitantes. Bruno Moura destacou-
se dos demais, fazendo cinco na
primeira parte, formando uma
boa parelha com Nuno Silva. Ao
intervalo a diferença de golos já
era assinalável (16-9) a favor
dos bracarenses. 

Na segunda parte a tendência
inverteu-se. A equipa leiriense

reentrou com fulgor e concreti-
zou seis golos, sem sofrer. Che-
gou mesmo a assustar os braca-
renses (16-15), mas estes ainda
reagiram a tempo, apesar do em-
pate verificado (20-20) aos vinte
minutos da segunda parte. A
qualidade dos jogadores minho-
tos veio ao de cima e a com o
apoio do público a vitória foi só
uma questão de tempo...

Carimbo da subida garantido
PERCURSO IMACULADO da formação bracarense, com 11 vitórias em 11 jogos realizados na zona
norte.  Arsenal Clube da Devesa selou ontem a subida à II Divisão Nacional no ano de estreia.

ROSA SANTOS

Arsenal da Devesa garantiu ontem mais uma vitória e festejou a subida à II Divisão Nacional

ARSENAL DEVESA, 25
João Costa e  Pedro Barbosa (guarda-
redes), Bruno Moura (5), Bruno Silva,
Jorge Pinto (2), Nuno Machado,  Pedro
Pereira (4), Romeu Torres, Virgílio Pereira
(4), João Mendes, Carlos Osório (2),
Elias Vilela, José Costa, Nuno Silva (4),
Jorge Costa e André Azevedo (4).
Treinador: Rui Ferreira.

JUVE LIS, 22
Ivan Carvalho e Paulo Jesus (guarda-
redes), Mário Almeida, João Marques (5),
Luís Fonseca, Nuno Andrade (2), Diogo
Guerra,  João Sousa (3), Nuno Zabumba
(4), Bruno Costa (2),  Luís Silva (3), Bruno
Conceição (2)  e André Cotrim (1).
Treinador: André Filipe.

Árbitros: Pedro Fontes e Joel Freire.
Ao intervalo: 16-9

Rui Ferreira
(Trein. Arsenal Devesa)
“Agora vamos lutar
pelo título nacional”

“O principal dever está
cumprido. Agora vamos por
etapas, tentar não perder até ao
final do campeonato, sendo um
objectivo muito importante,
acabar sem derrotas. A seguir,
vamos tentar título de campeão
na III Divisão Nacional. Este jogo
foi influenciado por alguma
ansiedade, mas os nossos
jogadores sabiam que, pela sua
qualidade, acabariam por
resolver o jogo com mais minuto
ou menos minuto. Por isso, é que
o jogo foi muito equilibrado,
sobretudo na segunda parte.
Agora vamos com tudo para
concretizar os objectivos e os
jogadores estão de parabéns”.

Henrique Ferreira
(Pres. Arsenal Devesa)
“Estão todos
de parabéns”

“Os jogadores e treinadores
estão de parabéns pelo sucesso
alcançado, assim como os
elementos que estão na direcção
do departamento de andebol. 
É mais uma alegria para o Arse-
nal da Devesa, formou-se uma
grande equipa neste primeiro
ano de competição. Agora vamos
tentar ser campeões nacionais,
que será um feito histórico não
só para o clube mas também
para a cidade”.

§cabinas
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ANDEBOL
Arsenal da Devesa
garante subida
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC de Braga/UMinho e o
FC Porto empataram 25-25, em
jogo da nona e penúltima jorna-
da da fase final do campeonato
nacional de andebol, adiando a
questão do título para a última
jornada.

O FC Porto precisava de uma
vitória para carimbar o título,
mas a decisão ficou adiada para
a última jornada, onde receberá
o Benfica, que perdeu em casa
com o Sporting, o segundo clas-
sificado. Num jogo bem disputa-
do, o equilíbrio foi a nota domi-
nante, desde o primeiro ao
último minuto. A cerca de 15 se-
gundos do fim, o academista
Nuno Rebelo teve na mão es-
querda a vitória, mas o remate

saiu ao lado.
Na primeira parte, a dupla Gil-

berto Duarte/Tiago Rocha fez a
diferença ao apontar 10 dos 12
golos dos portistas (seis/quatro),

o último dos quais a dois segun-
dos do apito para o intervalo.

Uma recuperação de bola ainda
deu o empate aos bracarenses,
mas, sob o apito, um grande go-

lo de Gilberto Duarte fez o FC
Porto seguir para o balneário em
vantagem (12-11).

A segunda parte começou na
mesma toada, com as defesas
mais agressivas a sobreporem-se
aos ataques e os guarda-redes,
sobretudo Humberto Gomes, a
destacarem-se.

Aos 45 minutos, Tomás Albu-
querque entrou pela primeira
vez na partida e logo para colo-
car o ABC na frente na conver-
são sem mácula de um livre de
sete metros.  O FC Porto rema-
tou ao poste no ataque seguinte e
Diogo Branquinho deu dois go-
los de vantagem ao ABC (22-
20), mas dois erros dos minho-
tos, um na defesa, outro no
ataque, permitiram o empate dos
portistas. 

Com a emoção ao rubro, Hum-
berto Gomes parou um remate
de Tiago Rocha a um minuto do
fim, golo que daria vantagem
aos portistas, e a 13 segundos do
fim Nuno Rebelo rematou ao la-
do.

I Divisão

Equilíbrio desde o primeiro ao último minuto

DR

ABC/UMinho esteve mais perto da vitórias nos últimos segundos

ABC/UMINHO, 25 
Humberto Gomes e Bruno Dias (guarda-
redes), Fábio Vidrago, Hugo Rocha (3),
Pedro Marques (5), Carlos Siqueira (4),
Diogo Branquinho (2), David Tavares,
Ricardo Pesqueira (2), Nuno Grilo (5),
Nuno Rebelo (1), Vasco Areias, Tomás
Albuquerque (2) e João Pinto (1).
Treinador: Carlos Resende.

FC PORTO, 25
Hugo Laurentino e Alfredo Quintana
(guarda-redes), Gilberto Duarte (8),
João Ferraz (1), Belmiro Alves, Pedro
Spínola (5), Tiago Rocha (5), Wylson
Davyes (3), Hugo Santos, Hugo Rosário,
Miguel Sarmento (3) e Mick Shubert.
Treinador: Ljubomir Obradovic.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins.
Ao intervalo: 11-12
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DERROTA A equipa mascu-
lina da Artística de Avanca, que
partiu para esta jornada do
Grupo B da 1.ª Divisão Nacio-
nal já condenada à descida de
divisão, não conseguiu brindar
os seus adeptos, no último jogo
da época em Avanca, com uma
vitória. Muito pelo contrário. O

conjunto comandado por Car-
los Martingo foi goleado pelo
Belenenses, por 26-15. 

Na segunda parte, a Artís-
tica de Avanca só conseguiu
marcar quatro golos, contra
os dez da equipa lisboeta, o
que ajuda a explicar o seu
baixo “score”.

Na próxima jornada, a forma-
ção avancanense despede-se
da prova no recinto do Fafe. |

Artística de Avanca
goleada em casa
Andebol
1.ª Divisão Masculina
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ABC em grande impediu a festa portista 

Carlos Martins, em mais uma ação ofensiva do ABC/UMinho, no jogo diante do FC Porto, que acabou empatado a 25 golos

No final do jogo, o treinador do ABC/
/Minho não escondeu alguma frustração 
pelo resultado, considerando que a sua 
equipa perdeu um ponto diante do FC 
Porto. 

E o Porto, se analisar friamente o jogo, 
vai ver que hoje [ontem] conquistou um 
ponto aqui, com muita felicidade, na 
minha opinião. 

As equipas respeitaram-se em demasia. 
E, quando houve transição, o jogo ficou 
muito aberto. E agora na parte final fomos 
mais reativos na defesa e o FC Porto 
teve mais dificuldades. Se tivéssemos 
tido esta mesma atitude, provavelmen-

te não chegaríamos ao final com este 
resultado», disse Carlos Resende.

Analisando a partida no seu todo, o 
técnico afirmou: «Foi um jogo entre duas 
excelentes equipas, muito disputado por 
ambas as partes, com ligeiro ascendente 
do FC Porto no final da primeira parte 
e teve a felicidade de marcar um golo 
já com o tempo concluído. 

Nós, mais uma vez mostramos que 
podemos estar à frente ou atrás e dar 
a volta ao resultado. O FC Porto tam-
bém. Acho que podemos dizer que hoje 
(ontem) o FC Porto ganhou um ponto 
aqui hoje».

«Perdemos um ponto»

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho fez on-
tem mais uma boa exibi-
ção no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, mas insu-
ficiente para vencer o FC 
Porto. Ainda assim, além 
de somar mais um ponto 
na luta pelo novo objeti-
vo, o terceiro lugar, impe-
diu que os portistas fizes-
sem a festa na sua casa, 
que tem sido uma autên-
tica “caixa forte”. O jogo 
começou numa toada de 

ANTÓNIO SILVA

ACADEMISTAS BRACARENSES MERECIAM MELHOR SORTE

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Daniel Martins/Roberto 
Martins

ABC/UMinho 25
Humberto Gomes, Fábio Vidrago, 
Hugo Rocha (3), Pedro Seabra 
(6), Carlos Siqueira (5), Diogo 
Branquinho (1), Ricardo Pesqueira 
(3), Carlos Martins, Nuno Grilo (5), 
Vasco Areias, Nuno Rebelo (1), João 
Pinto (1), Emanuel Ribeiro, Tomas 
Albuquerque (2), David Tavares (1) 
e Bruno Dias

Treinador: Carlos Resende

FC Porto 25
Alfredo Quintana, Gilberto Duarte 
(6), João Ferraz (1), Miguel Martins, 
Belmiro Alves, João Moniz, Hugo 
Laurentino, Tiago Rocha (4), 
Ricardo Moreira, Spínola (5) Wilson 
Dayves (5), Hugo Santos, Hugo 
Rosário Miguel Sarmento (4) e Mick 
Schubert
 

Treinador: Obradovic

Ao intervalo: 11-12.

Público do ABC voltou a estar em bom número no Sá Leite

SPORTING DERROTOU BENFICA

Luta pelo título ao rubro
na última jornada

O Sporting venceu ontem o Benfica por 29-23, 
em jogo da 9.ª e penúltima jornada da segunda fase 
do campeonato nacional de andebol, reacendendo 
a luta pelo título nacional da modalidade.

Com o empate do líder o FC Porto na visita ao ABC 
de Braga (25-25), os “leões”, que têm de vencer o 
Sporting da Horta na próxima ronda, esperam agora 
que os “dragões” derrapem na receção ao Benfica, 
dia 24 de maio, às 18h00.

Fica assim tudo adiado para a derradeira jornada 
do campeonato, marcado para o dia 24 de maio, 
onde as emoções vão estar ao rubro.

Na grupo B, o Madeira SAD derrotou o Maia, por 
32-20 e venceu o grupo, ao passo que Andebol 
Clube de Fafe e Avanca conheceram a despromoção 
à II Divisão.

equilíbrio, mas muito vivo, 
embora sem grande eficá-
cia na concretização. 

O FC Porto adiantou-se 
no marcador e até fez o 
2-0. Mas a reação do ABC/
UMInho foi enérgica, mar-
cando dois golos. Seguiu-
-se um período de equilí-
brio, sem eficácia. 

Apesar da toada de equi-
líbrio, os portistas estive-
ram quase sempre na fren-
te. Contudo, os academis-
tas de Braga nunca deixa-
ram o adversário ter mais 
de dois golos de diferen-

ça. Depois de um empa-
te a sete golos, à passa-
gem do 20.º minuto, os 
bracarenses adiantaram-
-se no marcador, pelo ine-
vitável Pedro Seabra, um 
dos mais incorformados do 
ABC. O FC Porto também 
fez questão de nunca per-
mitir que os bracarenses 
“fugissem” e ao intervalo 
vencia por 12-11. Também 
porque, quando, num livre 
de sete metros, Nuno Gri-
lo poderia empatar a par-
tida, “ofereceu” a bola ao 
guarda-redes.

Equilíbrio 
até ao fim

No início da segunda 
parte, o FC Porto marcou 
logo nos primeiros segun-
dos, colocando a vantagem 
em dois golos. 

Os de Braga voltaram 
a responder muito bem 
e igualaram o encontro 
nos 15 golos, à passagem 
dos 36 minutos. 

Porém, uma vez mais, 
o Porto voltou a adian-
tar-se. Aliás, esteve qua-
se sempre na frente, obri-
gando o ABC/UMinho a 

estar sempre atrás do pre-
juízo. Num livre de sete 
metros, David Tavares po-
deria adiantar o ABC no 
marcador, mas permitiu a 
defesa de Laurentino. 

Mas na segunda opor-
tunidade, passou mes-
mo para a frente. Tomás 
Albuquerque foi chama-
do a converter o livre e 
não falhou. 

E desta vez, o FC Por-
to falhou no ataque e 
Diogo Branquinho colo-
cou o ABC a vencer por 
dois golos de diferença. 

O minuto 48 foi de des-
concentração do ABC, 
que deitou por terra a 
vantagem, permitindo o 
empate 21-21, a dez mi-
nutos do fim

O equilíbrio prevaleceu 
até ao fim. A dois minu-
tos do final da partida, 
as duas equipas estavam 
empatadas a 25 golos. A 
45 segundos do fim, com 
o ABC poderia ter ganho 
o jogo, mas falhou. A dois 
segundos do fim, Wilson 
falhou a vitória no jogo e 
no campeonato. 
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• ABC empatou com FC Porto
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Andebol

Sporting vence 
Benfica e reacende 
luta pelo título
O Sporting venceu o Benfica 
por 29-23, em jogo da 
penúltima jornada da segunda 
fase do campeonato nacional 
de andebol e aproveitou o 
empate do líder FC Porto 
na visita ao ABC (25-25). A 
igualdade teria sido suficiente 
para os “dragões” em caso de 
vitória do Benfica. A questão 
do título fica agora adiada 
para a última jornada, em que 
os “leões” defrontam o Sp. 
Horta, enquanto os “dragões” 
recebem os “encarnados”.
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Sporting vence Benfica (29-23) e adia título para a última jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=609e94e6

/

 
O FC Porto foi a Braga empatar a 25 diante do ABC, resultado que aliado à vitória do Sporting frente
ao Benfica (29-23) adia o título do Campeonato Nacional de andebol para a última jornada.
O empate em Braga, partida transmitida por A BOLA TV, até poderia ter sido suficiente para os
dragões festejarem, mas era necessário que o Benfica batesse o pé ao rival de Lisboa. Os leões,
porém, entraram fortes na partida disputada no pavilhão do Casal Vistoso e viriam a ganhar por seis
golos de diferença.
A questão do título fica agora adiada para a última jornada, com o FC Porto a receber o Benfica,
enquanto o Sporting joga em casa diante do SP. Horta.
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DR

A equipa bracarense ainda acalenta esperanças de chegar ao pódio do campeonato

ANDEBOL 1
| Redacção | 

Dia de decisões no Campeonato
Nacional de Andebol. A recep-
ção do ABC/UMinho ao FC Por-
to e o jogo que no Casal Vistoso
coloca frente a frente o SL Ben-
fica e o Sporting CP concentram
as atenções da nona e penúltima
jornada da fase final do  nacio-
nal Andebol 1. 

Se no grupo B a questão princi-
pal já está definida, com as des-
cidas do Andebol Clube de Fafe
e Artística de Avanca, já no que
respeita ao grupo A, e fechada

que está a questão europeia, falta
ainda encontrar o campeão na-
cional e ordenar os quatro pri-
meiros classificados. Daí que se-
ja grande a expectativa gerada
em torno da ronda que vai reali-
zar-se integralmente no dia de
hoje. A formação bracarense re-
cebe os dragões com a certeza
da ida à europa na próxima épo-
ca, mas ainda com legítimas es-
peranças na luta pelo terceiro
posto. Já o FC Porto viaja até
Braga com uma moralizadora
certeza que em caso de vitória,
renova o título nacional, repetin-
do uma festa que já aconteceu

no mesmo cenário, em 15 de
Maio de 2010.  Com os ouvidos
em Braga vão jogar Sporting e
Benfica, duas equipas que ainda
podem chegar ao título nacional.
É certo que a equipa leonina
tem, nessa eventual disputa, me-
lhores condições que o adversá-
rio, pois joga na condição de vi-
sitante num recinto que bem
conhece e pode adiar a questão
do título para a última ronda se o
FC Porto não conseguir vencer
os bracarenses.

O encontro entre ABC/UMi-
nho e FC Porto tem início mar-
cado para as 17 horas.

Bracarenses de olho no terceiro lugar

ABC/UMinho recebe FC Porto
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

“Quando tudo corre bem é fá-
cil.” A frase pertence a Rui Fer-
reira, técnico da equipa do Arse-
nal da Devesa, que tem liderado
este novo projecto do emblema
bracarense no andebol nacional
E a verdade é que não poderia
estar a correr melhor esta incur-
são na III Divisão Nacional, é
que o Arsenal da Devesa pode
garantir hoje, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, frente à Juve Lis, (21
horas) a subida à II Divisão, um
feito digno de registe.

A aliar a esta subida iminente,
está a excelente prestação na Ta-
ça de Portugal de Andebol, onde
a equipa conseguiu chegar até
aos oitavos-de-final da prova. O
treinador Rui Ferreira é por isso
um homem feliz e com os objec-
tivos bem definidos para o que
falta jogar nesta temporada.
“Primeiro queremos confirmar
esta subida de escalão. Acredito
que podemos fazer a nossa festa
já neste jogo... e mesmo que isso
não aconteça, será uma questão
de tempo para consumar essa
meta. Depois deste primeiro pas-
so, o segundo objectivo é con-

quistar o título de campeão na-
cional da III Divisão, que se dis-
puta numa segunda fase. Mas
uma coisa de cada vez”, refere
Rui Ferreira.

A comprovar a campanha de
excelência do Arsenal da Devesa
estão os números: 22 jogos e 22
vitórias (dez na primeira fase e
12 na segunda). Impressionam
os números e a caminhada, co-
mo tal e em declarações ao ‘Cor-
reio do Minho’, o técnico expli-
ca todo o início deste trajecto.
“O Carlos Saraiva convidou-me
para integrar este projecto. Não
é nada fácil começar do zero, é

necessário ter muita vontade pa-
ra levantar todas as bases neces-
sárias, mas foi isso que aconte-
ceu neste caso. O plantel tem
muitos jogadores jovens, que
são oriundos das camadas de
formação do ABC/UMinho e de-
pois, aliado a isso, tem outros
atletas mais experientes”, pros-
segue o treinador.

Sublinhando que ao início “até
eu tinha algumas reticências
quanto ao projecto”, Rui Ferrei-
ra conta que tem sido fácil gerir
os homens que tem sob seu co-
mando. “O nosso grupo é exce-
lente, existe um misto de expe-

riência e juventude, mas no funo
todos pertencemos e fazemos
parte do modelo ABC. Em ter-
mos de jogo, treino... somos to-
dos da mesma escola e isso torna
tudo muito mais fácil”. Sendo
esta a primeira época da modali-
dade no Arsenal da Devesa, é
preciso começar a preparar o fu-
turo do clube, futuro esse que
passa pela presença na II Divi-
são nacional... e com Rui Ferrei-
ra a manter-se no cargo de trei-
nador. “Neste momento é pra-
ticamente certo que vou conti-
nuar, já dei a minha palavra e is-
so aqui é o suficiente. Temos
também dois jogadores já apala-
vrados para a próxima tempora-
da”. Com dois objectivos ainda
por por preto no branco (subida
e título da III Divisão) e que vão
dar ainda mais brilho a esta épo-
ca de estreia no andebol do Ar-
senal da Devesa, Rui Ferreira
termina falando do futuro e das
ambições da equipa que orienta.
“No próximo ano a competitivi-
dade vai ser muito maior, a rea-
lidade vai ser diferente e claro
que temos de nos preparar para
ela. A manutenção será o objec-
tivo”.

Arsenal da Devesa em busca 
da subida e do título nacional
NA ÉPOCA DE ESTREIA, a formação de andebol do Arsenal da Devesa tem realizado um percurso
notável na III Divisão Nacional. Hoje (21 horas), no Flávio Sá Leite, pode carimbar a subida de escalão.

DR

No seu primeiro ano na modalidade, o Arsenal da Devesa pode consumar já no dia de hoje a subida à II Divisão... às 21 horas no Sá Leite

“Primeiro queremos
confirmar a subida de
divisão. Acredito que
podemos fazer a nossa festa
já neste jogo... e mesmo
que isso não aconteça, 
será uma questão de tempo
para consumar essa meta. 
Depois desse primeiro
passo, o segundo objectivo
passa por conquistar o
título nacional da III
Divisão, que se disputa
numa segunda fase”.
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André M. Pereira

A AAC Veteranorum, nome
pelo qual é conhecida a equipa
constituída por 16 ex-glórias da
Académica, vai participar na
Zona Norte do primeiro Cam-
peonato Nacional deste esca-
lão, organizado pela Associação
de Andebol de Aveiro. A turma
escolar vai defrontar S. Bernar -
do, Sanjoanense. Sp. Espinho,
Xico Andebol e Avanca.

A primeira fase disputa-se a
uma só volta (e apura para a
fase final nacional), com a AAC
a receber, no Pavilhão 3 do Es-
tádio Universitário, três jogos.|

Guarda-Redes: Tó Zé Marques,
Júlio Alves e Rui Fonseca.
Jogadores de campo: Alexandre
Coelho, Bruno Rodrigues, António
Albuquerque, Tomané Ribeiro, João

Paulo Dias, Adriano Cruz, Pedro
Amaro, Ricardo Santos, Fernando
Gomes, Eduardo Guimarães,
Joaquim Carvalho, Rui Matos e
Nuno Cabral.

Académica disputa Nacional

Académica vai disputar três jogos em casa na 1.ª fase

AAC VETERANORUM

Andebol
Nacional de veteranos
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ABC recebe hoje FC Porto
O ABC recebe hoje, a 

partir das 17h10, no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, o FC 
Porto, em partida a con-
tar para a nona e penúlti-
ma jornada do Grupo A do 
campeonato de andebol da 
I Divisão.

Os academistas, já com a 
qualificação para uma pro-
va europeia no bolso, vão 

bater-se agora por um lu-
gar no pódio, ao passo que 
os dragões, caso vençam, 
fazem em Braga a festa da 
conquista do título.

Com os ouvidos em Bra-
ga vão jogar Benfica e Spor-
ting, duas equipas que ainda 
podem chegar ao título na-
cional. É certo que o Spor-
ting Clube de Portugal tem, 

nessa eventual disputa, me-
lhores condições que o ad-
versário, joga na condição 
de visitante num recinto que 
bem conhece  e pode adiar 
a questão do título para a 
última ronda se o FC Porto 
não vencer em Braga.

Os jogos para hoje: ABC-
-FC Porto (17h10), Benfica-
-Sporting (18h00) e Sp. Hor-

ta-Águas Santas (21h00).
No grupo B, e com as des-

cidas definidas, as atenções 
voltam-se para  o Maia IS-
MAI que poderá vencer o 
grupo.

No grupo B jogam-se: 
Madeira SAD-Maia/ISMAI 
(17h00), Avanca-Belenenses 
(18h00) e Passos Manuel-AC 
Fafe (18h30).

ANDEBOL
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FC Porto empata e adia título - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5db07b63

/

 
Dragões empataram em Braga a 25-25, após um final emotivo, e adiaram o hexacampeonato, pois o
Sporting venceu o Benfica
 
 O FC Porto empatou com o ABC, a 25-25, adiando o inédito hexacampeonato para a última jornada,
pois o Sporting venceu fora o Benfica (29-23) e ainda pode chegar ao título.
 
 Os portistas somam agora 53 pontos, contra 52 dos sportinguistas, que na última ronda recebem o
Sporting da Horta, adversário que teoricamente não lhes colocará grandes dificuldades.
 
 Isto significa que o FC Porto, para obter o sexto título consecutivo, não poderá perder com o Benfica,
que recebe no Dragão Caixa.
 
 Em Braga, e numa partida muito equilibrada, os portistas venciam por 12-11 ao intervalo, mas
estiveram a perder durante quase toda a segunda parte, tendo recuperado graças a uma série de
quatro golos seguidos de Pedro Spínola, que permitu uma vantagem de 25-24 para os campeões, a
três minutos do fim.
 
 Depois, Nuno Grilo empatou e nos últimos dois minutos não se verificaram mais golos, apesar de
várias oportunidades para qualquer dos lados.
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Empate entre ABC e FC Porto adia título nacional de andebol para última jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2014

Meio: MSN Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c97727ee

/

 
actualizado: Sat, 17 May 2014 21:32:35 GMT
 
 O ABC de Braga/Uminho e o FC Porto empataram hoje 25-25, em jogo da nona e penúltima jornada
da fase final do campeonato nacional de andebol, adiando a questão do título para a última jornada.
 
 @ LUSA / HUGO DELGADO
HUGO DELGADO/LUSA
 
Braga, 17 mai (Lusa) - O ABC de Braga/Uminho e o FC Porto empataram hoje 25-25, em jogo da nona
e penúltima jornada da fase final do campeonato nacional de andebol, adiando a questão do título
para a última jornada.
O FC Porto precisava de uma vitória para carimbar o título, mas a decisão ficou adiada para a última
jornada, onde receberá o Benfica, que hoje perdeu em casa com o Sporting, o segundo classificado.
Num jogo bem disputado, o equilíbrio foi a nota dominante, como o demonstra o facto do máximo de
vantagem no marcador, para ambas as equipas, ter sido de dois golos.
A cerca de 15 segundos do fim, o academista Nuno Rebelo teve na mão esquerda a vitória, mas o
remate saiu ao lado.
Na primeira parte, a "sociedade" Gilberto Duarte/Tiago Rocha fez a diferença ao apontar 10 dos 12
golos dos portistas (seis/quatro), o último dos quais a dois segundos do apito para o intervalo.
Uma recuperação de bola ainda deu o empate aos bracarenses, mas, sob o apito, um grande golo de
Gilberto Duarte fez o FC Porto seguir para o balneário em vantagem (12-11).
A segunda parte começou na mesma toada, com as defesas mais agressivas a sobreporem-se aos
ataques e os guarda-redes, sobretudo Humberto Gomes, a destacarem-se.
Aos 45 minutos, Tomás Albuquerque entrou pela primeira vez na partida e logo para colocar o ABC na
frente na conversão sem mácula de um livre de sete metros.
O FC Porto rematou ao poste no ataque seguinte e Diogo Branquinho deu dois golos de vantagem ao
ABC (22-20), mas dois erros dos minhotos, um na defesa, outro no ataque, permitiram o empate dos
portistas.
Com a emoção ao rubro, Humberto Gomes parou um remate de Tiago Rocha a um minuto do fim, golo
que daria vantagem aos portistas, e a 13 segundos do fim Nuno Rebelo rematou ao lado.
Mais inconformado com o resultado, Carlos Resende considerou que o FC Porto "conquistou um
ponto", enquanto Ljubomir Obradovic defendeu que "não perder é sempre um bom resultado" e
apontou agulhas para o jogo com o Benfica, na última jornada.
Jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
ABC Braga/UMinho - FC Porto 25-25.
Ao intervalo: 11-12.
Marcha do marcador: 2-2 (cinco minutos), 3-3 (10 minutos), 4-6 (15 minutos), 7-7 (20 minutos), 10-
10 (25 minutos), 11-12 (30 minutos), 14-15 (35 minutos), 17-17, (40 minutos), 19-19 (45 minutos),
21-20 (50 minutos), 24-24 (55 minutos), 25-25 (final).
Sob a arbitragem da dupla formada por Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e
marcaram:
- ABC Braga/UMinho: Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (3), Pedro Seabra (5), Carlos Siqueira (4),
Diogo Branquinho (2), David Tavares, Ricardo Pesqueira (2), Nuno Grilo (5), Nuno Rebelo (1), João
Pinto (1), Tomás Albuquerque (2).
Treinador: Carlos Resende.
- FC Porto: Hugo Laurentino (GR), Gilberto Duarte (8), João Ferraz (1), Tiago Rocha (5), Ricardo
Moreira, Wilson Davyes (3), Mick Schubert, Pedro Spínola (5), Alexis Borges, Hugo Santos, Hugo
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Rosário, Miguel Sarmento (3).
Treinador: Ljbomir Obradovic.
Assistência: cerca de 1.000 espetadores.
GYS // NF
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FC Porto empata em Braga e fica a torcer pelo Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5ccb350c

/

 
25-25 diante do abc em jogo emocionante
 
 , 17 maio de 201418:55
 
 O FC Porto foi empatar este sábado ao pavilhão do ABC por 25-25, em partida da 9.ª e penúltima
jornada da Fase Final do Nacional de Andebol e pode sagrar-se hexacampeão nacional já este fim-de-
semana.
 
 Para que tal aconteça, é necessário que o Benfica não perca em casa com o Sporting, adversário
direto dos dragões, que jogam igualmente esta tarde no Pavilhão da Luz.
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Sporting bate Benfica e mantém-se na luta pelo título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7690778

/

 
vencem 29-23 no pavilhão do casal vistoso
 
 , 17 maio de 201419:34
 
 O Sporting derrotou este sábado a formação do Benfica por 29-23, no Pavilhão do Casal Vistoso, e
adiou para a última jornada a decisão sobre o campeão nacional de andebol 2013/2014.
 
 Os leões controlaram o encontro desde início (chegaram ao intervalo a vencer por 15-10), e
chegaram mesmo a comandar por 9 golos já perto do fim (23-14), e resistiram à investida final do
Benfica para segurar um triunfo tranquilo.
 
 Com este resultado, o Sporting ainda sonha com o título, mas precisa de ganhar na última jornada e
esperar que o Benfica vá vencer ao Dragão Caixa e impedir um sexto título consecutivo do FC Porto.
 
 Consulte oseda fase final.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O treinador do ABC, Carlos Re-
sende juntou ontem, para a foto
da conferência de imprensa de
antevisão ao jogo de amanhã
com o FC Porto, todos os joga-
dores e demais elementos da
equipa principal. “Temos já
cumprido o objectivo de dispu-
tarmos na próxima época uma
prova europeia, mas ainda há
mais duas jornadas a disputar e
temos a convicção de que pode-
mos fazer mais”, disse.

Fazendo contas às posições
dos clubes que disputam lugares
cimeiros, Resende frisou que
ainda é possível “ficarmos à
frente de uma equipa com um

orçamento muito superior ao
nosso” e lembrou que o Benfica,
presisamente o clube que ocupa
a posição desejada pelo ABC,
“ainda pode ter uma palavra a
dizer na definição do título”.

Com estes argumentos, o trei-
nador do clube bracarense ape-
lou a uma presença do público
da casa “para nos ajudar a che-
gar ao terceiro lugar”.

O guarda-redes Humberto, que
também comentou a antevisão
ao jogo com os azuis-e-brancos,
resumiu a época reconhecendo
“algum sabor amargo por não
termos conseguido melhor”.

ABC recebe FC Porto a sonhar
com subida ao terceiro lugar
O PÓDIO AINDA É POSSÍVEL, disse Carlos Resende, o treinador do ABC/UMinho, em conferência de
imprensa para antevisão do jogo com o FC Porto, amanhã, a partir das 17 horas, no Flávio Sá Leite.

RS

Carlos Resende juntou ontem toda a equipa principal: atingido objectivo de chegar à Europa, há que lutar pelo terceiro lugar

Efeméride
Fazer uma ‘selfie’  com
taça de vice-campeão
europeu de há 20 anos 
Vinte anos depois do momento
que é considerado o mais alto do
andebol português, a final da Ta-
ça dos Campeões Europeus que o
ABC perdeu para o Teka de San-
tander, a taça de vice-campeão
vai estar amanhã à entrada do
Sá Leite para fazer ‘selfies’.

§1993/1994
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José Roque

ELEIÇÕES A Associação Des-
portiva Cultural e Recreativa
do Bairro aos Anjos, que está
no presente ano a festejar o seu
30.º aniversário, reuniu-se em
assembleia-geral para eleger
os novos Corpos Sociais para
o biénio 2014/2015. 

Desta forma, Mário Monteiro
mantém-se na presidência da
direcção, com Rodrigo Car-
doso a ficar na vice-presidên-
cia e gestão do complexo de
Piscinas de Leiria, e Piscinas da
Caranguejeira e Maceira; Abílio
Figueira como vice-presidente
para as actividades desporti-
vas; Maria Varino como vice-
presidente para as actividades
de cultura e recreio; Maria Ro-
drigues como tesoureira; José
Mirra como secretário; e Jaime
Ricardo como vogal.

A  tomada de posse foi efec-
tuada no final da Assembleia
realizada no dia 10 de Maio,
tendo a nova direcção apre-
sentado como prioridade para
o próximo biénio, na área des-
portiva, a manutenção da ac-
tividade dos últimos anos com
cerca de 250 atletas nas três
modalidades que o Bairro dos

Anjos pratica (natação, atle-
tismo e pentatlo moderno).

Na área recreativa, a direcção
quer continuar com as suas
principais actividades anuais,
nomeadamente os Santos Po-
pulares, a Marcha e o Arraial
do Basílio.

Em relação ao Parque da Ci-
dade, o Bairro dos Anjos pre-
tende desenvolver actividades
regulares ao fim-de-semana de
zumba e ginástica sénior, rea-
lizar torneios de futsal, andebol
e basquetebol, e colocar no rio
Lis barcos de aluguer.

Quanto às gestão das Pisci-
nas a cargo do Bairro dos An-
jos, a direcção pretende, em
Leiria, “continuar uma gestão
de contenção de custos e ter a
instalação o mais cuidada pos-
sível para os utentes” e conti-
nuar a incrementar provas de
nível nacional, junto da Fede-
ração Portuguesa de Natação.
Nas Piscinas da Caranguejeira
e Maceira, o objectivo é “incre-
mentar o mais possível o uso
destas instalações junto da po-
pulação local através das Jun-
tas de Freguesia e manter uma
gestão de contenção de custos,
face ao défice que estas insta-
lações apresentam”.|

Bairro dos Anjos elege
nova direcção
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«Agora, queremos o pódio»

Plantel do ABC/UMinho reunido para festejar a conquista de um lugar europeu

PEDRO VIEIRA DA SILVA

A improvisada sala de 
Imprensa do Pavilhão Flá-
vio Sá Leite foi palco, on-
tem à tarde, de uma inva-
são... pacífica por parte 
dos elementos que com-
põem o plantel do ABC/
/UMinho.

Carlos Resende (treina-
dor) e Humberto Gomes 
(um dos guarda-redes do 
plantel) foram os elemen-
tos escolhidos para fa-

ABC/UMINHO

ABC/UMINHO JÁ GARANTIU PROVAS EUROPEIAS...

zer a antevisão do jogo 
com o FC Porto, que se 
disputa amanhã, a partir 
das 17h10, na catedral do 
andebol, e foram super-
visionados pelos colegas 
de equipa.

«Temos aqui um cená-
rio diferente, por duas 
razões. Primeiro, quere-
mos assinalar que conse-
guimos atingir o objetivo 
que nos propuseram: so-
mos uns representantes 
de Portugal nas competi-

ções europeias da próxi-
ma temporada. Segundo, 
porque ainda faltam dispu-
tar duas jornadas e quere-
mos chegar ao terceiro lu-
gar. E, para chegarmos ao 
pódio, e não dependemos 
apenas de nós, temos de 
vencer, sábado (amanhã), 
o FC Porto», destacou Car-
los Resende, que pediu o 
apoio do público para o 
embate de amanhã.

«Que nos venham a aju-
dar a ganhar o jogo, por-

que precisamos de vencer 
para chegar ao terceiro lu-
gar. Para além disso, nes-
te jogo, tal como no Benfi-
ca-Sporting, joga-se o títu-
lo. Nós já lá não podemos 
chegar, mas temos uma pa-
lavra a dizer...», lembrou 
Carlos Resende.

O ABC/UMinho recebe, 
amanhã (17h10), o FC Por-
to, em partida relativa à 6.ª 
jornada do Nacional da I 
Divisão em andebol. 

Adeptos convidados 
a tirar a selfie com   
Taça dos Campeões

28 de abril de 2004. O 
ABC/UMinho chega a final 
da Liga dos Campeões.

Perdeu, então, com o 
Teka de Santander (22-22 
em Braga, 23-21 em terras 
espanholas).

Amanhã, antes do jogo 
com os dragões, o ABC/
/UMinho, em parceria com 
a empresa PromoPlayer, 
convida todos os adeptos 
a tirar uma selfie com o 
troféu de vice-campeão e 
que estes, depois, as colo-
quem nas redes sociais. O 
troféu estará exposto na 
entrada do pavilhão.
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• ABC defronta amanhã FC Porto no Sá Leite
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