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Desporto Universitário

Troféu Reitor 2015 já arrancou nos
pavilhões da UM em Gualtar e Azurém
O Troféu Reitor 2015 arrancou, ontem, e decorrerá a 11 de Junho, com as
competições a decorrerem nos Complexos Desportivos Universitários de
Gualtar e Azurém. Evento desportivo da Universidade do Minho conta este ano com a participação de cerca de 500 atletas nas 13 modalidades em
prova.
Organizado pelo Departamento Desportivo e Cultural dos Serviços de Acção Social da UMinho (DDC-SASUM), com o apoio da Associação Académica (AAUM), o Troféu Reitor é a competição de mais tradição na academia minhota, que completa este ano o seu 22º aniversário, sendo a
competição desportiva de mais prestígio intramuros, que junta através
do desporto, alunos, antigos alunos e funcionários da UMinho.
Como já é costume, o torneio vai ser disputado em diversas modalidades
desportivas colectivas como Futsal Masculino, Basquetebol Misto, Futsal
Feminino, Vólei de Praia e Andebol.
Nas modalidades individuais (de 1 a 11 de Junho) estarão em disputa os
títulos nas modalidades de Badminton, Escalada, Squash, Ténis, Ténis de
Mesa, Xadrez, kickboxing e Golfe.
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Andebol

Marítimo sobe ao grupo “A”
O Marítimo vai estar, na próxima época, no grupo “A” do campeonato
dos Açores de andebol de iniciados. No passado ﬁm-de-semana, a equipa de
Ponta Delgada assegurou o 1.º lugar do grupo “B” ao vencer, na ﬁnal, a Casa
do Povo dos Arrifes, por 45-27.
Em 3.º lugar classiﬁcou-se a Associação Desportiva da Graciosa, que
venceu o Angrense, por 27-15.
A prova, que ainda contou com o Colégio Castanheiro e com o Clube
Escolar das Capelas, teve lugar nos Arrifes.
No grupo “A” de iniciados estão neste momento Sporting da Horta,
Marienses e Biscoitos. Entretanto, a União das Associações de Andebol dos
Açores (UAAA) já marcou para a vila de Nordeste, em S. Miguel, o Encontro
Regional de Infantis masculinos.
Entre 10 e 13 de Junho competem as equipas do Sporting da Horta (Faial),
Clube Desportivo Escolar de S. Roque do Pico, Associação Desportiva da
Graciosa, Marienses (Santa Maria), Casa do Povo dos Arrifes, Marítimo e
Nordeste (S. Miguel).
O Encontro Nacional está marcado para Leiria, entre 18 a 21 de Junho.
Neste ﬁm-de-semana o Sporting da Horta, como campeão dos Açores de
iniciados, joga a fase nacional.
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Encontro inter-concelhio
de andebol junta mais
de 100 jovens
Andebol
Andel4lkids

Lamego vai ser a cidade-sede
do Encontro Inter-Concelhio
de Andebol – Andeb4lkids -,
competição que juntará mais
de 100 jovens atletas, entre os
9 e os 11 anos de. Esta modalidade é acarinhada, desde há
muito tempo, por professores
e alunos dos estabelecimentos
de ensino do concelho e “eleva
bem alto os valores do desporto e da juventude, conseguindo motivar gerações sucessivas de desportistas locais”,
afirma Francisco Lopes, presidente da autarquia.
A realização do Encontro Inter-Concelhio decorrerá a 30

de Maio, na Avenida Dr. Alfredo
de Sousa. Para além de Lamego, os participantes serão
oriundos dos concelhos de Armamar, Tarouca e Vila Nova de
Paiva. O programa inclui, após
a pausa de almoço, uma visita
de grupo ao castelo e à Cisterna de Lamego.
Recorde-se que a conquista
de diversos troféus de prestígio, de âmbito nacional, nos
escalões de formação, mostra
que a prática de andebol integra os grandes-feitos da história desportiva de Lamego. O
Andebol Clube de Lamego é o
exemplo máximo da grande
capacidade e empenho que os
lamecenses exibem nesta modalidade. |
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OPINIÃO | MANUEL CARDOSO

Final de época dramático
passado fim de semana foi dominado pelo
futebol mas o facto mais relevante foi aquele
que as televisões decidiram esquecer por completo: disputou-se em Braga a primeira mão
da final da Taça Challange, em que o ABC venceu por
32-28... e a Rampa da Falperra. No entanto, as diferentes televisões, incluindo canais desportivos, decidiram
transmitir tudo exceto uma final europeia, e da Rampa... nem sinal. Vergonha, senhores, vergonha!
Para muitos comentadores, o jogo entre o Sporting
de Lisboa e o SC Braga foi um ensaio para a final da Taça de Portugal. Eu espero bem que “aquilo” não tenha
sido propriamente um ensaio. Se a nossa equipa jogar
assim no dia 31, se a arbitragem (ou “aquilo” que fez as
vezes de uma arbitragem) for assim e se, para cúmulo,
o Sporting de Lisboa jogar ao seu melhor nível, corremos o risco de uma humilhação maior do que a de 1982.
Já lá vão 33 anos, mas a memória que tenho é a de
uma excelente equipa, onde pontificavam atletas de
grande qualidade. Veja-se o “onze” que venceu o Benfica na meia-final, em 10 de abril de 1982: Valter na baliza; o rápido Artur a lateral direito; o pendular Guedes e
o patrão Dito como centrais; o internacional João Cardoso na esquerda. No meio campo, o guerreiro Serra,
o batalhador e tecnicista Vitor Santos e o cerebral, genial mesmo, Victor Oliveira. Na frente, o grande Fontes
que marcou os dois golos, o trabalhador Malheiro e o
genial Chico Faria. Foi esta equipa que venceu o Benfica por 2-1, salvo erro no sábado de Páscoa.
Depois, todos os pensamentos se centraram na festa da Taça; o treinador Quinito entrou em campo, no
Jamor, de fato de gala e lacinho no pescoço. Foi no dia
29 de maio. Perdemos 4-0 sem honra nem glória, com
golos de Oliveira (2), M. Fernandes e Jordão.
Desta vez, o Sporting não terá o poder ofensivo daquela famosa equipa liderada por Malcom Allison, mas
não deixa de ter uma equipa temível enquanto nós, nos
últimos jogos, temos exibido um futebol que, para ser
simpático, poderei apelidar de modesto.
Se juntarmos a isto a possibilidade de enfrentarmos
uma arbitragem como a de domingo passado, não posso estar muito otimista. Carlos Xistra nunca foi um árbitro muito feliz nos jogos do SC Braga. Mas desta vez
foram inacreditáveis aquelas duas decisões, assinalando um penalti fantasma e mostrando amarelo a Pardo
por simulação num lance de falta clara.
Por outro lado, há um sinal positivo que deixa orgulhoso qualquer braguista: o entusiasmo com que foram vendidos os bilhetes destinados aos nossos adeptos.
É preciso pois que a nossa equipa surja no estádio de
Oeiras com uma atitude consentânea com o empenhamento dos adeptos. Tenho esperança que isso vá acontecer e que a exibição de Alvalade tenha sido apenas a
consequência de uma incrível onda de lesões, aliada à
necessidade de poupar energias para o jogo do dia 31.
E não posso deixar de aproveitar este espaço para
dar os parabéns a todos os amigos benfiquistas pela
conquista do título, com todo o mérito, numa estrutura onde, na minha opinião, se destaca o génio de Jorge Jesus, sem dúvida o melhor treinador da Liga Portuguesa. De longe.

O
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NO PRÓXimO SÁBaDO (10:00/12:00)

Encontro de Escolinhas no João Paulo II
fotografia arquivo/Di

ENCONTRO ANUAL DE ESCOLINHAS com programa bastante diversificado

O Serviço de Desporto da Terceira
vai dinamizar no próximo dia 23 de
maio, sábado, no período compreendido entre as 10:00 e as 12:00,
no excelente Complexo Desportivo
João Paulo II, em Angra do Heroísmo, o designado XIV Encontro das
Escolinhas do Desporto.
A iniciativa surge em colaboração
com as diferentes associações de
modalidade, clubes desportivos
escolares, clubes desportivos e
demais instituições envolvidas no
projeto.
Segundo uma nota informativa que
a organização fez chegar a DI, “prevê-se a participação, neste evento,
de cerca de 450 alunos dos 153
núcleos de atividades desportivas
que se encontram a funcionar no
corrente ano letivo”.
São, na circunstância, 18 as modalidades desportivas presentes, nomeadamente: andebol, atletismo,
basquetebol, bowling, dança desportiva, equitação, futebol, futsal,
golfe, judo, karaté, kickboxing, na-

tação, patinagem, ténis de campo,
vela, voleibol e xadrez.
“O modelo organizativo a desenvolver será idêntico ao do ano transato, sendo constituído por cerca de
20 estações com atividades lúdicas/
desportivas. Para além das modalidades descritas, incluir-se-ão: jogos
tradicionais, circuito de destrezas,
bicicletas, escalada, insufláveis, matraquilhos e taurina-pegas”, acrescenta, na referida nota, a entidade
promotora do mega acontecimento.
OBJETIVOS

Os principais objetivos a alcançar
com este certame são, em linhas gerais, os seguintes:
Promover, divulgar e consolidar o
projeto das “Escolinhas do Desporto”. Divulgar as atividades realizadas pelos núcleos durante a época.
Proporcionar o convívio e troca de
experiências entre os diferentes núcleos. Sensibilizar os professores e
técnicos para esta atividade na escola.
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Torneio Encerramento e Taça
animam andebol regional

TORNEIO ENCERRAMENTO
INFANTIS FEMININOS - GRUPO A
1.ª jornada: Madeira B - Camacha, 13-21; Académico - B. Perestrelo, 8-23.
Classificação: B. Perestrelo, 3 pts; Camacha (3);
Madeira B (1) e Académico (1).
DR

A ÉPOCA DE ANDEBOL CAMINHA PARA
O SEU FINAL COM A REALIZAÇÃO DOS
TORNEIOS DE ENCERRAMENTO E TAÇA
DA MADEIRA NOS DIFERENTES ESCALÕES DE FORMAÇÃO.

A competição regional de andebol
teve um fim de semana de intensa atividade com a realização de jogos relativos aos Torneios de Encerramento e
Taça da Madeira nos diversos escalões.
Nos Torneios de Encerramento, as
equipas da Bartolomeu Perestrelo e
Madeira SAD lideram os respetivos
grupos após a 1.ª jornada em Infantis
femininos, enquanto nos masculinos
lidera o Bartolomeu Perestrelo. Já em
Juvenis masculinos lideram o CD Escola Santa Cruz e o Académico.
Na Taça da Madeira, as equipas da
Bartolomeu Perestrelo e Sports Madeira venceram os jogos das eliminatórias e irão disputar as finais de Iniciados e Juvenis femininos, enquanto nos
masculinos o AM Madeira SAD e o B.
Perestrelo irão defrontar-se nos mesmos escalões.
De referir que estas finais irão disputar-se no fim de semana de encerramento da época desportiva nos dias
20 e 21 de junho numa parceria com a
Liga Portuguesa Contra o Cancro e que
terminará com a entrega de prémios
relativos à presente época.
No próximo sábado, realizam-se os
últimos módulos do XXV Clinic AAM,
onde serão abordados as “Lesões mais
frequentes na modalidade de ande-

CLASSIFICAÇÕES

INFANTIS FEMININOS - GRUPO B
1.ª jornada: Madeira SAD - Infante, 20-12.
Classificação: Madeira SAD, 3 pts; Infante (1) e Madeira A.

INFANTIS MASCULINOS - 1.ª DIVISÃO
2.ª jornada: Marítimo - Infante, 30-33; Académico
- B. Perestrelo, 15-35.
Classificação: B. Perestrelo, 6 pts; Infante (4), Académico (4) e Marítimo (2).

INFANTIS MASCULINOS - 2.ª DIVISÃO
2.ª jornada: CE Levada - CDE Santana, 30-13.
Classificação: CE Levada, 3 pts, AM Madeira SAD
(3) e CDE Santana (2).

TAÇA AAM
INICIADOS FEMININOS

Bartolomeu Perestrelo defrontou Águas Santas no arranque da fase final juvenis.

1.ª eliminatória: B. Perestrelo - Infante, 31-11.
Classificação: B. Perestrelo, 3 pts; Infante (1).
Meia-final: Académico - B. Perestrelo, 13-18; Camacha - Madeira, 13-41.
Classificação: Madeira, 3 pts; B. Perestrelo (3); Infante (1) e Camacha (1).

INICIADOS MASCULINOS
bol” (dr. Rui Almeida) e a “Traumatologia Oral na Prática Desportiva” (dr. Gil
Alves).
Numa outra vertente da modalidade, a Associação de Andebol da Madeira anunciou que pretende reativar o
Circuito Regional de Andebol de Praia,
com uma etapa a disputar-se no Porto
Santo. Para os interessados, podem
consultar a informação no Facebook e
no site da AAM.

BARTOLOMEU PERESTRELO EMPATOU
COM O ÁGUAS SANTAS
Quanto à competição nacional ao
nível da formação, destaque para a
equipa de juvenis masculinos da Bartolomeu Perestrelo que iniciou, no
passado sábado, a Fase Final do Cam-

peonato Nacional da 1.ª divisão de andebol recebendo a formação do
Águas Santas. Na 1.ª jornada, o Bartolomeu Perestrelo empatou com o
Águas Santas a 25 golos, com 16-14 favorável à equipa nortenha, num jogo
emotivo e de incerteza até final, numa
demonstração que as equipas madeirenses podem ombrear com as melhores equipas nacionais.
Com este resultado, as duas equipas
estão no 2.º lugar com dois pontos,
atrás do líder ABC Braga que soma três
pela vitória em casa do Benfica que
tem apenas um ponto.
Este sábado, disputa-se a 2.ª jornada
com a Bartolomeu Perestrelo a receber
o Benfica, às 16h30, no seu pavilhão,
enquanto que o Águas Santas é anfitrião do ABC Braga (15h15).

1.ª eliminatória: B. Perestrelo - Marítimo, 23-14.
Classificação: B. Perestrelo, 3 pts; Marítimo (1).
Meia-final: Académico - B. Perestrelo, 20-25; AM
Madeira SAD - Infante, 25-23.
Classificação: AM Madeira SAD, 3 pts; B. Perestrelo
(3), Infante (1) e Académico (1).

JUVENIS FEMININOS
1.ª, 2.ª e 3.ª jornada: B. Perestrelo - Infante, 21-17;
Madeira - B. Perestrelo, 17-14; Infante - Madeira,
15-27.
Classificação: Madeira, 6 pts; B. Perestrelo (4), Infante (2).

TORNEIO ABERTO 2 JUV/JUN FEMININOS
2.ª jornada: Madeira Jun - Madeira A, 36-30.
Classificação: Madeira Jun., 3 pts; Madeira A (1),
B. Perestrelo, Infante e Madeira B.

TORNEIO ABERTO 2 JUV/JUN MASC.
5.ª jornada: Marítimo Jun - Académico, 39-32.
Classificação: Marítimo Jun, 6 pts; B. Perestrelo (3);
AM Madeira SAD Jun (1), Académico (1), CDE Santa
Cruz (1) e AM Madeira SAD (0).
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Sporting vence FC Porto e vai discutir título do nacional de andebol no Dragão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mundo Português Online

Data Publicação:

21-05-2015

URL:: http://www.mundoportugues.org/article/view/62388

21/05/15
O Sporting venceu em casa o FC Porto, por 25-24, no quarto jogo da final do campeonato nacional de
andebol, adiando a decisão do título para o quinto e decisivo embate.
Às duas vitórias do FC Porto nos dois primeiros encontros, respondeu o Sporting com triunfos nos dois
seguintes, disputados em Odivelas, pelo que a decisão foi adiada para o próximo sábado, quando os
`dragões' receberem os `leões' na quinta e última partida da final.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo o Sporting vencido no
sábado em Odivelas por 23-22 e hoje por 25-24, após prolongamento.
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Sporting vence no prolongamento e adia decisão para a "negra"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Página 1 Online

Data Publicação:

21-05-2015

URL:: http://pagina1.sapo.pt/detalhe.aspx?fid=357&did=187999&number=12285

20-05-2015 23:01
Triunfo leonino sobre o hexacampeão FC Porto, no quarto jogo da final do Nacional de andebol.
DragãoCaixa acolhe partida decisiva, no próximo sábado.
O Sporting venceu o FC Porto (25-24), esta quarta-feira, no quarto jogo da final do Nacional de
andebol, empatando a eliminatória (2-2) e forçando a decisão do título para a "negra".
Em Odivelas, os leões voltaram a bater os hexacampeões nacionais, pela segunda vez consecutiva,
fazendo uso eficaz do "factor-casa". Contudo, o equilíbrio dos números acabou por ditar a necessidade
de um prolongamento, no qual os verde e brancos consumaram a vitória.
Ao intervalo, a vantagem pertencia aos dragões (12-11).
A quinta e decisiva partida da final do Nacional está marcada para o próximo sábado (23 de Maio), no
DragãoCaixa, no Porto, com arranque agendado para as 18h00.
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MIGUEL MANSO

O Sporting foi mais forte no prolongamento, em Odivelas

Sporting adia para
o quinto jogo a
decisão do título
Andebol
Nuno Sousa
“Leões” voltaram a vencer e
empataram a final (2-2).
É no Porto, no sábado, que
se vai decidir qual será o
novo campeão nacional
Vai ser preciso um quinto jogo para
se encontrar o novo campeão nacional de andebol. A condição de anﬁtrião tem sido decisiva nesta ﬁnal do
play-oﬀ e, depois de dois triunfos do
FC Porto no Norte, o Sporting respondeu na mesma moeda. Ontem,
em Odivelas, os “leões” voltaram a
vencer (25-24), o que signiﬁca que
só no sábado se ﬁcará a saber se os
“dragões” se sagram heptacampeões
ou se os “leões” quebram a hegemonia do rival.
Foi um arranque equilibrado aquele a que se assistiu no Multiusos de
Odivelas, com um ligeiro ascendente dos anﬁtriões (4-2). O FC Porto,
porém, recuperou rapidamente e
passou para a frente do marcador,
pela primeira vez, por volta dos 10
minutos (5-6). Com Gilberto Duarte
alvo de marcação cerrada, os campeões nacionais viviam sobretudo da
inspiração de Yoel Morales, enquanto do lado contrário era Pedro Solha
quem ia ganhando os duelos com o
guarda-redes Quintana.
Durante o primeiro tempo, a vantagem mais folgada foi de três golos
(6-9), mas o Sporting aproveitou a
exclusão temporária de Babo para
reduzir para 11-12, resultado com o
qual se atingiu o intervalo.
O início do segundo tempo revelou
um FC Porto mais eﬁcaz no ataque,
subindo a parada para 12-15, muito

à custa do cubano Morales, mais liberto de marcação e autor de 9 golos
na partida.
Os “leões”, que no terceiro embate do play-oﬀ tinham sido bem
sucedidos na estratégia de travar individualmente Gilberto Duarte, deparavam-se com um novo problema.
Mas souberam nivelar a balança no
momento da exclusão do internacional português (15-15) e passaram para
a frente a 19-18.
Frankis Marzo (5 golos) e Pedro
Solha (5) dividiam as despesas do
ataque e, na defesa, os pontas dos
“dragões” praticamente não existiram — Mick Schubert, em particular,
esteve muito desinspirado —, graças
ao bom trabalho defensivo leonino.
Foram Miguel Martins e Daymaro Salina a empatar a partida a 20 golos e
a arrastar a decisão, taco a taco, até
aos últimos segundos. Com Ricardo
Candeias em bom plano na baliza
do Sporting, na recta ﬁnal, o empate resistiu até ao ﬁm (22-22) do tempo
regulamentar.
Gilberto Duarte abriu as hostilidades no tempo extra e Fábio Magalhães, em cima do intervalo, fez
o 24-24. O equilíbrio era total, as
cautelas defensivas redobradas e só
uma boa combinação ofensiva dos
“leões” acabou por fazer pender o
prato da balança: Magalhães assistiu Pedro Spínola, que rompeu pelo
meio dos centrais e fez o 25-24 que
adia a decisão para o próximo sábado, no pavilhão Dragão Caixa.

RESULTADOS
1.º jogo FC Porto-Sporting
2.º jogo FC Porto-Sporting
3.º jogo Sporting-FC Porto
4.º jogo Sporting-FC Porto
5.º jogo FC Porto-Sporting

36-33
29-20
23-22
25-24
sábado
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Sporting leva à «negra» a decisão do título
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Internet

Data Publicação:

21-05-2015
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RTP Online

Autores:

Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=830326&tm=46&layout=158&visual=49

21 Mai, 2015, 00:08 / atualizado em 21 Mai, 2015, 00:16
O Sporting venceu esta quarta-feira o FC Porto, por 25-24, após prolongamento, no quarto jogo da
final do campeonato nacional de andebol, adiando a decisão do título, num quinto jogo que se realiza
sábado.
Foi necessário recorrer a um prolongamento de 10 minutos para se encontrar o vencedor, já que no
final do tempo regulamentar o encontro registava uma igualdade (22-22).
Depois do triunfo tangencial (23-22) no terceiro jogo do play-off - o FC Porto venceu os dois
primeiros -, os `leões' tiveram no guarda-redes Ricardo Correia o elemento decisivo nos 10 primeiros
minutos, ao defender os remates de Gilberto Duarte, Ricardo Moreira e Nuno Roque, contudo o FC
Porto não desarmou, voltando a ganhar a posse de bola, e tornou o resultado uma incerteza ao
responder de igual forma aos golos dos `leões'.
Apostados em conquistar o heptacampeonato em Lisboa, os comandados de Ljubomir Obradovic
mostraram muito mais empenho do que no último jogo e deram a volta ao marcador já perto do
minuto 15. A estratégia foi simples: Gilberto Duarte passou a ser engodo para abrir espaços para Yoel
Morales fazer golos.
Tal como no encontro anterior, os adeptos voltaram a ter comportamento incorreto. As claques afetas
ao Sporting atiraram por diversas vezes água para a zona onde se encontrava o guarda-redes portista
Alfredo Quintana. Situação que levou os membros da mesa alertar para uma possível evacuação do
pavilhão de Odivelas caso a situação se repetisse.
A vencer ao intervalo, o FC Porto entrou com uma postura ainda mais ofensiva, pressionando em todo
o campo e apostando nas incursões de Yoel Morales, mas via Frankis Carol, em contra-ataque, a fazer
a diferença no lado do Sporting, motivo pelo qual nunca descolou verdadeiramente no marcador e
permitiu que os `leões' dessem a volta, aos 49 minutos.
Certo é que na ponta final, o guardião Ricardo Correia voltou a fazer a diferença (14 defesas no total)
mantendo o Sporting à `tona da água' e tendo um contributo decisivo no triunfo.
Curiosamente foi o guarda-redes Ricardo Candeias que está no momento do jogo, ao defender o
remate de Yoel Morales e no ataque Pedro Spínola dá a vitória aos `leões'.
Carlos Barros
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Sporting vence FC Porto e vai discutir título de andebol no Dragão
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08:12 21.05.2015
O Sporting venceu ontem em casa o FC Porto, por 25-24, no quarto jogo da final do campeonato
nacional de andebol, adiando a decisão do título para o quinto e decisivo embate.
Às duas vitórias do FC Porto nos dois primeiros encontros, respondeu o Sporting com triunfos nos dois
seguintes, disputados em Odivelas, pelo que a decisão foi adiada para o próximo sábado, quando os
`dragões' receberem os `leões' na quinta e última partida da final.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo o Sporting vencido no
sábado em Odivelas por 23-22 e hoje por 25-24, após prolongamento.
Lusa
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Sporting vence e adia para o Dragão a decisão do título do nacional de andebol
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Só a vitória interessava ao Sporting e conseguiram-na pela margem mínima. Um resultado que
empatou a final a dois jogos para cada lado. O quinto embate, marcado para o Porto, vai ser decisivo.
Álvaro Isidoro / Global Imagens O Sporting ganhou por 25-24. Às duas vitórias do FC Porto nos dois
primeiros encontros, o Sporting respondeu com triunfos nos dois seguintes, disputados em Odivelas,
pelo que a decisão foi adiada para o próximo sábado, quando os `dragões" receberem os `leões" na
quinta e última partida da final. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o
primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 2920, tendo o Sporting vencido no sábado em Odivelas por 23-22 e hoje por 25-24, após
prolongamento.
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Final do nacional de Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=eb181b5b

Na final do nacional de Andebol, o Sporting venceu esta noite o FC Porto. O campeão só será
conhecido no 5º e último jogo marcado para sábado.

Repetições: RTP Informação - 24 Horas , 2015-05-20 00:47
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Vicente Álamo despede-se do Benfica e termina carreira 20:02 - 20-05-2015
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20-05-2015
Vicente Álamo, guarda-redes espanhol que representou a equipa de andebol do Benfica nas últimas
três épocas, colocou um ponto final na carreira.
Não é fácil, porque são muitos anos a jogar andebol. Já há um mês e meio, cerca de dois meses, que
não estou a jogar devido a uma lesão nos quadris, o que acelerou um pouco o meu final de carreira.
Chegou o momento de pôr um ponto final, mas o facto de ter jogado no Benfica foi muito importante
para mim , realçou o experiente guardião, de 39 anos, em declarações à BTV .
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Federação não vai entregar troféu caso FC Porto seja campeão
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20-05-2015
O FC Porto pode, em caso de vitória sobre o Sporting, sagrar-se heptacampeão nacional de andebol
mas não vai receber o título em Odivelas.
Considerando a qualificação de Risco Elevado do jogo nº 4 da Final do Play-Off, Sporting C. P./ F. C.
Porto, do Campeonato Fidelidade Andebol 1, foi decidido não entregar o Troféu imediatamente após o
jogo, caso haja vencedor do Campeonato Fidelidade Andebol 1 , informou a Federação Portuguesa de
Andebol em comunicado.
Os dragões estão em vantagem na final (2-1), decisão que é disputada à melhor de cinco jogos.
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Sporting vence FC Porto (25-24) e leva decisão do título para a `negra`
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20-05-2015
O Sporting venceu o FC Porto, por 25-24, após prolongamento, em Odivelas, e adiou a decisão do
título para o quinto e último jogo da final do Campeonato Nacional de andebol.
O equilíbrio do quarto confronto entre leões e dragões ficou espelhado na igualdade a 22 golos no final
do tempo regulamentar.
Ao intervalo, os azuis e brancos venciam por 12-11.
O quinto e decisivo jogo da final disputa-se no próximo sábado, a partir das 18 horas, no Dragão
Caixa.
Resultados:
FC Porto - Sporting, 36-33 ap (29-29)
FC Porto - Sporting, 29-20
Sporting - FC Porto, 23-22
Sporting - FC Porto, 25-24 ap (22-22)
23 de maio
FC Porto - Sporting (18 horas)
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