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A2 14d Andebol: Sanjoanense/Mário Rui Lda confirma favoritismo diante do CDC S. Paio
Oleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-03-2015

Meio: Jornal Único Online

URL:: http://jornalunico.pt/andebol-sanjoanensemario-rui-lda-confirma-favoritismo-diante-do-cdc-s-paio-oleiros/

 
2b4
 
 Depois da derrota na casa do líder Avanca, a Sanjoanense/Mário Rui Lda regressou aos triunfos na
receção ao CDC S. Paio Oleiros, equipa de derrotou por 33-28. Com Bruno Pinho com a mão quente
(só ? sua conta marcou por onze ocasiões), o conjunto comandado por Nuno Baptista chegou ao
intervalo a vencer pela margem mínima (17-16), tendo dilatado a vantagem no decorrer da segunda
metade do encontro.
 
 A Sanjoanense/Mário Rui Lda segue na sétima posição da primeira fase da Zona Norte, com 44
pontos conquistados. No próximo fim de semana há novo jogo nas Travessas, desta feita diante do
Fermentões. O jogo está agendado para sábado, a partir das 17h.
 
 2c9
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A6

  Tiragem: 32331

  País: Portugal
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Área: 17,52 x 7,96 cm²
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A7

Andebol | DNOTICIAS.PT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-03-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:: http://www.dnoticias.pt/impressa/diario/cartasdoleitor/edicao-2015-03-16/504733-andebol

 
Recentemente tenho assistido com alguma frequência aos jogos de andebol infantis masculinos, onde
vejo jovens a demonstrar todas as suas capacidades, jogos dignos de se ver, não fosse a má
arbitragem. Neste último fim-de-semana (14/03) a arbitragem foi uma vergonha, não existe
imparcialidade, é roubar a olhos vistos. Há algum tempo atrás presenciei uma conversa de um sr.
árbitro em que este dizia alto e em bom som, e para quem quisesse escutar, que tirava por certas
equipas. Foi precisamente esse senhor que esteve a arbitrar este último fim-de-semana. Esse senhor
devia ter vergonha na cara. Um senhor com essa idade devia dar-se ao respeito e respeitar os jovens
que estão a dar o seu melhor. Esta arbitragem envergonha a Associação de Andebol da Madeira que
devia ter árbitros mais competentes e imparciais nos jogos. Fala-se em corrupção no futebol, em
"apitos dourados", será que no andebol também é igual? Peço aos responsáveis da AAM que sejam
mais rigorosos na selecção dos árbitros e que estes sejam avaliados frequentemente para que
possamos ter um andebol de qualidade. Educamos os nossos jovens para um mundo melhor, mas
penso que desta forma nunca conseguiremos, porque não há justiça.
 
 Segunda, 16 de Março de 2015
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A9

  Tiragem: 11100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,52 x 5,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58383142 16-03-2015
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A10

  Tiragem: 11100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,18 x 5,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58383171 16-03-2015
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A11

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,59 x 2,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58382049 16-03-2015
Andebolmania’2015 é apresentado em S. João da Madeira
A Associação Desportiva Sanjoanense apresenta hoje o Andebolmania’2015, às 18.30
horas, no Welcome Center da Torre da Oliva, em São João da Madeira. O Torneio
Internacional de Andebol para escalões de formação disputa-se de 1 a 4 de Abril.
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A15
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A16
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A17

Benfica vence na Polónia para a Taça Challenge 20:36 - 15-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=536896

 
15-03-2015
 
 O Benfica conseguiu colocar-se em vantagem na eliminatória com o Azoty-Pulawy, ao vencer na
Polónia por 37-29 na primeira "mão" doas quartos de final da Taça Challenge de andebol.
José Costa, com oito golos, e Carlos Carneiro, com sete, foram os melhores marcadores do Benfica
que ao intervalo já vencia por 18-15.
A segunda "mão" joga-se sábado, dia 21 de março, no Pavilhão n.º 2 da Luz.
No sábado, o ABC também ganhou fora os finlandeses do Riihimaki Cocks, por 27-22, e também
ganhou vantagem na eliminatória.
 
 Redação
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A18

Sporting nas meias-finais do play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536766

 
14-03-2015
 
 O Sporting confirmou este sábado o apuramento para as meias-finais do play-off do campeonato
Andebol 1 (fase de apuramento de campeão ), ao bater o Sporting da Horta no segundo jogo da
eliminatória, disputada à melhor de três jogos.
Depois da vitória tranquila nos Açores (31-23), os leões tiveram de suar para bater os insulares num
encontro com dois prolongamentos (32-32 e 39-34) depois do empate 28-28 no final do tempo
regulamentar.
O Sporting junta-se assim ao Benfica nas meias-finais e fica à espera do desfecho das eliminatórias FC
Porto/Passos Manuel e ABC/Madeira SAD para conhecer os potencias adversários na próxima ronda.
 
 Redação
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A19

FC Porto perde na Alemanha e falha apuramento na Taça EHF 18:23 - 15-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536869

 
15-03-2015
 
 O FC Porto foi derrotado pelo Fuchse Berlim por 20-25, na Alemanha, em partida da penúltima
jornada do Grupo C da Taça EHF de andebol, e viu esfumarem-se todas as possibilidades de
apuramento para os quartos de final.
Após uma primeira equilibrada, que terminou com vantagem mínima para o FC Porto (8-7), os
dragões não conseguiram impedir a reação dos germânicos no segundo tempo. João Ferraz, com cinco
golos, foi o melhor marcador dos azuis e brancos.
Este resultado deixa o FC Porto no penúltimo lugar do grupo com quatro pontos, a quatro do líder
Skjern Handbold que é também o adversário dos portistas na derradeira jornada.
 
 Redação
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A20

Andebol: seleção feminina de fora dos Jogos Africanos 17:03 - 15-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536840

 
15-03-2015
 
 A seleção feminina de andebol de Cabo Verde acaba de perder com a congénere do Mali, por 20-25, e
fica também de fora dos Jogos Africanos 2015.
As andebolistas cabo-verdianas, que tinham vencido este sábado a Guiné-Conacri, por 24-23,
averbaram, desta feita, a segunda derrota no torneio da zona 2 do Conselho Superior do Desporto em
África, qualificável para os Jogos Africanos 2015, depois de terem perdido na primeira jornada da
prova por 16-36 frente ao Senegal.
Também a seleção masculina falhou o apuramento, ao ficar em segundo lugar do grupo de
apuramento da zona 2.
 
 Redação
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A21

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 26,63 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 58372865 15-03-2015

Taça Challenge

ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Imparável... A equipa do ABC/
UMinho está de volta às grandes
conquistas europeias e segue
embalado na Taça Challenge,
com o objectivo de chegar à fi-
nal da competição intacto. On-
tem, na Finlândia, a formação
orientada por Carlos Resende
defrontou o Kasipalloseura Rii-
himaen Cocks e construíu uma
vitória sólida por 22-27, colo-
cando já um pé nas meias-finais
da competição. 

O favoritismo da equipa braca-
rense aplicou-se na prática, ape-
sar da réplica demonstrada pelos
finlandeses ao longo de todo o
jogo, sem permitir grandes ve-
leidades e evitando o avolumar
do marcador. Depois de uma fa-
se de estudo mútuo, todavia, o
ABC foi crescendo na partida e
chegou a estar com oito golos de
vantagem, já no segundo tempo.
A vitória cedo parecia segura e
Carlos Resende optou por rodar
todos os jogadores, numa estra-
tégia de gestão.  A jogar de uma
forma determinada, o ABC aca-

bou por se impôr e ao intervalo
já detinha uma vantagem de
quatro golos (10-14), gerindo de
alguma forma a segunda parte
do desafio, sem correr grandes
riscos, a fim de resolver a elimi-
natória no segundo duelo com os
finlandeses. 

João Pinto, com cinco golos, e
Hugo Rocha, com quatro, foram
os principais concretizadores da
equipa do ABC/UMinho, que
dentro de uma semana defende
em Braga, no jogo da segunda
mão, a vantagem de cinco golos
conquistada na Finlândia.

Com um pé nas meias-finais
A EQUIPA DO ABC/UMINHO alcançou uma vantagem confortável para o segundo jogo dos quartos-de-final da Taça Challenge
com os finlandeses do Kasipalloseura Riihimaen Cocks ao vencer por uma diferença de cinco golos. O segundo duelo está
agendado para o próximo sábado, em Braga, no Flávio Sá Leite, a partir das 16 horas.

DR

Boa disposição a imperar na comitiva do ABC/UMInho após a vitória no jogo de ontem, disputado na Finlândia

KÄSIPALLOSEURA
RIIHIMÄEN COCKS, 22 
Anti Rogenbaum (GR), Jani Tuominen (3),
Kiril Morozov, Andrei Buciuman (5),
Kristo Voika (7), Kristian Jansson, Yevgen
Umovist, Andreas Ronnberg (1), Roni
Syrjala (1), Robin Sjoman, Nico Ronberg,
Vitalie Nenita (2), Kalle Allander,
Mykhaylo Krivchikov, Marius Lepp (1)
e Niko Leikama.
Treinador: Kaj Kekki.

ABC/UMINHO, 27
Humberto Gomes e Bruno Dias; Fábio
Vidrago (3), Hugo Rocha (4), Pedro
Seabra, Diogo Branquinho (3), David
Tavares (3), Ricardo Pesqueira (1), Carlos
Martins (1), Nuno Pereira (2), Nuno
Rebelo (3), Tomás Albuquerque (2), João
Pinto (5) e Gabriel Teka.
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão de Martintalo
Árbitros: Anatoliy Novikov e Ruslan
Perepilirsy (Ucrânia).
Ao intervalo: 10-14

§Carlos Resende

A equipa bracarense
regressa a casa e começa
já a preparar o próximo
desafio. Na próxima
quarta-feira há novo jogo,
com o ABC a defrontar o
Madeira SAD, no segundo
jogo do ‘play-off’ do
campeonato. O encontro
está agendado para as
21 horas no Flávio Sá
Leite. Recorde-se que
no primeiro jogo o
ABC venceu por 21-33.

+ campeonato

“Importante valorizar
a vitória fora de casa”
“Em primeiro lugar é importante
valorizar a nossa vitória e o
factor de termos conseguido
ganhar o primeiro jogo em casa
do adversário. Além da vitória,
foi possível com que todos os
jogadores jogassem o que é
importante para preparar o jogo
do campeonato que temos já na
próxima quarta-feira”.
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ANDEBOL RUMO ÀS MEIAS-FINAIS

ABC/UMinho ganha
vantagem na Taça Challenge
Pág. 23
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A23

ABC/UMinho mais perto das Meias-Finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Braga TV Online

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/3391

 
O ABC/UMinho venceu este sábado o Riihimäen Cocks na Finlândia,por 27-22, em jogo a contar para
os quartos de final da Taça Challenge.
 
 João Pinto e Hugo Rocha foram os melhores marcadores da equipa, conseguindo entrar para o
intervalo a vencer por 14-10.
 
 2000
 
 O ABC/UMinho disputará a segunda mão já para a semana em Braga, estando, assim, mais perto das
meias-finais da Taça Challenge.
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A24

  Tiragem: 9311

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 24,80 x 11,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58372582 15-03-2015

ANDEBOL
Campeonato Regional de Minis 
11h15 Águeda-Académica Pavilhão GICA

ATLETISMO
Corridas das 4 Estações
10h00 Corrida e caminhada Estádio Cidade de Coimbra

BASQUETEBOL
Nacional de Seniores/Sub-20
18h15 Sp. Braga-Académica Pavilhão Lamaçães
Taça Nacional Sub-18
17h00 Guimirães-Olivais Pavilhão de Gumirães
Torneio Inter-Associações Sub-16
18h30 Olivais-Brandoense Pavilhão Augusto Correia
Nacional Sub-19 feminino
18h00 V. Guimarães-Académica Pavilhão V. Guimarães
Nacional Sub-16 feminino
15h00 Academia-CPN Pavilhão Escola D. Dinis
Nacional Sub-14 feminino
16h30 Olivais-Guarda Basket Pavilhão Augusto Correia
Taça Nacional Sub-19 feminino
17h00 Columbófila-Galitos Pavilhão do Marialvas
Torneio inter-Associações Sub-16 femininos
15h00 Condeixa-Sangalhos Pavilhão Mun. Condeixa
Torneio Minibasquete
10h00 Torneio de Minis 10 Pavilhão Municipal Condeixa

FUTEBOL
I Liga
16h00 Académica-Nacional Estádio Cidade de Coimbra

Nacional de Seniores
15h00 Nogueirense-Casa Pia Estádio Santo António
15h00 Vit. Sernache-Naval Estádio Nuno Álvares Pereira
15h00 Pampilhosa-Mortágua Campo Carlos Duarte
15h00 Tourizense-Sp. pombal Parque Visconde do VInhal
15h00 Sourense-Ol. Hospital Campo Ant. C.Rodrigues
Nacional de Iniciados
11h00 Académica-Anadia Academia Dolce Vita
11h00 Lousanense-Naval Campo das Lapas (Moinhos)
Divisão de Honra AFC
15h00 Arganil-Vigor Campo Eduardo Ralha
15h00 Cova-Gala-Touring Campo do Cabedelo
15h00 Tocha-Carapinheirense Complexo Desp. Tocha
15h00 AAC/OAF-Febres Campo da Pedrulha
15h00 União FC-Penelense Campo da Feira Nova
15h00 AAC/SF-Ançã Estádio Universitário Coimbra
15h00 Lagares Beira-Eirense Complexo Lagares Beira
15h00 Pampilhosense-Condeixa Campo Pampilhosense
1.ª Divisão AFC
15h00 Sepins-Lousanense Complexo Desp. Cantanhede
15h00 Vinha Rainha-Ac. Gândaras Campo Vinha Rainha
15h00 Adémia-S. Mamede Campo Ramos de Carvalho
15h00 Moinhos-Marialvas Campo das Lapas
15h00 S. Silvestre-Ribeirense Campo dos Fundadores
15h00 Brasfemes-Pereira Campo de Mualdes
15h00 Poiares-Águias Estádio Rui Manuel Lima
15h00 Góis-Mocidade Campo Municipal de Góis
Distrital de Juvenis (Série A)
11h00 Góis-Poiares Campo Municipal Góis
11h00 Tourizense-COJA Campo Mauro Gama
11h00 União FC-Tabuense Campo da Feira Nova
11h00 Arganil-Lagares Beira Campo Eduardo Ralha

11h00 Arouce-Praia-Nogueirense Campo da Pégada
11h00 Pampilhosense-Lousanense Campo Pampilhosense
Distrital de Juvenis (Série B)
9h00 Condeixa A-Cernache Estádio Municipal Condeixa
9h00 Pedrulhense-Eirense Campo da Pedrulha
9h00 Esperança-Ribeirense Campo Eduardo Filipe
11h00 AAC/SF A-Naval A Campo Santa Cruz
11h00 U. Coimbra-Brasfemes Campo da Arregaça
11h00 Casaense-Vigor Complexo Desp. Casaense
Distrital de Juvenis (Série C)
11h00 Vinha Rainha-Cova-Gala Campo Vinha da Rainha
11h00 Maiorca-Marialvas Campo Casa Povo Maiorca
11h00 Touring-Febres Estádio Municipal Mira
11h00 Tocha-Carapinheirense Complexo Desp. Tocha
11h00 Ereira-Condeixa B Campo da Ereira
11h00 Sepins-AAC/SF B Campo Barreiros
Distrital de Iniciados (Série A)
9h00 AAC/OAF A-Cernache A Academia Dolce Vita
11h00 Ol. Hospital-AAC/SF A Est. Mun. Oliveira Hospital
11h00 Ac. Gândaras-Arganil Campo das Gândaras
11h00 COJA-Tourizense Parque Armando Dinis Cosme
11h00 Poiares-Mirandense Estádio Rui Manuel Lima
16h00 Tabuense-União FC Campo A. Costa Júnior
Distrital de Iniciados (Série B)
11h00 Vigor-Brasfemes Complexo Desp. Vigor
11h00 Condeixa-Casaense Estádio Mun. Condeixa
11h00 Pedrulhense-Eirense Campo da Pedrulha
11h00 Esperança-U. Coimbra Campo Eduardo Filipe
11h00 Souselas-AAC/OAF B Campo do Calvário
11h00 Cernache B-Penelense Campo Moita Santa
Distrital de Iniciados (Série C)
11h00 Povoense-AAC/SF C Estádio Mun. Cantanhede

11h00 Montemorense-Naval Campo das Lages
11h00 Sanjoanense-Ginásio Campo Capa Rota
11h00 Carapinheirense-Tocha Campo S. Pedro
11h00 Águias-Vateca Campo Lagoa Grande
11h00 Marialvas-Ereira Complexo Desp. Cantanhede

HÓQUEI EM PATINS
Nacional da 3.ª Divisão
18h00 Paço Rei-Académica Pavilhão Paço Rei
Nacional Feminino
17h00 Académica-Sanjoanense Pavilhão 1 Universitário
Nacional de Juniores Sub-20
17h00 HC Mealhada-HC Sintra Pavilhão Mun. Mealhada
Nacional de Iniciados
15h00 FC Porto-Académica Pavilhão Dragão Caixa
15h00 Carvalhos-HC Mealhada Pavilhão Carvalhos

PÓLO AQUÁTICO
Inter-Regional Sub-13
15h00 Oeiras-CNAC Piscina Abóboda

RÂGUEBI
Divisão de Honra
15h00 Académica-CDUP Estádio  Sérgio Conceição
Nacional da 1.ª Divisão
14h00 RC Lousã-Moita Estádio José Redondo
Nacional de Sub-18
12h30 Académica-Agronomia Estádio Universitário
15h30 Agrária-Moita Campo ESAC
Nacional de Sub-16
14h00 Agrária-Direito B Campo ESAC

Cartaz desportivo Hoje
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Benfica perto das "meias" da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4455015

 
Tal como o ABC, o Benfica está bem posicionado para chegar às meias-finais da segunda principal
prova do andebol europeu, tendo vencido o KS Azoty-Pulawy, por 37-29. O Benfica venceu em casa
dos polacos do KS Azoty-Pulawy, por 37-29, e ficou perto de assegurar a qualificação para as meias-
finais da Taça Challenge de andebol. Tal como o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em
casa dos finlandeses do Cocks, por 27-22, também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória,
ao triunfar em casa dos polacos. O pivot benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador
do encontro, seguido de perto pelo seu colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os
obtidos pelo polaco Przemyslaw Krajewski. O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no
próximo sábado o KS Azoty-Pulawy, em jogo da segunda mão dos quartos de final, com uma
vantagem confortável para gerir rumo às meias-finais. Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem
os seus adversários, e de acordo com o esquema já definido, escapam a um confronto entre si nas
meias-finais, que passa a ser só possível na final.
 
por Lusa
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FC Porto perde com Füchse Berlim e falha "quartos" da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4454940

 
O FC Porto ficou irremediavelmente afastado dos quartos-de-final da Taça EHF de andebol, após ter
perdido por 25-20 na Alemanha. O FC Porto perdeu em casa do Füchse Berlim, por 25-20, na quinta
jornada do grupo C, e ficou irremediavelmente afastado dos quartos-de-final da Taça EHF de andebol.
Os dragões estavam obrigados a vencer para manter intactas as expetativas de lutar pela
continuidade em prova, mas a formação germânica, que já tinha vencido no Porto, por 26-20, não o
permitiu. O FC Porto atingiu o intervalo a vencer por 8-7, com uma primeira parte em que a média de
golos foi muito baixa, dado as linhas defensivas se terem sobreposto às ofensivas, mas o Füchse
Berlim foi demolidor nos restantes 30 minutos de jogo. João Ferraz, com cinco golos, foi o jogador
mais concretizador na equipa do FC Porto, seguido do trio formado por Daymaro Salina, Ricardo
Moreira e Mick Schubert, todos com três. Na formação germânica, que recuperou a liderança do grupo
C, com os mesmos oito pontos do Skjern (segundo), Fabian Wiede, com seis golos, foi o jogador mais
concretizador, seguido de Iker Fernandez e Paul Drux, com cinco.
 
por Lusa
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Taça Challenge de Andebol: Benfica vence na Polónia e está em vantagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=764181

 
HOJE às 23:52
 
 O Benfica colocou-se em vantagem na primeira "mão" dos quartos-de-final da Taça Challenge de
andebol, após vencer, na Polónia, o Azoty-Pulawy, por 37-29.
 
 As equipas voltam a defrontar-se, para o jogo da segunda mão, no próximo sábado, dia 21 de março,
no Pavilhão n.º 2 da Luz.
 
 Recorde-se que, no passado sábado, o ABC também ganhou fora os finlandeses do Riihimaki Cocks,
por 27-22, conquistando igualmente vantagem na eliminatória.
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Taça EHF de Andebol: FC Porto perde na Alemanha e está afastado dos quartos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=764164

 
HOJE às 19:55
 
 O FC Porto despediu-se, este domingo, de quaisquer possibilidades de apuramento para os quartos-
de-final da Taça EHF de andebol, após somar nova derrota no Grupo C, ao perder, em jogo da
penúltima jornada, com o Fuchse Berlim, por 20-25, na Alemanha.
 
 Apesar da primeira parte equilibrada, que terminou com vantagem mínima do FC Porto, por 8-7, os
dragões não conseguiram impedir a reação dos germânicos no segundo tempo, acabando por ser
derrotados.
 
 Com mais esta derrota, o FC Porto ocupa o penúltimo lugar do grupo, com quatro pontos, a quatro do
líder Skjern Handbold que é também o adversário dos portistas na derradeira jornada.
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho venceu 
ontem em casa dos finlan-
deses do Käsipalloseura 
Riihimäen Cocks, por 27-
22, e entreabriu a ‘porta’ 
das meias-finais da Taça 
Challenge de andebol.

A formação portugue-
sa, treinada por Carlos 
Resende, que assinala da 
melhor forma o regresso 

esta época às competi-
ções europeias de clubes, 
atingiu o intervalo a ven-
cer por 14-10.

O ABC/UMinho até nem 
entrou muito bem na par-
tida mas, paulatinamente, 
foi acertando agulhas: pas-
sou a defender melhor e, 
sobretudo, contra-atacou 
com eficácia.

A vantagem ao interva-
lo era plenamente justifi-

cada e, no segundo tem-
po, os amarelos de Bra-
ga fizeram uma exibição 
(ainda mais) convin-
cente, tendo che-
gado a uma di-
ferença, a seu 
favor, claro, de 
oito golos.

Mas, nos úl-
timos 10 minu-
tos, Carlos Resende 
e os seus jogadores sen-

tiram que o jogo estava 
ganho e, por isso, abran-
daram o ritmo, até porque 

se segue, já na quar-
ta-feira, a parti-

da relativa aos 
quartos de fi-
nal do play-off 
do Nacional 

da I Divisão, 
com o Madeira 

SAD a visitar a ca-
pital do Minho.

O técnico dos academis-
tas aproveitou, na parte fi-
nal, para dar competição 
aos menos utilizados que, 
assim, adquiriram mais rit-
mo competitivo, tendo em 
vista os embates que se 
seguem (o ABC/UMinho 
está, ainda, em três frentes: 
campeonato, Taça de Por-
tugal e Taça Challenge).

O lateral-esquerdo João 
Pinto foi o melhor marca-

ABC/UMinho demolidor na Finlândia

No final do encontro, os jogadores aca-
demistas celebraram, mas não de forma 
efusiva, o triunfo, que abre boas perspetivas 
para o jogo da segunda mão, em Braga.

Os adeptos da turma finlandesa reco-
nheceram a superioridade da turma lusa 

e, num gesto de fair-play, aplaudiram os 
andebolistas do ABC/UMinho quando estes 
se encaminhavam para os balneários.

«Gostamos muito da cidade, com gente 
simpática e civilizada. É cativante jogar aqui, 
porque existem boas condições. Os adeptos 

sabem estar e reconhecer o mérito. Até nos 
aplaudiram no final. É um povo evoluído e 
gostamos de cá estar. Foi engraçado. Boas 
condições, infraestruturas excelentes e tudo 
confortável a nível  de logística. Correu tudo 
bem», contou Hugo Rocha.

Público aplaudiu turma lusa

Turma academista conquistou importante vitória na Finlândia

ABC/UMINHO

TURMA ACADEMISTA VENCEU O RIIHIMÄEN COCKS POR CINCO GOLOS E FEZ BELA EXIBIÇÃO

ADEPTOS DA EQUIPA FINLANDESA DEMONSTRARAM ENORME FAIR-PLAY

Comitiva do 
ABC/UMinho re-gressa hoje a Por-tugal e começa logo a preparar a rece-ção ao Madeira 

SAD 

Pavilhão Hyvink, Martintalo (Finlândia)

Árbitro:  Anatoliy Novikov e Ruslan 
Perepilitsy (Ucrânia)

Riihimäen 22
Rogenbaum, Tuominen (3), Moro-
zov, Buciuman (5), Voika (7), Jansson 
e Umovist; Ronnberg (1), Syrjala (1), 
Sjoman, Nenita (2), Krivchikov, Lepp 
(1) e Leikama (2)

Treinador: Kekki Kaj

ABC/UMinho 27
Humberto Gomes; Fábio Antunes (3),  
Hugo Rocha (4), Pedro Seabra, Diogo 
Branquinho (3), David Tavares (3), Ri-
cardo Pesqueira (1), Carlos Martins (1), 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (3), Bru-
no Dias, Tomás Albuquerque (2), João 
Pinto (5) e Gabriel Teca

Treinador: Carlos Resende

Ao intervalo: 10-14

dor da turma academista, 
com cinco golos, segui-
do por Hugo Rocha, com 
quatro.

A segunda mão disputa-
-se a 21 deste mês, pelas 
16h00, no Flávio Sá Leite.

Elementos do ABC/UMinho tiram uma “selfi e” no fi nal do jogo
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Comitiva 
minhota voa 
hoje para 
Portugal

O ABC/UMinho che-
gou a Helsínquia, 
capital da Finlândia, 
na sexta-feira, jogou 
ontem e, esta manhã, 
a comitiva lusa viaja, 
de autocarro, até ao 
Aeroporto de Helsín-
quia (uma viagem que 
demora cerca de 60 
minutos) e, aí, apanha 
o avião que trará os 
elementos da turma 
lusa até ao Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro.

Chegados a Portu-
gal, Carlos Resende 
dará uma folga curta 
aos seus jogadores 
e, amanhã, a equipa 
começa a preparar a 
receção ao Madeira 
SAD, aprazada para o 
Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, na capital do Minho, 
a partir das 21h00, em 
partida dos quartos de 
final do play-off que 
servirá para apurar o 
campeão.

«Fizemos uma boa exibição        
e ganhar fora é importante»

Carlos Resende estava satisfeito com a exibição do ABC/UMinho em terras fi nlandesas

PEDRO VIEIRA DA SILVA

Carlos Resende, técnico 
do ABC/UMinho, conver-
sou com o Diário do Mi-
nho poucos minutos após 
ter terminado o jogo em 
terras finlandesas, onde 
os academistas alcança-
ram uma saborosa e im-
portante vitória diante do  
Riihimäen Cocks, em par-
tida da primeira mão dos 
quartos de final da Taça 
Challenge.

«O início de jogo foi 
idêntico ao que tivemos 
com o Dukla de Praga, em 
Braga. As equipas estavam 
algo receosas, com dema-
siado respeito, mas depois, 
aos poucos, fomos impon-
do o nosso jogo e melho-
rando. Conhecíamos pou-
co do adversário, porque 
uma coisa é ver uns ví-

CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC/UMINHO JÁ PENSA NO JOGO COM MADEIRA SAD

«Controlámos bem o jogo»
HUGO ROCHA DESTACA BOM RENDIMENTO DEFENSIVO DOS MINHOTOS

O central Hugo Rocha, do ABC/UMinho, destacou o 
bom rendimento defensivo da equipa, sobretudo após 
um início de jogo menos conseguido.

«Não entrámos bem, de facto, não porque duvidámos 
do nosso valor, mas depois acertámos as marcações 
na defesa e sofremos poucos golos. Os contra-ataques 
começaram a sair e ao intervalo já vencíamos por qua-
tro. Na segunda parte controlámos o jogo, vencemos 
por cinco mas até podíamos ter marcado mais golos e 
saído do jogo com uma vantagem maior. Foi um jogo 
animado e engraçado», destacou.

A vantagem é boa, mas Hugo Rocha lembra que 
«nada está ganho».

«A diferença entre as duas equipas foi visível, mas 
ainda falta o jogo da segunda mão. Acredito que te-
mos capacidade para passar às meias-finais», vincou 
Hugo Rocha.

Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, disse que 
a turma minhota «até podia ter vencido por mais». 

«Ganhámos, mas podia ter sido melhor. Mas vencer 
fora é sempre bom e fizemos uma boa gestão», vincou 
o dirigente da turma academista.

deos e outra é estar den-
tro do jogo. Mas fizemos 
um bom jogo e acabámos 
por vencer por cinco, mas 
podiam ter sido mais, por-
que chegámos a estar com 

uma vantagem de oito. Mas 
foi muito bom, até porque 
deu para fazer alguma ges-
tão», destacou Carlos Re-
sende, lembrando a par-
tida que se segue, com o 

Madeira SAD, já na quar-
ta-feira, em Braga, relati-
va aos quartos de final do 
Nacional da I Divisão (os 
minhotos venceram o pri-
meiro jogo em terras ma-

O cartaz, original, diga-se, que promoveu o encontro

DR

DR

deirenses).
Vencer «é sempre bom», 

lembra o técnico dos mi-
nhotos, e se for fora de 
casa «ainda melhor».

«O resultado foi bom e as 
coisas correram dentro das 
expectativas que tínhamos. 
Ganhámos por cinco e po-
díamos até ter conseguido 
uma vantagem maior, mas 
fizemos uma boa gestão na 
segunda parte. Todos nós 
estávamos já a pensar no 
jogo com o Madeira SAD, 
na quarta-feira, em Braga, 
mas a nossa vitória nun-
ca esteve em causa. Ga-
nhar é bom e fora ainda 
melhor, mas ainda falta o 
jogo da segunda mão, em 
Braga. Mas saímos daqui 
satisfeitos com o resulta-
do e exibição», destacou 
o treinador do ABC/UMi-
nho, Carlos Resende.
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ABC venceu 
na Finlândia
e caminha 
para as “meias”

O ABC deu, ontem, um grande 
passo rumo às meias-finais da 
Taça Challenge, ao vencer, na 
Finlândia, por 27-22.

DESPORTO • PÁGINAS 25 E 26
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ABC venceu na Finlândia e caminha para as "meias"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Diário do Minho Online

URL:: http://diariodominho.pt/conteudos/57570

 
O ABC deu, ontem, um grande passo rumo às meias-finais da Taça Challenge, ao vencer, na Finlândia,
por 27-22.
 
 Desporto | 15 de Março de 2015
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Andebol: Benfica perto das ´meias´ da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/129778/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 15-03-2015 às 21:12
 
 O Benfica venceu hoje em casa dos polacos do KS Azoty-Pulawy, por 37-29, e ficou perto de
assegurar a qualificação para as meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 Tal como o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em casa dos finlandeses do Cocks, por
27-22, também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos.
 
 O `pivot` benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de
perto pelo seu colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os obtidos pelo polaco
Przemyslaw Krajewski.
 
 O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no próximo sábado o KS Azoty-Pulawy, em jogo
da segunda mão dos quartos de final, com uma vantagem confortável para gerir rumo às meias-finais.
 
 Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem os seus adversários, e de acordo com o esquema já
definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a ser só possível na final.
 
 Siga-nos no, noe no.
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Taça Challenge: Benfica mais perto da qualificação - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4455076

 
O Benfica venceu em casa dos polacos do KS Azoty-Pulawy, por 37-29, e ficou perto de assegurar a
qualificação para as meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 Tal como o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em casa dos finlandeses do Cocks, por
27-22, também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos.
 
 O `pivot` benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de
perto pelo seu colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os obtidos pelo polaco
Przemyslaw Krajewski.
 
 O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no próximo sábado o KS Azoty-Pulawy, em jogo
da segunda mão dos quartos de final, com uma vantagem confortável para gerir rumo às meias-finais.
 
 Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem os seus adversários, e de acordo com o esquema já
definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a ser só possível na final.
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FC Porto perde na Alemanha - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4454758

 
Dragões saíram derrotados da visita ao Fuchse Berlim, por 25-20, em jogo da quinta jornada da fase
de grupos da Taça EHF
 
 O FC Porto ficou afastado dos quartos de final da Taça EHF, ao ceder, este domingo, na Alemanha, na
visita ao pavilhão do Fuchse Berlim, por 25-20.
 
 Os dragões, a quem falta disputar uma partida, já só poderão fazer seis pontos, não conseguindo
melhor do que a terceira posição.
 
 Numa primeira parte com poucos golos, o FC Porto chegou ao intervalo a vencer por 8-7, sendo que
depois os alemães, que em 2011/12 foram à final-four da Liga dos Campeões, impuseram-se com
naturalidade.
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FUTEBOL
• I Liga, 25.ª jornada: Marítimo-
Sporting, às 17:00 nos Barreiros
(SportTV1); Académica-Nacional, às
16:00; Gil Vicente-Moreirense, às
16:00; Penafiel-Rio Ave, às 16:00;
FC Porto-Arouca, às 19:15
(SportTV1). • II Liga, 34.ª jornada:
Marítimo B-Oliveirense, às 11:00
em Santo António; União da Ma-
deira-Tondela, às 16:00 na Ribeira
Brava. • Liga Espanhola, 27.ª jor-
nada: Real Madrid-Levante, às
20:00 (SportTV2) • Campeonato
Nacional de Seniores / Série D, 5.ª
jornada da 2.ª fase: Camacha-Gou-
veia, às 16:00 na Camacha. • Cam-

peonato Nacional de Iniciados /
Zona Norte, 8.ª jornada: Rio Ave-
Marítimo, às 11:00 em Vila do
Conde. • Divisão Honra Regional,
15.ª jornada: Pontassolense-Cani-
çal (16:00); Câmara de Lobos-Ma-
chico (16:00).
AUTOMOBILISMO
• "Champion Challenge", no kartó-
dromo do Porto Santo. Hoje, 3.ª
etapa às 15:00, 4.ª etapa às 16:00
e prova espetáculo às 17:00. En-
trega de prémios pelas 17:30.
NATAÇÃO
• Campeonato da Madeira - Prima-
vera, a partir das 09:30 no Com-
plexo da Penteada.

JUDO
• Leonardo Azevedo integra sele-
ção nacional que participa na Taça
da Europa, em Coimbra.
ANDEBOL
• Campeonato da II Divisão, 24.ª
jornada: Sanjoanense-Marítimo, às
17:00 em São João da Madeira.
BASQUETEBOL
• Campeonato da I Divisão Femi-
nina, 20.ª jornada: Simecq-Marí-
timo, às 17:30. • Campeonato
Nacional em Cadeira de Rodas: Os
Especiais-APD-Lisboa, às 11:00 no
Pavilhão do CAB, na Nazaré.
AUTOMODELISMO
• 1.ª prova do Campeonato Regio-

nal ACMOS, nas escalas 1/10
Buggy e SCT, na pista da Cancela.
CANOAGEM
• Taça de Portugal de Tripulações
de Fundo, nas águas do Rio Douro,
dedicada às embarcações K2, K4,
C2 e C4, com a presença dos ma-
deirenses David Fernandes, Bruno
Afonso, Gonçalo Neves e Rodolfo
Neves(CNF) e Gonçalo Ornelas e
Leandro Sousa (ANCL).
PADEL
• O Ferraz TC organiza no Top Cen-
ter ao Caminho Velho da Chamorra
a 1.ª Etapa do Circuito de Padel.
TRAIL
• “IV Trail Ludens Machico - 20km”

e “Mini Trail Ludens Machico - 12
km” organizado pelo Ludens Clube
de Machico, com um total de 340
atletas inscritos, sendo 180 no Trail
de 20km e 160 no Mini trail de
12km. Entrega de prémios às
12:45.
TODO-O-TERRENO
• 1.ª Prova da 2.ª edição do Cam-
peonato Regional Trial Resistência
Madeira (CRTR), na pista dos La-
maceiros, na Santa do Porto Moniz:
Prologo entre as 11:00 e as 13:00 e
Corrida entre as 15:00 e as 17:00.
BOCCIA
• Os Especiais participam no cam-
peonato nacional, em Loulé.A

G
E
N
D
A
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MARÍTIMO PERDEU COM O AVANCA
EM JOGO DA 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL
A equipa de andebol do Marítimo perdeu ontem casa do
Avanca por 32-22, em jogo do Campeonato Nacional da
2.ªdivisão, zona Norte.
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A equipa feminina do Madeira SAD venceu
ontem o Colégio João de Barros por 27-22,
em jogo dos quartos de final da Taça de Por-
tugal de andebol e qualificou-se para a Final
Four que vai disputar-se nos próximos dias 28
e 29, em Loulé. Além das madeirenses, o Al-
canena qualificou-se ontem para as meias fi-
nais ao vencer o Alavarium por 25-22. Assim,
Madeira SAD e Alcanena juntam-se ao Maias-
tars na Final Four. Hoje é apurada a quarta

equipa que sairá do jogo entre o Passos Ma-
nuel e o Santa Joana, única equipa da 2.ª di-
visão ainda em prova. Na meia final, no dia 28,
o Madeira SAD vai defrontar o Maiastars, en-
quanto que o Alcanena mede forças com o
vencedor do jogo de hoje.O Masdeira SAD
que ostenta 16 Taças de Portugal, conqusitada
de forma consecutiva, está assim em exce-
lente posição para no final do mês erguer mais
um troféu e manter hegemonia na prova. 

SAD na Final -FourJM
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Benfica vence na Polónia e vê a Luz para as "meias" da Challenge Cup
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/benfica-vence-na-polonia-e-ve-a-luz-para-as-meias-da-

challenge-cup

 
Benfica vence na Polónia e vê a Luz para as "meias" da Challenge CupModalidades | Modalidades
Benfica com grande vitória na Polónia Triunfo categórico do Benfica, na Polónia. Na deslocação desta
tarde ao reduto do KS Azoty-Pulawy, vitória por 29-37 e traz uma excelente vantagem para o
encontro da segunda-mão, a disputar no pavilhão da Luz. Jogo muito conseguido do Benfica, que ao
intervalo já vencia por 15-18. No segundo tempo, a equipa de Mariano Ortega ainda aumentou a
vantagem para oito golos, para o encontro do próximo Sábado. Numa semana em que confirmou a
meia-final do play-off do campeonato nacional, o Benfica fica agora muito perto de garantir também a
semi-final desta competição europeia. Depois do triunfo do ABC de Braga, no Sábado, na deslocação à
Finlândia, foi agora a vez do Benfica iniciar a presença nos quartos-de-final também com uma vitória
fora de portas. E, continua em aberto, a possibilidade de uma inédita final europeia 100% portuguesa,
entre Benfica e ABC de Braga (caso cheguem às meias-finais, o sorteio não colocou as equipas
portuguesas em confronto). Artigos Relacionados
 
 15 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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FC Porto perde na Alemanha e está fora da EHF Cup!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/fc-porto-perde-na-alemanha-e-esta-fora-da-ehf-cup

 
João Ferraz esteve em grande destaque (Foto: FC Porto) Na pior conjugação possível de resultados, o
FC Porto perdeu com o Füchse Berlim (20-25) e ainda "viu" o Skjern bater o Vojvodina (32-23). Tudo
somado, alemães e dinamarqueses dispararam para oito pontos na liderança e o FC Porto, com
apenas quatro, quando falta somente um jogo, está já impossibilitado de seguir em frente na segunda
maior prova europeia de clubes. Os sérvios do Vojvodina estão, irremediavelmente, na última posição,
sem qualquer ponto conquistado. No entanto, a terceira posição do FC Porto será insuficiente para
rumar aos quartos-de-final da Taça EHF. O FC Porto vai ainda receber, no Dragão Caixa, o Skjern, da
Dinamarca, na próxima semana, no encontro referente à última jornada da fase de grupos. No
encontro desta tarde, o FC Porto até esteve a vencer, após uma primeira parte pouco eficaz. Ao
intervalo, importava a vantagem do FC Porto (7-8). No segundo tempo, as equipas estiveram mais
produtivas no ataque, sobretudo os alemães, a fazerem a diferença e a conquistarem a vitória,
perante mais de 6000 espetadores presentes no pavilhão. João Ferraz, com cinco golos, foi o melhor
marcador do FC Porto. O alemão Fabian Wiede, com seis golos, foi o melhor marcador do encontro.
 
 15 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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Taça Challenge: Benfica a um passo das meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=936773

 
águias venceram 37-29 na polónia O Benfica venceu este domingo em casa dos polacos do KS Azoty-
Pulawy, por 37-29, e ficou perto de assegurar a qualificação para as meias-finais da Taça Challenge.
Tal como o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em casa dos finlandeses do Cocks, por
27-22, também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos. O
pivot benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de perto pelo
seu colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os obtidos pelo polaco Przemyslaw
Krajewski. O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no próximo sábado o KS Azoty-
Pulawy, em jogo da segunda mão dos quartos de final, com uma vantagem confortável para gerir
rumo às meias-finais. Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem os seus adversários, e de acordo
com o esquema já definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a ser só
possível na final.
 
 , 15 março de 201520:10
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Taça EHF: FC Porto afastado dos quartos-de-final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=936765

 
DRAGÕES DERROTADOS NA ALEMANHA O FC Porto perdeu, este domingo, em casa do Füchse Berlim,
por 25-20, em jogo da 5.ª jornada do grupo C, e ficou irremediavelmente afastado dos quartos-final
da Taça EHF. Os dragões estavam obrigados a vencer para manter intactas as expectativas de lutar
pela continuidade em prova, mas a formação germânica, que já tinha vencido no Porto, por 26-20,
não o permitiu. O FC Porto atingiu o intervalo a vencer por 8-7, com uma primeira parte em que a
média de golos foi muito baixa, dado as linhas defensivas se terem sobreposto às ofensivas, mas o
Füchse Berlim foi demolidor nos restantes 30 minutos de jogo. João Ferraz, com cinco golos, foi o
jogador mais concretizador na equipa do FC Porto, seguido do trio formado por Daymaro Salina,
Ricardo Moreira e Mick Schubert, todos com três. Na formação germânica, que recuperou a liderança
do grupo C, com os mesmos oito pontos do Skjern (segundo), Fabian Wiede, com seis golos, foi o
jogador mais concretizador, seguido de Iker Fernandez e Paul Drux, com cinco.
 
 , 15 março de 201519:38
 
Lusa Amândia Queirós
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Sporting e Benfica já estão apurados no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Renascença Online

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=181395

 
15-03-2015 00:30
 
 ANDEBOL
 
 GRUPO A PLAY OFF Apur. 1-8
 
 Passos Manuel 26-36 FC Porto
 
 FC Porto - Passos Manuel 4ª feira dia 15 de Março às 20h
 
 Sporting Horta 23-31 Sporting
 
 Sporting 39-34 Sporting Horta
 
 SPORTING apurado para as meias finais, defronta o vencedor do ABC-Madeira SAD
 
 Madeira SAD 21-33 ABC
 
 ABC - Madeira SAD 4ª feira dia 18 de Março às 21h
 
 Águas Santas 24-35 Benfica
 
 Benfica 29-28 Àguas Santas após prolongamento
 
 BENFICA apurado para as meias finais, defronta o vencedor do FC Porto - Passos Manuel
 
 Melhores Marcadores
 
 1- Pedro Cruz (Águas Santas) 208 golos
 
 2- Pedro Portela (Sporting) 151
 
 3- Pedro Sequeira (Passos Manuel) 150
 
 4- Belone Moreira (Passos Manuel) 130
 
 5- Nuno Silva (Madeira SAD) 122
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Benfica perto das "meias" da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=812328&tm=46&layout=158&visual=49

 
15 Mar, 2015, 20:39 / atualizado em 15 Mar, 2015, 20:40
 
 O Benfica venceu em casa dos polacos do KS Azoty-Pulawy, por 37-29, e ficou perto de assegurar a
qualificação para as meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 Tal como o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em casa dos finlandeses do Cocks, por
27-22, também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos.
 
 O pivot benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de perto
pelo seu colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os obtidos pelo polaco Przemyslaw
Krajewski.
 
 O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no próximo sábado o KS Azoty-Pulawy, em jogo
da segunda mão dos quartos de final, com uma vantagem confortável para gerir rumo às meias-finais.
 
 Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem os seus adversários, e de acordo com o esquema já
definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a ser só possível na final.
 
RTP com Lusa
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Benfica perto das "meias" da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/15/benfica-perto-das-meias-da-taca-challenge

 
O jogador de Andebol do Benfica José Costa celebra a marcação de um golo.
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica venceu hoje em casa dos polacos do KS Azoty-Pulawy, por 37-29, e ficou perto de
assegurar a qualificação para as meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 Tal como o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em casa dos finlandeses do Cocks, por
27-22, também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos.
 
 O `pivot` benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de
perto pelo seu colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os obtidos pelo polaco
Przemyslaw Krajewski.
 
 O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no próximo sábado o KS Azoty-Pulawy, em jogo
da segunda mão dos quartos de final, com uma vantagem confortável para gerir rumo às meias-finais.
 
 Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem os seus adversários, e de acordo com o esquema já
definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a ser só possível na final.
 
 15-03-2015 20:23O `pivot` benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do
encontro.
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FC Porto perde e falha quartos da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/15/fc-porto-perde-e-falha-quartos-da-taca-ehf

 
FC Porto andebol, Dragão Caixa
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto perdeu hoje em casa do Füchse Berlim, por 25-20, em jogo da quinta jornada do grupo C,
e ficou irremediavelmente afastado dos quartos de final da Taça EHF de andebol.
 
 Os 'dragões' estavam obrigados a vencer para manter intactas as expetativas de lutar pela
continuidade em prova, mas a formação germânica, que já tinha vencido no Porto, por 26-20, não o
permitiu.
 
 O FC Porto atingiu o intervalo a vencer por 8-7, com uma primeira parte em que a média de golos foi
muito baixa, dado as linhas defensivas se terem sobreposto às ofensivas, mas o Füchse Berlim foi
`demolidor' nos restantes 30 minutos de jogo.
 
 João Ferraz, com cinco golos, foi o jogador mais concretizador na equipa do FC Porto, seguido do trio
formado por Daymaro Salina, Ricardo Moreira e Mick Schubert, todos com três.
 
 Na formação germânica, que recuperou a liderança do grupo C, com os mesmos oito pontos do
Skjern (segundo), Fabian Wiede, com seis golos, foi o jogador mais concretizador, seguido de Iker
Fernandez e Paul Drux, com cinco.
 
 15-03-2015 19:32João Ferraz, com cinco golos, foi o jogador mais concretizador na equipa do FC
Porto.
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Seleção feminina já regressou a Angola
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Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online
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As angolanas somaram duas derrotas e uma vitória no périplo europeu
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol regressou na manhã de hoje, domingo, ao país,
depois de cumprir um estágio de dez dias na Europa, onde realizou três jogos de preparação, com
vista a preparação para o torneio pré-olímpico que Luanda acolhe de 19 a 21 deste mês.
 
 O combinado nacional iniciou o estágio em Lisboa, Portugal, realizou treinos de preparação
predominantemente físicos e a componente tática, durante três dias, de seguida rumou para Holanda
onde realizou três jogos de preparação.
 
 No primeiro particular, Angola perdeu com a formação holandesa do Dalfesen por 36-26,
posteriomente venceu a seleção de esperanças daquele país por 32-23, no terceiro jogo que
aconteceu na Alemanha ganhou a equipa do Olderbur por 37-35.
 
 A estreia das angolanas, no torneio pré-olímpico, acontece dia 19, diante do Senegal, seguindo-se
com a RDC e encerra com a Tunísia.
 
 Trabalham para a competição as seguintes jogadoras: Maria Pedro, Teresa Almeida, Ivete Simão
(guarda-redes), Elizabeth Cailo (ponta esquerda), Wuta Dombaxi (Universal), Lourdes Monteiro
(Universal), Lizandra Salvador (Lateral), Delfina Mungongo (Central), Ríssia Oliveira (Pivot), Luísa
Kiala (Universal), Azenaide Carlos (Lateral), Marta dos Santos (Ponta esquerda), Natália Bernardo
(Central), Matilde André (Ponta direita) e Rossana Quitongo (Central).
 
 15-03-2015 14:45As jogadoras angolanas realizaram três jogos no estágio na Europa.
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Bruno de Carvalho elogia modalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Sábado Online

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

 
14:46 . Record Por Record O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, utilizou este domingo o
Facebook para dar os parabéns às equipas de andebol e de hóquei em patins dos leões, que no sábado
carimbaram, respetivamente, o passaporte para as meias-finais do playoff e para os quartos-de-final
da Taça de Portugal."O hóquei em patins e o andebol do Sporting Clube de Portugal estão de
parabéns. Jogos difíceis, sofridos mas no final a desejada e merecida vitoria com a passagem a fase
seguinte das respetivas competições. Com o apoio de todos vamos continuar a lutar pelos nossos
objetivos!", escreveu Bruno de Carvalho na rede social.O líder leonino está na Madeira a acompanhar
a equipa de futebol, que este domingo defronta o Marítimo, às 17 horas, em jogo da 25.ª jornada do
campeonato.
 
 Presidente utilizou redes sociais para dar os parabéns às equipas de andebol e de hóquei em patins
dos leões pelas vitórias alcançadas sábado...
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Taça Challenge: Benfica a um passo das meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Sábado Online

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

 
20:10 . Record Por Record O Benfica venceu este domingo em casa dos polacos do KS Azoty-Pulawy,
por 37-29, e ficou perto de assegurar a qualificação para as meias-finais da Taça Challenge. Tal como
o ABC no sábado, que venceu para a mesma prova em casa dos finlandeses do Cocks, por 27-22,
também o Benfica se colocou em vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos.O pivot
benfiquista José Costa, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de perto pelo seu
colega de equipa Carlos Carneiro, com sete, tantos como os obtidos pelo polaco Przemyslaw
Krajewski. O Benfica, que ao intervalo vencia por 18-15, recebe no próximo sábado o KS Azoty-
Pulawy, em jogo da segunda mão dos quartos de final, com uma vantagem confortável para gerir
rumo às meias-finais.Caso as equipas do Benfica e do ABC eliminem os seus adversários, e de acordo
com o esquema já definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a ser só
possível na final.
 
 Ao intervalo, os homens de Mariano Ortega já ganhavam por 18-15...
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Taça EHF: FC Porto afastado dos quartos-de-final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Sábado Online

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

 
19:38 . Record Por Lusa - Record O FC Porto perdeu, este domingo, em casa do Füchse Berlim, por
25-20, em jogo da 5.ª jornada do grupo C, e ficou irremediavelmente afastado dos quartos-final da
Taça EHF.Os dragões estavam obrigados a vencer para manter intactas as expectativas de lutar pela
continuidade em prova, mas a formação germânica, que já tinha vencido no Porto, por 26-20, não o
permitiu. O FC Porto atingiu o intervalo a vencer por 8-7, com uma primeira parte em que a média de
golos foi muito baixa, dado as linhas defensivas se terem sobreposto às ofensivas, mas o Füchse
Berlim foi demolidor nos restantes 30 minutos de jogo.João Ferraz, com cinco golos, foi o jogador
mais concretizador na equipa do FC Porto, seguido do trio formado por Daymaro Salina, Ricardo
Moreira e Mick Schubert, todos com três.Na formação germânica, que recuperou a liderança do grupo
C, com os mesmos oito pontos do Skjern (segundo), Fabian Wiede, com seis golos, foi o jogador mais
concretizador, seguido de Iker Fernandez e Paul Drux, com cinco.
 
 Derrota na Alemanha por 25-20 frente ao Füchse Berlim, na 5.ª jornada do grupo C...
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ABC vence na Finlândia e fica perto das meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Antena Minho.pt

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=75602

 
14-03-2015
 
 O ABC venceu hoje em casa dos finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks, por 27-22, e
entreabriu a 'porta' das meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 A formação portuguesa, treinada por Carlos Resende, que assinala da melhor forma o regresso esta
época às competições europeias de clubes, atingiu o intervalo a vencer por 14-10.
 
 João Pinto, com cinco golos, e Hugo Rocha, com quatro, foram os principais concretizadores da
equipa do ABC, que dentro de uma semana defende em Braga, no jogo da segunda mão, a vantagem
de cinco golos conquistada na Finlândia.
 
 No domingo, o Benfica também entra em jogo nos quartos de final da Taça Challenge, defrontando os
polacos do Azoty-Pulawy. O emparcelamento da Taça Challenge determinou que, caso as equipas
portugueses se mantenham em prova, só poderão se encontrar na final.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho já está na Fin-
lândia onde hoje, a partir das 14
horas portuguesas, defronta o
Käsipalloseura Riihimäen Cocks,
em jogo a contar para a primeira
mão dos quartos-de-final da Ta-
ça Challenge, competição em
que os bracarenses querem ga-
rantir o lugar na final para de-
pois lutarem pela vitória na
competição.

A longa viagem, que começou
na madrugada de ontem, correu
dentro da normalidade, não hou-
ve atrasos e a boa disposição,
apesar das longas horas, esteve
sempre presente, assim como a
confiança que reina no seio da
família academista na conquista
de uma vitória na eliminatória,
conquistando desde já o triunfo
na partida desta tarde.

A receber os bracarenses, tem-
po frio, mas soalheiro na capital
do país dos mil lagos. Seguiu-se
uma viagem de uma hora em di-
recção a Riihimäki, cidade do
sul do país que cobre uma área
de 125,38 km², dos quais 4,55
km² são água.

O jogo desta tarde é frente uma
equipa que neste momento ocu-
pa o quarto lugar da liga báltica
de andebol, a seis pontos do lí-
der, tendo averbado uma derrota,
na última partida realizada para
o campeonato, por 26-22, em ca-
sa do Polva Serviti, o actual pri-
meiro classificado.

Esta equipa finlandesa garantiu
o apuramento para os quartos-
-de-final da Taça Challenge de-
pois de ultrapassar os israelitas
do HC Holon nos oitavos-de-fi-
nal, tendo antes derrotado o
Samtredia da Geórgia.

Quanto à formação academis-

ta, em Braga ficaram apenas
dois jogadores, o guarda-redes
Emanuel Ribeiro e o pivot João
Gonçalves, sendo que o central
Pedro Seabra Marques, que du-
rante a semana esteve a braços
com uma gastroentrite, acabou
por viajar com a equipa e deve
mesmo ser opção para o treina-
dor Carlos Resende, tendo em
vista o jogo desta tarde.

Ontem, depois da viagem, a
equipa bracarense teve ainda
oportunidade para realizar um
pequeno treino, mais de desen-
torpecimento muscular dos atle-
tas e de adaptação às condições
do recinto de jogo, do que de
preparação para a partida.

Hoje, a partir das 16 horas lo-
cais (14 horas em Portugal), o
ABC/UMinho entra em acção
em busca do triunfo na primeira
mão dos quartos-de-final da Ta-
ça Challenge.

À procura de mais uma meia-final
ABC/UMINHO NA FINLÂNDIA para lutar pelo apuramento para as meias-finais da Taça Challenge. Confiança e esperança reinam
no seio da família academista que defronta, esta tarde (14 horas portuguesas), o Käsipalloseura Riihimäen Cocks.

DR

Comitiva do ABC/UMinho à chegada a Helsínquia, já com a sua guia e directora do clube adversário do jogo desta tarde, a partir das 14 horas portuguesas

Käsipalloseura Riihimäen Cocks
Fortes fisicamente, mas acessíveis
A equipa finlandesa apresenta ambições de conquistar um bom resultado
nestes quartos-de-final, procurando o triunfo caseiro para se colocar nu-
ma boa posição para vencer a eliminatória. No entanto, o próprio Carlos
Resende admitiu que, pelo que foi possível observar, é um adversário
perfeitamente acessível para os bracarenses.

§adversário“O plantel está motivadíssi-
mo. É para estes momentos
que nós trabalhamos e te-
mos agora oportunidade de
os quartos-de-final de todas
as competições em que es-
tamos inseridos e nesse sen-
tido, já garantimos que es-
tamos na meia-final da Taça,
já demos um passo impor-
tante para chegar às ‘meias’
do campeonato e agora, ape-
sar de jogarmos fora, que-
remos também dar um pas-
so importante para chegar
às meias-finais da Taça Cha-
llenge. Penso que o facto de
jogarmos primeiro fora de ca-
sa não vai ser importante.”

Tomás Albuquerque
(jogador ABC/UMinho)
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