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A1 ABC recebe esta noite o Sporting no terceiro jogo do play off do campeonato
nacional.Os bracarenses têm de ganhar para continuar na luta pela passagem á final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-04-2015

Meio: Antena Minho.pt

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76019

 
08-04-2015
 
 O ABC/UMinho recebe, hoje, a partir das 21h00, no Flávio Sá Leite,o Sporting, no terceiro jogo das
meias-finais do play-off do campeonato nacional.
 
 Os leões venceram os dois primeiros encontros,
 
 disputados em Odivelas,tornando esta partida uma autêntica final para os comandados de Carlos
Resende.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

O Minho vai ser a capital do des-
porto nacional universitário du-
rante este mês de Abril. As cida-
des de Braga e Guimarães vão
acolher as fases finais concen-
tradas dos CNU’s 2015, entre os
dias 19 a 26, envolvendo 2300
estudantes-atletas de mais de
uma centena de equipas. Duran-
te uma semana, 18 modalidades
vão apurar os campeões nacio-

nais da época 2014/2015, que
garantem também um lugar nos
próximos campeonatos euro-
peus. Em jogo vão estar as mo-
dalidades de andebol, atletismo,
basquetebol, corfebol misto, es-
calada, futebol 11, futsal, hóquei
em patins, judo, kickboxing,
rugby 7s e voleibol.

Destaque ainda para a realiza-
ção da 1.ª edição da fase final do
Gymcup – Triatlo Indoor, activi-
dade organizada pela Federação
Académica de Desporto Univer-

sitário (FADU), integrada no
Programa Nacional de Desporto
Para Todos da Secretaria de Es-
tado do Desporto e Juventude. 

A comissão organizadora do
maior evento nacional de des-
porto universitário é liderada pe-
la AAUM e pela UMinho, que
vai também receber o Campeo-
nato Europeu Universitário de
Andebol, em Agosto. A apresen-
tação oficial e o sorteio da com-
petição decorre hoje, a partir das
15 horas, em Guimarães. 

Cerimónia decorre hoje, às 15 horas, no Instituto de Design

Guimarães acolhe apresentação das fases finais
dos Campeonatos Nacionais Universitários’2015
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho recebe o Spor-
ting hoje, às 21 horas, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, no terceiro
jogo do play-off para apuramen-
to dos quatro primeiros do Gru-
po A do Campeonato Nacional
Andebol 1. 

As meias-finais são decididas à
melhor de cinco, tal como será
jogada a final. Isto significa que
segue em frente quem conseguir
três vitórias. Nos dois primeiros
jogos, sábado e domingo no
Pavilhão Multiusos de Odivelas,
os 'leões' venceram, por 30-23 e
33-27, bastando-lhes hoje um
triunfo para seguirem em frente,
colocando o ABC fora da luta
pelo título. 

Os bracarenses precisam de ga-
nhar os encontros em casa, hoje
e na quarta-feira da próxima
semana para igualar (2-2) em
vitórias, devendo o jogo de
desempate, caso venha a ser ne-
cessário, ser disputado dia 18 de
Abril, sábado (ainda sem hora
marcada), em Lisboa, no Pavi-
lhão do Casal Vistoso.

Questionado sobre que diferen-
ças observou entre o jogo da
meia-final da Taça de Portugal,
em Loulé, em que o clube braca-
rense venceu 33-30 e os jogos
para o play-off do campeonato,
de que saiu vencedor o Sporting,

o treinador do ABC/UMinho,
Carlos Resende, sustenta que
nos jogos para o play-off “nós
no ataque não fomos tão efica-
zes como costumamos ser”. 

“Não foi a defesa do Sporting
mais forte. Nós é que tomámos
piores decisões, finalizámos
pior. Não houve mais qualidade
do Sporting, mas demérito nos-
so”, garantiu, frisando que “a
nossa prestação desportiva foi
inferior à que tem sido a nossa
média no campeonato”.

“Foi inferior à que tivemos

contra o Sporting, contra o Por-
to, contra o Benfica, e todas as
outras equipas” — acrescentou,
salientando que na defesa “não
conseguimos resolver os proble-
mas que o Sporting nos colocou,
o que na Taça também tinha
acontecido, mas na meia-final da
Taça de Portugal conseguimos
33 golos contra o Sporting, o
que foi fabuloso”.

Segundo Carlos Resende, há
possibilidades de reequilibrar o
play-off. “Temos que contar um
bocadinho com o factor casa.

Não pensei que pudesse pesar
tanto, mas agora o Sporting vem
jogar à nossa casa, é um factor
que ajuda e contamos com a pre-
sença massiva de público para
colaborar connosco”, argumen-
tou, ao fazer a antevisão, adian-
tando que “queremos acreditar
que a nossa prestação desporti-
va, juntamente com o apoio que
o público nos dá, vai ser decisiva
para uma vitória”. 

O treinador garante acreditar
na inversão da eliminatória:
“nós temos a felicidade de ter

jogadores inteligentes e eles,
melhor do que ninguém, sabem
aquilo que produziram e que po-
dem e devem produzir mais”. 

Além disso, realça ainda, “nós
sabemos que agora não existe
mais margem de erro. Pretende-
mos três vitórias”. Em caso de
triunfo no jogo de hoje, Resende
reconhece uma dificuldade que
o Sporting não tem, é que antes
de um eventual segundo jogo em
casa “ainda temos de jogar com
os noruegueses, mas esse é um
excelente problema para ter”. 

ABC/UMinho recebe hoje Sporting
em jogo de vitória ou fim de linha
HOJE ÀS 21 HORAS no Pavilhão Flávio Sá Leite disputa-se um ABC/UMinho-Sporting decisivo. Para os
bracarenses, só o triunfo mantém em aberto a continuação na luta pelo título.

DR

Treinador do ABC/UMinho, Carlos Resende: “temos que contar com o factor casa”

Também hoje, e com 
duas derrotas nos dois
primeiros encontros
disputados no recinto
adversário, o Benfica
recebe, às 20.30, em
Lisboa, o FC Porto. Nos
jogos disputados no
Dragão Caixa, os azuis e
brancos ganharam por 
28-25 e por 28-27. 
Assim, aos ‘dragões’ basta
um triunfo em Lisboa para
seguirem em frente.

+ play-off

“Não foi a defesa do
Sporting que foi mais forte.
Nós é que tomámos piores
decisões, finalizámos pior.
Não houve mais qualidade
do Sporting, mas demérito
nosso. A nossa prestação foi
inferior à  nossa média no
campeonato nacional. Foi
inferior à que tivemos
contra o Sporting, contra o
Porto, contra o Benfica, e
todas as outras equipas”. 

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Quem hoje for assistir ao jo-
go ABC/UMinho-Sporting fica
isento de pagar bilhete caso ofe-
reça roupas, alimentos ou brin-
quedos, a distribuir por grupos
carenciados. Quem pagar bilhe-
te, contribui com 50% do custo
para uma acção levada a efeito
pelo Banco Solidário. 

É uma iniciativa promovida

pelo Gabinete de Acção Social,
em parceria com o Fundo Social
do Município de Braga e com o
ABC/UMinho.

A apresentar a acção, estive-
ram no Pavilhão Flávio Sá Leite
o presidente do clube, João Luís
Nogueira, o director do  Fundo
Social, Fernando Arménio, e o
vice-presidente da Câmara de
Braga, Firmino Marques.

João Luís Nogueira vincou ha-
ver momentos da parceria “para

receber” e outros momentos da
parceria “para dar”.

“Não podemos andar a pedir
aos outros e não darmos nada”,
disse, apelando à presença dos
adeptos não só para apoiar a
equipa no jogo com o Sporting,
mas também na acção solidária.

Fernando Arménio lembrou
que o Banco Solidário promove
estas acções há dois anos, procu-
rando contribuir para a qualida-
de de vida da comunidade.

O vice-presidente da autarquia,
Firmino Marques, salientou a
“dupla função” desta jornada,

elogiando o carácter dos dirigen-
tes do ABC/UMinho. Todos fi-
zeram votos pela vitória no jogo.

Acção de parceria com Banco Solidário

Entradas grátis a quem oferecer
roupas, alimentos ou brinquedos

DR

Fernando Arménio, João Luís Nogueira e Firmino Marques
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A União Desportiva de Ourém
completou recentemente o seu
primeiro ano de actividade, fa-
zendo um balanço "muito po-
sitivo" e que superou as espec-
tativas dos sócios fundadores,
adiantou o presidente do clube,
João Oliveira. 

"Foi um ano de iniciação.
Reajustámos o nosso per-
curso, preparámos as nossas
actividades e começámos a
delinear o futuro da associa-
ção", disse ainda, sublinhando
que foi "também um ano de
aprendizagem e de ultimação

de muitos processos mais ad-
ministrativos e burocráticos",
no qual começaram "a erguer
o projecto a nível desportivo e
na prática". 

A implementação de uma
modalidade até então inexis-
tente no concelho e no distrito
de Santarém, como o voleibol
feminino, foi um dos aspectos
destacados por João Oliveira,
a juntar à assinatura de um
protocolo entre a Federação
Portuguesa de Andebol, o mu-
nicípio e as escolas com o in-
tuito de implementar e divul-
gar o andebol em Ourém, ou-
tra modalidade até há pouco
tempo inexistente. 

"No caso do andebol, fomos

até às escolas divulgar a mo-
dalidade. Além disso, propor-
cionámos actividades sema-

nais a uma média de 50 senio-
res, nomeadamente caminha-
das e aulas de zumba ao ar li-

vre, actividade que vamos rea-
tivar a curto prazo", acrescen-
tou. O presidente afirma ainda
que todas as iniciativas desen-
volvidas são um motivo de or-
gulho para o clube. 

"Ver este projecto a ganhar
forma e ver que estamos a
contribuir para aumentar a
oferta e diversidade desportiva
em Ourém é algo que me en-
che de alegria. É no fundo a
aplicação na prática daquela
que é a nossa missão: promo-
ção de estilos de vida saudá-
veis e contribuição para o au-
mento e diversificação da
oferta desportiva no concelho
de Ourém", frisou João Oli-
veira. Segundo o dirigente as-
sociativo, "num tempo de crise
e de dificuldades, estas peque-
nas conquistas são de extrema
importância", e "só com traba-
lho, empenho e vitalidade é
possível colher frutos". E isso

é a nossa imagem de marca,
um grupo com uma média de
idades a rondar os 25 anos
com energia e muita vontade
de levar Ourém para a frente",
concluiu. 

A UDO conta actualmente
com quatro modalidades, vo-
leibol feminino, artes marciais,
tiro com arco e andebol, e com
três núcleos: geocaching, des-
porto aventura e outdoor fit-
ness.|

União Desportiva de Ourém faz 
balanço positivo do primeiro ano

“Ver este projecto a 
ganhar forma e ver
que estamos a contri-
buir para aumentar a
oferta desportiva em
Ourém é algo que me
enche de alegria”

Equipa feminina de voleibol foi formada há uns meses

DR

Voleibol
Feminino
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FC Porto e Sporting a uma vitória da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-04-2015

Meio: Record Online Autores:
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Norberto Santos

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=941204

 
terceiro jogo das "meias" do playoff hoje à noite Nos dois primeiros jogos das meias-finais do playoff
imperou o fator casa. No Dragão Caixa, o FC Porto ganhou ao Benfica, por 28-25 no primeiro duelo e
por 28-27 no segundo, enquanto em Odivelas o Sporting bateu o ABC, primeiro por 30-23, e depois
por 33-27. Se Benfica e ABC utilizarem a seu favor a condição de jogarem casa poderá haver lugar a
um quarto jogo, mas se dragões e leões ganharem esta noite serão eles os finalistas. Na Luz (20h30)
e no Pavilhão Flávio Sá Leite (21h00) Benfica e ABC são forçados a jogar no limite para alimentarem
ainda a esperança de discutir um lugar na final. Embora as duas derrotas tenham um peso
considerável, os benfiquistas podem inverter a supremacia do FC Porto. E em relação ao ABC é
habitual a turma minhota transcender-se no seu reduto. Motivos não faltam para a jornada desta noite
ser empolgante. "Sabemos que os jogos com o Benfica são sempre complicados, mas esperamos
chegar lá e sair com a vitória", referiu o guarda-redes do FC Porto, Alfredo Quintana, ao site do clube,
definindo o objetivo: "A estratégia vai ser a mesma de sempre. Vamos continuar a fazer o nosso jogo
rápido para estarmos mais descansados e chegarmos à final." Mariano Ortega, treinador do Benfica,
mostrou um sinal de confiança: "Estamos preparados para ir passo a passo. Para ganhar os três jogos
há que vencer o primeiro e temos de estar concentrados", avisou. Na deslocação ao Minho, o técnico
do Sporting, Frederico Santos, deixou um alerta: "Seguramente que o jogo em Braga vai ser difícil,
mas gostamos de desafios. É a primeira oportunidade que temos para decidir a passagem à final e
quanto mais cedo melhor", disse o treinador. "Agora não temos margem para errar no caminho à final
do campeonato", sustentou, por seu turno, Carlos Resende, técnico do ABC.
 
 , 8 abril de 201501:28
 
Norberto santos Manuel Araújo
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FC Porto e Sporting a uma vitória da final
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01:28 . Record Por Norberto santos - Record Nos dois primeiros jogos das meias-finais do playoff
imperou o fator casa. No Dragão Caixa, o FC Porto ganhou ao Benfica, por 28-25 no primeiro duelo e
por 28-27 no segundo, enquanto em Odivelas o Sporting bateu o ABC, primeiro por 30-23, e depois
por 33-27.Se Benfica e ABC utilizarem a seu favor a condição de jogarem casa poderá haver lugar a
um quarto jogo, mas se dragões e leões ganharem esta noite serão eles os finalistas.Na Luz (20h30) e
no Pavilhão Flávio Sá Leite (21h00) Benfica e ABC são forçados a jogar no limite para alimentarem
ainda a esperança de discutir um lugar na final. Embora as duas derrotas tenham um peso
considerável, os benfiquistas podem inverter a supremacia do FC Porto. E em relação ao ABC é
habitual a turma minhota transcender-se no seu reduto.Motivos não faltam para a jornada desta noite
ser empolgante. "Sabemos que os jogos com o Benfica são sempre complicados, mas esperamos
chegar lá e sair com a vitória", referiu o guarda-redes do FC Porto, Alfredo Quintana, ao site do clube,
definindo o objetivo: "A estratégia vai ser a mesma de sempre. Vamos continuar a fazer o nosso jogo
rápido para estarmos mais descansados e chegarmos à final."Mariano Ortega, treinador do Benfica,
mostrou um sinal de confiança: "Estamos preparados para ir passo a passo. Para ganhar os três jogos
há que vencer o primeiro e temos de estar concentrados", avisou.Na deslocação ao Minho, o técnico
do Sporting, Frederico Santos, deixou um alerta: "Seguramente que o jogo em Braga vai ser difícil,
mas gostamos de desafios. É a primeira oportunidade que temos para decidir a passagem à final e
quanto mais cedo melhor", disse o treinador."Agora não temos margem para errar no caminho à final
do campeonato", sustentou, por seu turno, Carlos Resende, técnico do ABC.
 
 O fator casa imperou nos dois primeiros confrontos
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Porto Canal - Territórios
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ID: 58719572

 
07-04-2015 07:22

Andebolmania em São João da Madeira

http://www.pt.cision.com/s/?l=bba95252

 
São João da Madeira recebeu o Andebolmania durante 4 dias no Pavilhão das Travessas. O torneio
reuniu mais de 1300 atletas de 80 equipas de andebol, metade delas vindas de Espanha. O evento
integrou também um jogo da segunda divisão de andebol entre Futebol Clube do Porto e São
Joanense. Declarações de José Fonseca, departamento de Marketing e Comunicação Andebolmania;
Miguel Oliveira, vereador Desporto C.M. S. João da Madeira; Manuel Andrade, presidente
Andebolmania.
 
 

 
Repetições: Porto Canal - Territórios , 2015-04-08 07:22
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Minutos de Desporto [16]
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-04-2015
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URL:: http://ardinas.com/2015/04/07/minutos-de-desporto-16/

 
Minutos de Desporto [16] No "Minutos de Desporto" desta semana, o destaque só podia ir para a
vitória portuguesa no Hóquei em Patins - é a quarta vez consecutiva que Portugal vence este prémio.
Também falamos de Ténis, de Voleibol feminino e do Campeonato Nacional de Andebol.
 
 7 de Abril de 2015
 
Rui Santos
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Andebol
Arsenal da Devesa 
e AC Fafe terminam
primeira fase com
lugar na disputa do
acesso à I Divisão
Sábado, pelas 20 horas, a equipa
de andebol do Arsenal da Devesa
desloca-se a S. Paio de Oleiros,
em jogo que finaliza a primeira
fase do campeonato nacional da
II Divisão, tendo já garantido o
terceiro lugar nesta primeira fase
e consequente acesso à próxima
fase, em lugar que lhe permite
discutir a promoção ao escalão
superior. 
Também o AC Fafe, com lugar
garantido na fase final, que tem
início no dia 2 de Maio, conclui
no próximo sábado esta pimeira
‘poule’, recebendo o S. Bernardo. 
No passado sábado, o clube bra-
carense perdeu em Braga, por
24-26, com o Avanca, clube que
terminou esta fase na primeira
posição da Zona Norte, enquanto
os fafenses foram triunfar no re-
cinto do Boavista, 22-28.
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Minis do CALE dominam torneio na NazarÃ© . Desporto em Matosinhos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-04-2015

Meio: Desporto Matosinhos Online

URL:: http://www.desportomatosinhos.pt/minis-do-cale-dominam-torneio-na-nazare/

 
A equipa de Minis do Clube Andebol de Leça (CALE) participou no prestigiado XXVIII Nazaré Cup -
Torneio Internacional de Andebol, que decorreu entre o dia 29 de Março e 2 de Abril, na Nazaré.
 
 Os jovens atletas matosinhenses venceram pelo segundo ano consecutivo este evento, mostrando
toda a sua qualidade perante equipas nacionais e internacionais.
 
 Além da vitória colectiva, o melhor jogador do escalão também foi do CALE: Ivan Ferreira
 
 Os impressionantes resultados que levaram a equipa a conquistar o título foram os seguintes:
 
 Fase de grupos:
 
 CALE - Ã?vora AC "B" - 21 âEUR" 2
 
 CALE - Dom Fuas AC (Nazaré) - 17 - 2
 
 CALE - BM Riscar (Asturias Espanha) - 20 âEUR" 3
 
 CALE - Grupo Astur (Gijon Espanha) - 12 âEUR" 4
 
 Semi-final: CALE - Elda Prestigio (Valência Espanha) - 15 - 3
 
 Final: CALE - Ã?vora AC "A" - 17 âEUR" 8
 
 Â
 
 Abril 7, 2015
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A16

  Tiragem: 10804

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,92 x 10,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58700553 07-04-2015
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A17

  Tiragem: 10804

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,52 x 24,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58700545 07-04-2015
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A18

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 18,13 x 15,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58700013 07-04-2015

ABC/UMinho sem margem de manobra. Se perder com leões... é eliminado do “play-off”

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho rece-
be, amanhã, a partir das 
21h00, no Flávio Sá Lei-
te, o Sporting, no tercei-

ro jogo das meias-finais 
do play-off (Andebol 1).

Os leões venceram os 
dois primeiros encon-
tros, disputados em Odi-
velas, tornando esta par-

tida uma autêntica final 
para os comandados de 
Carlos Resende.

Como se diz na gíria, 
os academistas estão sem 
rede porque, em caso de 

Jogo de caráter solidário 
e ABC/UMinho sem rede

DM

MINHOTOS RECEBEM SPORTING. SE PERDEREM ACABOU CAMPEONATO

queda, deixam de poder 
lutar pela conquista do 
ceptro nacional.

Esta temporada, o ABC/
/UMinho venceu o único 
jogo decisivo que teve 
com o Sporting (bateu a 
turma leonina em Loulé e 
ergueu, depois de vencer 
o Porto, na final, a Taça 
de Portugal), mas perdeu 
todos os jogos relativos 
ao campeonato.

O ABC/UMinho-Sporting
terá um caráter solidário.

Todos os adeptos e 
simpatizantes dos dois 
clubes e amantes do an-
debol estão convidados 
a levar alimentos, brin-
quedos e demais ele-
mentos que, depois, se-
rão entregues ao Banco 
Solidário.
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A19

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 15,88 x 11,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58704424 07-04-2015
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A20

Benfica e ABC sob pressão no terceiro jogo do ´play-off´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-04-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/04/07/benfica-e-abc-sob-pressao-no-

terceiro-jogo-do-play-off

 
07-04-2015 21:28
 
 A meia final do 'play-off' conhece esta quarta-feira a realização dos terceiros jogos. FC Porto e
Sporting partem em confortável vantagem. SL Benfica e ABC/UMinho querem adiar decisões.
 
 Benfica defronta o FC Porto na Luz depois de ter perdido os dois primeiros jogos do 'play-off' no
Pavilhão do Dragão.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Mais uma noite de emoções no Andebol português com a realização dos terceiros jogos das meias-
finais do 'play-off' do Campeonato Fidelidade Andebol 1.
 
 Depois de terem ganho os dois primeiros confrontos, FC Porto e Sporting CP viajam agora até ao
reduto dos seus adversários com a clara intenção de resolver desde já a questão, o que acontecerá se
somarem novas vitórias.
 
 Começando pelo jogo da Luz, estamos perante mais um verdadeiro clássico da modalidade. O SL
Benfica, desta vez a jogar em casa, perdeu os dois jogos no Dragão Caixa por resultados equilibrados
(28-25 e 28-27) o que diz bem que, se por um lado o FC Porto foi superior, as equipas estão à altura
uma da outra e qualquer uma pode vencer. Naturalmente que, olhando à história recente, o FC Porto
é favorito.
 
 O jogo tem início às 20.30 horas, vai ser dirigido pela dupla internacional de Leiria, Daniel
Martins/Roberto Martins.
 
 Sporting é favorito contra ABC a querer contrariar
 
 Meia hora mais tarde, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, e sob direção da dupla internacional de
Leiria, Eurico Nicolau/Ivan Caçador, jogam Sporting Clube de Portugal e Liberty Seguros -
ABC/UMinho.
 
 Também neste caso a equipa visitante chega ao terceiro jogo do 'play-off' das meias-finais em clara
vantagem, já que ganhou os dois jogos, neste caso, por margens relativamente confortáveis (30-23 e
33-27). Recorde-se que, na fase regular, o Sporting CP também venceu os dois jogos e para o
ABC/UMinho ficou o grato sabor da vitória naquele que era o jogo do tudo ou nada - a Taça de
Portugal.
 
 Se há equipas que aproveitam muito bem o fator casa o ABC/UMinho é o melhor exemplo, o que lhe
dá algum conforto para o jogo desta quarta-feira. Mesmo assim, o Sporting CP é favorito, tudo fará
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para vencer o jogo enquanto o ABC, pelo contrário, tentará levar a meia-final para o quarto jogo. Os
bracarenses - tal como o SL Benfica - têm contra si o facto de necessitarem de estar já a pensar nos
jogos europeus do fim-de-semana o que pode condicionar um pouco a sua atuação.
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A22

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,10 x 16,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58688892 01-04-2015
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A23

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,17 x 18,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58688888 01-04-2015
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A24

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 6,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58691928 28-03-2015

O FC Gaia recebe hoje,

pelas 18h30, o Fermen-

tões, em jogo da 24ª jor-

nada da 2ª Nacional. 

O FC Gaia está em oitavo

lugar com 47 pontos. 

FC GAIA
DEFRONTA 
FERMENTÕES

ANDEBOL
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A25

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 27,84 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 58688810 27-03-2015
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  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 25,58 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 58688810 27-03-2015
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  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 30,41 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 58688810 27-03-2015
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A28

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 16,28 x 9,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58674782 27-03-2015

g O Sporting Clube da horta (SCh)
vai defrontar o Madeira SAd nos
playoffs  de apuramento para os quinto,
sexto, sétimo e oitavo lugares. O pri-
meiro encontro será no Pavilhão da
horta dia 11 de abril e o segundo a 18
de abril na capital do arquipélago da
Madeira, a cidade do Funchal.

O sorteio ditou também o Passos
Manuel – Águas Santas/Milaneza na
luta neste playoff. Os vencedores dos
dois jogos encontrar-se-ão no playoff

de apuramento para o quinto e sexta
lugar e os derrotados vão medir forças
na definição do sétimo e oitavo posto. 

Para as meias finais o sorteio opôs as
duas equipas nortenhas às duas lisboe-
tas. O Futebol Clube do Porto (FCP) ,
que terminou a fase regular na primeira
posição, vai defrontar o Sl benfica pri-
meiramente no dragão Caixa.  O
Sporting Clube de Portugal (SCP) vai
receber no primeiro encontro o
AbC/uMinho. 

O vencedor será encontrado à melhor
de cinco jogos. As duas equipas  que

saírem vitoriosas das meias finais vão-
se debater para definir quem vence o
campeonato Fidelidade Andebol 1 da
época 2014/2015. Os dois derrotados
medirão forças para se encontrar o ter-
ceiro e quarto classificados deste ano.

O leque de semi finalistas ficou com-
pleto após a vitória do FCP com o
Passos Manuel, por 33-26, e do
AbC/uMinho impor uma derrota ao
Madeira SAd por 29-26, em jogos a
contar para os oitavos de final , nos
quais o SCh já tinha perdido frente ao
SCP.

CAMPEONATO FIdElIdAdE ANdEbOl 1

André Goulart

Duelo dos insulares nos 
playoffs  
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A29

  Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 16,26 x 9,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58684197 26-03-2015
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A30

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 19,80 x 20,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58684693 26-03-2015

Trezentas crianças que pra-
ticam o andebol em clubes 
de vários pontos do país, 
inclusivamente da Madeira, 
são aguardadas no início de 
abril em Castelo Branco, 
para participarem na 3.ª 
edição do Torneio de Cas-
telo Branco, organizado 
pela Associação Desportiva 
Albicastrense (ADA).
Os números desta festa 
do andebol que decorre 
durante três dias (2,3 e 4) 
duplicam em relação ao ano 
anterior. São 18 equipas dis-
tribuídas pelos escalões de 
minis e infantis e um quadro 
de jogos que se distribuirá 
pelos pavilhões Municipal, 
da Escola Superior de Edu-

treZentos JoVens esperados em castelo branco na páscoa

Andebol dos
pequeninos

torneio A Albicastrense organiza pelo 
terceiro ano o Torneio de Castelo Branco, para 
equipas minis e infantis. Números duplicam 
em relação a 2014.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

cação e da Boa Esperança.
A autarquia aprova e apoia o 
evento. “Está aqui em ques-
tão a promoção desportiva e 
uma modalidade com grande 
tradição em Castelo Branco. 
Um torneio que pelo número 
de participantes e acompa-
nhantes vem contribuir para 
a dinamização da cidade a 
vários níveis”, realçou Luís 
Correia, na conferência de 
Imprensa de lançamento 
do torneio. O presidente da 
Câmara de Castelo Branco 
destaca a dimensão que a 
iniciativa já conseguiu adqui-
rir e a logística que o mesmo 
envolve.
“É um torneio que está a 
ganhar nome. É nestas cate-
gorias de iniciação que tudo 
começa. E nós atribuímos 
mais importância face às 

dificuldades que sentimos 
em recrutar jogadores para 
a equipa sénior. Estamos 
no interior e aqui as difi cul-
dades são maiores”, refere 
António Mata, presidente da 
ADA. A equipa organizativa 
conta com “o envolvimento 
de pais, atletas e estudantes” 
para dar resposta às exigên-
cias de um certame desta 
natureza. Ildeu Correia, do 
departamento de formação, 
junta ao aspeto desportivo 
a componente social: “esta-

mos a preparar um passeio 
noturno para que quem nos 
visita possa fi car a conhecer 
a cidade”, disse.
A fi nal do torneio está mar-
cada para as 16H00 de 
sábado, 4 de abril. Alava-
rium, Monte, Zona Azul, 
Assomada, Vela de Tavira, 
Escola Santana (Madeira), 
CB Castelo Branco, Gali-
nheiras, Penedono, Quinta 
da Princesa e Albicastrense 
terão equipas num ou nos 
dois escalões.
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A31

  Tiragem: 10400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 8,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58685506 25-03-2015
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