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A3 Mais um tira-teimas entre FC Porto e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=940409

 
dragões recebem hoje e amanhã as águias no início das meias-finais do playoff Depois do confronto na
semana passada para a Taça de Portugal, eis que chega mais um tira-teimas entre o FC Porto e o
Benfica, agora para as meias-finais do playoff do título. Na condição de mais bem classificado na fase
regular (1.º), a equipa azul e branca faz os dois primeiros jogos em casa (hoje e amanhã, ambos às
18 horas), numa eliminatória a ser discutida à melhor de cinco jogos. O terceiro jogo, esse, já será na
Luz - o Benfica foi 4.º na 1.ª fase -, na próxima quarta-feira, o mesmo sítio onde terá lugar o 4.º
embate (ainda sem data marcada), caso nenhuma das equipas vença os três primeiros duelos. E
havendo ainda a necessidade do 5.º embate, voltará a ser no Dragão Caixa. As meias-finais do playoff
entre dois eternos rivais surge precisamente após um jogo muito intenso a semana passada em Loulé.
Também para as "meias", mas da Taça, os dragões levaram a melhor já nos instantes finais por
apenas um golo (28-27). Nos confrontos anteriores, para a fase regular do campeonato, as vitórias
foram repartidas. O FC Porto ganhou em casa na 1.ª volta (28-24) e o Benfica respondeu na Luz por
29-27. Favorito? Face ao que se passou até ao momento, a equipa treinada por Ljubomir Obradovic
parte com algum favoritismo, ainda que em clássicos como estes isso nem sempre se traduza na
realidade. Seja como for, o FC Porto procura manter a hegemonia no andebol português, que lhe
valeu a conquista dos últimos seis campeonatos (é recordista com 19). O Benfica, segundo na
temporada de 2012/2013 e esta época orientado pelo espanhol Mariano Ortega, quererá certamente
recuperar um cetro que lhe foge desde 2007/2008.
 
 , 3 abril de 201501:00
 
ana paula marques manuel araújo
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A4

Mais um tira-teimas entre FC Porto e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-04-2015

Meio: Sábado Online

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

 
01:00 . Record Por ana paula marques - Record Depois do confronto na semana passada para a Taça
de Portugal, eis que chega mais um tira-teimas entre o FC Porto e o Benfica, agora para as meias-
finais do playoff do título. Na condição de mais bem classificado na fase regular (1.º), a equipa azul e
branca faz os dois primeiros jogos em casa (hoje e amanhã, ambos às 18 horas), numa eliminatória a
ser discutida à melhor de cinco jogos. O terceiro jogo, esse, já será na Luz - o Benfica foi 4.º na 1.ª
fase -, na próxima quarta-feira, o mesmo sítio onde terá lugar o 4.º embate (ainda sem data
marcada), caso nenhuma das equipas vença os três primeiros duelos. E havendo ainda a necessidade
do 5.º embate, voltará a ser no Dragão Caixa.As meias-finais do playoff entre dois eternos rivais surge
precisamente após um jogo muito intenso a semana passada em Loulé. Também para as "meias", mas
da Taça, os dragões levaram a melhor já nos instantes finais por apenas um golo (28-27). Nos
confrontos anteriores, para a fase regular do campeonato, as vitórias foram repartidas. O FC Porto
ganhou em casa na 1.ª volta (28-24) e o Benfica respondeu na Luz por 29-27.Favorito?Face ao que se
passou até ao momento, a equipa treinada por Ljubomir Obradovic parte com algum favoritismo,
ainda que em clássicos como estes isso nem sempre se traduza na realidade. Seja como for, o FC
Porto procura manter a hegemonia no andebol português, que lhe valeu a conquista dos últimos seis
campeonatos (é recordista com 19). O Benfica, segundo na temporada de 2012/2013 e esta época
orientado pelo espanhol Mariano Ortega, quererá certamente recuperar um cetro que lhe foge desde
2007/2008.
 
 Na memória está a recente vitória dos dragões na Taça de Portugal
 
 

Página 4



A5

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,46 x 31,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58645672 02-04-2015

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O presidente da Câmara Munici-
pal de Braga, Ricardo Rio, foi
ontem anfitrião de uma recepção
ao ABC/UMinho que visitou os
paços do concelho para apresen-
tar à cidade e ao executivo autár-
quico a Taça de Portugal con-
quistada em Loulé.

No salão nobre do edifício da
sede da autarquia, Ricardo Rio
recebeu os dirigentes, técnicos,
jogadores e muitos adeptos que
fizeram questão de acompanhar
a equipa em mais este momento
de glória.

Algo emocionado, o presidente
do ABC/UMinho, João Luís No-
gueira, afirmou estar orgulhosos
da cidade, anunciando que os
academistas, depois desta con-
quista, continuam de olhos pos-
tos em objectivos elevados, co-
mo a luta pela conquista do

campeonato nacional e da Taça
Challenge. “É para nós um orgu-
lho representar o ABC e a cidade
de Braga. A cidade merece mais
e melhor e, nesse sentido esta-
mos no bom caminho, em parce-
ria com a Câmara Municipal de
Braga. O ABC somos todos nós.

Penso que esta equipa merece
uma palavra de esperança”, refe-
riu João Luís Nogueira, acres-
centando: “Terminámos o mês
de Março nas três frentes que
pretendíamos. É uma renovada
esperança manter esta equipa
nos próximos anos. O desafio é
cada vez maior, já que as outras
equipas querem ter os jogadores
do ABC ao seu serviço, não só
para fortalecer as suas equipas,
mas também para nos enfraque-
cer. Esta é uma grande responsa-
bilidade nossa, da cidade e dos
nossos apoiantes: manter esta
equipa coesa porque tenho a cer-
teza que vamos alcançar muitas
vitórias”.

“No final de Março estávamos
a 12 vitórias de conquistar os
nossos objectivos. Conseguimos
este primeiro [Taça de Portugal].
Há dez anos participamos na
nossa segunda final da Taça
Challenge que, mais uma vez,

ingloriamente perdemos. Agora,
dez anos depois, tenho a certeza
que vamos estar na final da Taça
Challenge e estamos a trabalhar
para a conquistar. Estamos a lu-
tar para fazer história para ter
pela primeira vez no ABC um tí-
tulo internacional, juntamente
com outros nacionais”, referiu o
dirigente desportivo, afirmando
também acreditar que a equipa
tem qualidade e capacidade para
chegar cada vez mais longe: “te-
nho a certeza que temos capaci-
dades para chegar a estes objec-
tivos pela humildade, pela com-
petência e pela capacidade ven-
cedora que esta equipa tem. É
uma equipa jovem que vê, pela
sua qualidade, os jogadores se-
rem assediados pelos colossos
do andebol português a nível fi-
nanceiro”. João Luís Nogueira
agradeceu o convite da CM Bra-
ga e a presença dos adeptos, que
sempre vão ajudando a equipa.

Câmara Municipal de Braga
homenageou ABC/UMinho
VENCEDORES DA TAÇA DE PORTUGAL foram recebidos pelo executivo municipal numa homenagem
singela à equipa que conquistou mais um título para a cidade de Braga.

CCS

Directores, equipa técnica e jogadores do ABC/UMinho foram recebidos na Câmara Municipal de Braga por Ricardo Rio e parte do executivo municipal

“Nos últimos 25 anos dos 82
de história do ABC, vence-
mos 11 Taças de Portugal.
Em 28 anos ganhámos 12
campeonatos nacionais e em
25 anos conquistámos cinco
supertaças. Nos últimos 28
anos, o ABC conquistou 28
títulos seniores nacionais e
nos últimos 26 anos con-
quistou 25 títulos nacionais
dos escalões jovens. Esta não
é uma equipa qualquer!”

João Luís Nogueira
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Ricardo Rio mostrou-se verda-
deiramente satisfeito pela con-
quista do ABC, um feito não só
para o clube, mas para toda a ci-
dade, mostrando-se esperançoso
que tenha sido o primeiro de vá-
rios troféus que os academistas
podem conquistar este ano.

“O ABC trouxe o testemunho
de uma prenda que a cidade re-
cebeu no passado domingo e
com muita alegria de ver o ABC
regressar às conquistas. De-
monstração de que o ABC está
num processo de crescimento,
de reafirmação e temos muita
esperança em tudo o que vai ser,
não só agora, mas também no
futuro, trazido para a cidade pe-
las prestações do ABC, dos seus
atletas, dirigentes e técnicos”,
considerou o presidente da câ-
mara, que acrescentou também
que a autarquia está a trabalhar
para avançar com a tão desejada
requalificação da velhinha ‘Ca-
tedral’ do andebol nacional, o
Pavilhão Flávio Sá Leite: “esta-
mos disponíveis para dar todas
as condições para que esse tra-
balho continue a ser desenvolvi-

do. Temos estado em conversa-
ções constantes com a direcção
anterior e também com esta di-
recção, no sentido de formatar o
projecto para a requalificação do
Pavilhão Flávio Sá Leite. É as-
sumido por nós que, se tivermos
oportunidade vamos enquadrar
esse projecto num mais abran-

gente, mas se não a tivermos es-
te é um projecto para avançar.
Não pôde avançar este ano por
condicionalismos orçamentais,
não tínhamos recursos para o fa-
zer, mas seguramente que o pro-
jecto de recuperação deste pavi-
lhão vai ser inserido nas opções
do plano para 2016”.

O presidente da autarquia de-
fendeu mesmo que “seguramen-
te antes do final deste mandato
esperamos ter esta obra em ac-
ção. O projecto em si está prati-
camente concluído e penso que
ao longo deste ano poderá ser
orçado e poderão começar as
obras”.

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Para o presidente do ABC/UMi-
nho a confiança na conquista de
mais troféus e títulos no presente
ano é muito grande, já que o clu-
be aponta, depois do triunfo na
Taça de Portugal, à conquista da
vitória final nas duas competi-
ções em que ainda está inserido:
o campeonato nacional e a Taça
Challenge.

“Estamos confiantes no traba-
lho diário que temos vindo a rea-
lizar no clube, que nos dá todo o
conforto. A equipa técnica, lide-
rada pelo Carlos Resende ajuda-
nos a ter essa confiança, assim
como a qualidade, humildade e
determinação dos nossos joga-
dores. Estamos absolutamente
convencidos de que é possível,
que a vitória está perfeitamente
ao nosso alcance e cada vez

mais perto”, considerou João
Luís Nogueira, acrescentando,
no entanto, que no campeonato é
uma luta algo desigual face à di-
ferença de orçamentos entre as
equipas: “diria que temos apenas
talvez o sétimo orçamento mais
alto da I Divisão. A vantagem

que temos e a nossa grande con-
quista é os pequenos ganharem
aos grandes. Estamos aqui numa
luta tipo David e Golias”.

A requalificação do Sá Leite
também está na ordem do dia e o
presidente academista mostra,
mais uma vez, confiança de que
será uma obra para realizar em
breve. “Nós precisamos de dar
conforto aos patrocinadores, aos
adeptos, aos sócios e precisa-
mos, acima de tudo, de dar me-
lhores condições aos nossos
atletas. Os nossos balneários há
50 anos que não sofrem qual-
quer arranjo. Por isso mesmo,
em boa hora o senhor presidente
e a câmara municipal aceitaram
a nossa proposta e estou conven-
cido de que esta é uma obra para
este mandato e, provavelmente,
a nível desportivo, talvez a obra
mais relevante”, finalizou João
Luís Nogueira.

“Recuperação do Sá Leite no plano de 2016”
RICARDO RIO ASSUMIU, ontem, que o executivo camarário está a trabalhar em conjunto com a direcção do ABC/UMinho para
avançar com a tão necessária requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite, com conclusão prometida até ao final deste mandato.

João Luís Nogueira

“Confiança no ABC está em alta”

CCS

João Luís Nogueira ofereceu a Ricardo Rio uma camisola do ABC/UMinho autografada por todo o plantel

CCS

João Luís Nogueira

A nível desportivo
“Que Braga seja cidade
mais eclética possível”
Ricardo Rio voltou a falar na
ideia de tornar Braga numa cida-
de o mais eclética possível a ní-
vel desportivo e daí vem a apos-
ta constante da autarquia nas
mais diversas instituições e com-
petições desportivas.
“A verdade é que queremos uma
cidade que, do ponto de vista
desportivo, seja o mais eclética
possível. Estamos a dar toda a
colaboração a várias instituições
e provas que são já uma referên-
cia da nossa cidade, como é o ca-
so de mais uma Rampa da Fal-
perra. Também o atletismo, que
este ano vai ter, pela primeira
vez, a meia-maratona da cidade,
já teve a Corrida de São João e a
tradicional São Silvestre. Tam-
bém o caso do ciclismo que, após
40 anos voltou a Braga e vai con-
tinuar por Braga não só com a
Volta a Portugal, mas também
com outras competições que se
vão realizar ao longo deste ano”.

§aposta
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Ourém recebe
formação 
de andebol
O auditório do edifício dos Pa-
ços do Concelho de Ourém re-
cebe hoje, pelas 9h00, uma for-
mação de andebol. Depois da
sessão teórica, da parte da
parte, às 14h30 decorre a ses-
são prática no pavilhão muni-
cipal do Caneiro. A formação é
destinada a docentes do ensino
básico e secundário, técnicos
na área desportiva e colectivi-
dades desportivas.
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Juventude Mar venceu
em infantis e iniciadas

ANDEBOL: TORNEIO MANUEL RIBEIRO

O Centro Social da Ju-
ventude de Mar esteve em 
destaque no 12.º Torneio de 
andebol feminino Prof. Ma-
nuel Ribeiro disputado em 
Esposende, ao vencer em 
infantis e iniciadas.

A prova foi organizada 
pela Câmara de Esposen-
de, com a colaboração do 
Centro Social da Juventude 
de Mar e da Associação de 
Andebol de Braga, e decor-
reu nos Pavilhões das Es-

colas Básica António Cor-
reia de Oliveira e Secundá-
ria Henrique Medina.

Contou com a participa-
ção de 11 equipas, distri-
buídas pelos escalões de 
infantis, iniciados e juve-
nis, num total de aproxi-
madamente 200 atletas.

O Centro Social da Ju-
ventude de Mar (CSJM), 
venceu nos escalões de in-
fantis e iniciadas, tendo al-
cançado o 2.º lugar no es-

calão de juvenis.
Em infantis, venceu o 

CS Juventude de Mar, se-
guido do AC Vermoim. Em 
iniciados, venceu a equi-
pa A do CSJM, o CD Pal-
milheira ficou em 2.º e a 
equipa B do CSJM em 3.º.

Em juvenis, o 1.º lugar 
foi conquistado pelo ND 
Santa Joana, em 2.º ficou 
o CSJ Mar e em 3.º o FC 
Infesta, seguidos do ABC 
Braga e do AC Vermoim.

Um pormenor de um dos encontros

DR
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ABC/UMinho quer «fazer história»

AVELINO LIMA

Edil, vereadores e presidente do ABC/UMinho com a Taça de Portugal nas mãos. Plantel do ABC/UMinho e restante staff foi homenageado por Ricardo Rio na Câmara Municipal de Braga

PEDRO VIEIRA DA SILVA

«Acredito que vamos 
fazer história!», esta foi 
uma das frases marcantes 
do discurso do presiden-
te do ABC/UMinho, João 
Luís Nogueira, ontem à 
tarde, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Bra-
ga (CMB), onde os acade-
mistas, que no último do-
mingo, em Loulé, conquis-
taram a Taça de Portugal, 
foram alvo de uma home-
nagem por parte da edili-
dade bracarense, presidi-
da por Ricardo Rio.

O edil, que falou peran-
te jogadores, técnicos, diri-
gentes e adeptos da turma 
academista que encheram 
o Salão Nobre da CMB, 
agradeceu, «em nome do 
município e de todos os 
bracarenses», por «terem 
escrito uma página doura-
da na história de um clu-
be habituado aos grandes 
palcos e às grandes vitó-

rias e que está no coração 
de toda a comunidade».

«Estamos aqui a celebrar 
um bom momento, não só 
do ABC mas de toda a ci-
dade que viu com satisfa-
ção este clube regressar 
às conquistas», juntou, 
desejando que, «nas pró-
ximas semanas», a turma 
academista vol-
te ao «salão 
de visitas 
da CMB».

«Espe-
r o  q u e 
este seja 
o primeiro 
momento de 
celebração da tempora-
da», vincou, lembrando 
que o ABC/UMinho, um 
clube que é «uma referên-
cia a nível nacional», so-
bretudo na formação. «É 
a melhor escola de forma-
ção do país», atirou, ladea-
do por Sameiro Araújo e 
Firmino Marques, verea-
dores da CMB.

Presidente do ABC
diz que equipa está
«à altura dos desafios»

Ricardo Rio recebeu, 
depois, das mãos de João 
Luís Nogueira, presidente 
do ABC/UMinho, uma ca-
misola autografada por to-
dos os elementos da equipa 
que, no passado domingo, 

bateram o Porto, na fi-
nal disputada em Lou-

lé, por 25-24.
«Os desafios são 

para se vencer e, 
após esta grande 

conquista, estamos 
mais empenhados do 

que nunca em fazer his-
tória e a somar títulos. Te-
mos esperança e a cidade 
merece estas vitórias», re-
feriu o líder máximo dos 
minhotos, sublinhando que 
faltam «dez vitórias» para 
terminar a época em bele-
za, ou seja, falta conquis-
tar o campeonato e, ainda, 
a Taça Challenge.

«Entrámos no final de 

março em todas as fren-
tes e a conquista da Taça 
de Portugal é a primeira 
do nosso mandato. O ABC 
é uma equipa com histó-
ria, tradição e honrada. 
Somos, possivelmente, a 
equipa com o sexto o sé-
timo orçamento do cam-
peonato mas, nesta altu-
ra, somos os primeiros! 
Temos mais 10 jogos para 
ganhar: três na meia-final 
com Sporting, três na final 
com Porto (os dragões vão 
medir forças com o Benfi-
ca nas meias) e mais qua-
tro na Taça Challenge. Es-
tivemos na final da Taça 
dos Clubes Campeões Eu-
ropeus com o Teka em 
93/94 e, há precisamente 
10 anos, na final da Taça 
Challenge que perdemos 
de forma inglória. Agora, 
10 anos depois, vamos de 
certeza a outra final e es-
tamos a trabalhar para a 
conquistar», finalizou o lí-
der dos academistas.

Ricardo Rio 
e João Luís Te-les salientaram im-portância da parceria com a UM e o apoio dos patrocinado-

res

PRESIDENTE DOS ACADEMISTAS E AS CONQUISTAS

28 anos e... 28 títulos
João Luís Teles, líder dos academistas, fez um discurso 

emotivo, que foi muito aplaudido no final. «Acredito que 
vamos fazer história. Confio que iremos conquistar o 
nosso primeiro título internacional, a Taça Challenge», 
atirou. «Já vencemos a Taça de Portugal, um título 
galhardamente conquistado pela nossa valorosa equipa, 
e estamos convencidos que, com a nossa qualidade, 
competência e capacidade vencedora, iremos vencer 
mais títulos esta época», destacou.

«O nosso grande desafio, e quando digo nosso 
falo dos dirigentes e dos parceiros, é manter esta 
equipa nos próximos anos. Todos são muito cobiça-
dos, mas acredito que, se mantivermos este grupo, 
vamos alcançar muitas vitórias», destacou. 

«Este clube tem 82 anos de vida. Em 25 anos 
vencemos 11 Taças de Portugal. Em 28 anos ganha-
mos 12 campeonatos. Em 26 anos vencemos cinco 
supertaças. Em 26 anos, nas camadas jovens, somá-
mos 25 conquistas. 28 títulos em 28 anos. Quanto 
mais vencemos mais queremos ganhar. Sabemos 
que, ao ganhar, temos ainda mais responsabilidade, 
mas acredito que estaremos à altura dos desafios. 

A enorme confiança de Teles é alicerçada no 
«trabalho diário» que é feito. «A equipa dá-nos 
este conforto, esta motivação e leva-nos a acreditar. 
Estamos absolutamente convencidos que as vitórias 
vão ser ser possíveis e estamos cada vez mais perto 
de as atingir», juntou.

Presidente do ABC/UMinho acredita 
que clube vai trazer para Braga        
o primeiro troféu internacional

Página 9



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 17,60 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 58645276 02-04-2015

Requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite 
avança em 2016 e custará 800 mil euros
PEDRO VIEIRA DA SILVA

Durante a homenagem 
que a Câmara Municipal de 
Braga fez ao ABC/UMinho, 
Ricardo Rio, líder da edi-
lidade minhota, lembrou 
que o clube, «depois de 
um período de dificulda-
des», soube «criar parce-
rias sólidas que são o pi-
lar essencial do sucesso 
que têm atingido». 

«A CMB, na medida das 
suas possibilidades, con-
tinuará a fazer tudo para 
apoiar o ABC/UMinho, 
quer do ponto de vista lo-
gístico e financeiro, quer 
no que se refere ao projeto 
que partilhámos de recon-
versão do Pavilhão Flávio 
Sá Leite», destacou.

Depois, durante a con-
versa que manteve com 
os jornalistas, Rio expli-
cou, ao pormenor, como 
estava o processo.

«Primeiro, quero dizer 

AVELINO LIMA

RICARDO RIO DESEJA ENQUADRAR A CATEDRAL DO ANDEBOL NUM PROJETO MAIS ABRANGENTE

Ricardo Rio e João Luís Nogueira em sintonia

que esta conquista mostra 
que o ABC/UMinho está aí 
para as curvas. Nós esta-
mos sempre disponíveis 

Aliás, estas conversas já 
começaram com a anterior 
direção e continuam com 
a nova direção, no sentido 

para dar condições para 
que o trabalho seja bem 
feito e temos tido um diá-
logo intenso com o ABC. 

Ricardo Rio 
quer “devolver” Braga às grandes competições nacionais e internacionais em várias modalida-

des

de formatarmos o projeto 
para a requalificação do Sá 
Leite. Se tivermos oportu-
nidade, iremos enquadrar 
as obras num projeto mais 
abrangente, mas se não for 
possível avançará na mes-
ma. Só não avançou já este 
ano por condiciona-
lismos orçamen-
tais,  porque 
não tínhamos 
recursos, mas 
seguramente 
que essa re-
qualificação vai 
ser inserida nas op-
ções do plano para 2016. 
As obras vão arrancar em 
breve e até ao final do man-
dato estarão concluídas», 
revelou o edil.

«Esta não é uma obra de 
grande duração. O proje-
to em si está praticamen-
te concluído e, depois de 
concursado, iniciadas as 
obras. Estamos a fazer afi-
nações e existe uma esti-

mativa orçamental de 800 
mil euros. Não tenho pre-
sente o valor base e ain-
da estamos a discutir com 
o ABC/UMinho. Mas são 
questões de pormenor que 
faltam para finalizar o pro-
jeto», destacou.

O presidente do 
A B C / U M i n h o 

acredita que a 
obra «vai avan-
çar em bre-
ve», lembran-

do que os bal-
neários não é me-

xido há 50 anos. «Es-
tão um desastre. Em boa 
hora, a CMB abraçou este 
projeto e estou convenci-
do que será a grande obra 
desportiva deste mandato. 
Queremos dar a todos me-
lhores condições na cate-
dral do andebol, sobretu-
do aos atletas e adeptos. 
E, claro, isso aumentará a 
nossa responsabilidade de 
vencer», disse.
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Câmara de Braga
agradeceu ao ABC
conquista
da Taça de Portugal D
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Andebol

2.ª Divisão – zona Sul
Resultados
AC Sismaria-Benavente 29-24
Alto Moinho-V. Setúbal 29-29
Boa Hora FC-Benfica B 22-22
Ílhavo AC-CDE Camões 15-24
Samora Correia-Marienses 30-29
Torrense-Almada AC 20-19
Vela Tavira-Sportivo Loures 21-25

Classificação
P J V E D G

Boa Hora FC 65 24 20 1 3 669-491
Benfica B 61 24 17 3 4 612-502
CDE Camões 59 24 16 3 5 596-540
AC Sismaria 57 24 16 1 7 657-561
Marienses 56 24 15 2 7 647-588
Benavente 52 24 13 2 9 624-604
V. Setúbal 48 24 11 2 11 621-612
Torrense 44 24 9 2 13 551-598
Ílhavo AC 44 24 8 4 12 576-622
Alto Moinho 43 24 8 3 13 596-619
Sportivo Loures 40 24 7 2 15 542-616
Almada AC 38 24 6 2 16 564-632
Samora Correia 35 24 5 1 18 506-666
Vela Tavira 30 24 2 2 20 516-626

Próxima jornada 3 e 4* de Abril
Boa Hora FC-Marienses, V. Setúbal-Torrense, CDE Ca-
mões-Vela Tavira, Benfica B-Ílhavo AC, Almada AC-
Samora Correia*, Benavente-Alto Moinho*, Sportivo
Loures-AC Sismaria*

3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados
Batalha AC-Oriental 21-22
Juve Lis-1.º Dezembro 20-10
Redondo-CD Mafra 34-28
Sassoeiros-Zona Azul 26-31

Classificação
P J V E D G

Juve Lis 13 5 4 0 1 116-87
1.º Dezembro 13 5 4 0 1 119-121
Redondo 13 5 4 0 1 157-135
Oriental 11 5 3 0 2 112-120
Zona Azul 9 5 2 0 3 132-130
Sassoeiros 8 5 1 1 3 131-137
CD Mafra 7 5 1 0 4 126-141
Batalha AC 6 5 0 1 4 106-128

Próxima jornada 11 e 12* de Abril
1.º Dezembro-Batalha AC, CD Mafra-Zona Azul, Re-
dondo-Juve Lis, Oriental-Sassoeiros*

Página 12



A13

  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 9,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58631887 27-03-2015
  CALENDÁRIO

PROVAS PROMETEM 

TRAZER SEIS MIL 

DESPORTISTAS A  

S. PEDRO DO SUL 

Até ao final do ano o município de S. 
Pedro do Sul vai ser palco de 15 eventos 
desportivos, onde irão participar seis 
mil atletas, a grande maioria de fora da 
região. Pelas contas da Câmara Muni-
cipal local, as provas trarão ao concelho 
cerca 20 mil pessoas, entre atletas, diri-
gentes desportivos e familiares. 
O calendário dos eventos desportivos 
organizados pela autarquia, clubes do 
município e associações distritais da 
modalidade arranca esta sexta-feira 
com a IV Termas Andebol Cup, que 
se irá prolongar até domingo. Entre as 
novidades este ano, a destacar o final 
de uma etapa da Volta a Portugal do 
Futuro no alto do S. Macário, em ju-
lho. Um mês antes o Campeonato Na-
cional de Teamgym e em outubro o 
Campeonato Ibérico de Orientação. 
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