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1. Sorteio 1/2 de Final 

  

1 Sorteio 1/2 de Final 

 
Depois de realizada a eliminatória dos 1/4 de Final, ficamos a conhecer as 4 equipas que garantiram a 
presença na Final Four. 
 
A Final Four realiza-se a 20 e 21 de junho na Academia de Alcochete, Centro de Estágios do Sporting 
CP, com as Meias-Finais a realizar no dia 20 e a Final a ter lugar no dia 21. Os jogos serão disputados 
na Academia de Alcochete, Estrada Municipal Malhada de Meias, Barroca d´Alva, 2890-529 
Alcochete. 
  
Calendário 
- 1/32 Final 21 de fevereiro de 2015 (Local) 
- 1/16 Final 18 de abril de 2015 (Local) 
- 1/8 Final 23 de maio de 2015 (Concentrado) 
- 1/4 Final 24 de maio de 2015 (Concentrado) 
- Meias-Finais 20 de junho de 2015 (Concentrado) 
- Final  21 de junho de 2015 (Concentrado) 
 
O sorteio foi realizado no dia 4 de junho de 2015, na sede da FPX, sorteando os dois jogos das Meias-
Finais. A Final será disputada pelas duas equipas vencedoras, sendo definido após as Meias-Finais as 
cores do jogo. 
 

1/2 - Meias-Finais - 20 de junho 

 

O AMANHÃ DA CRIANÇA  -  GD DIAS FERREIRA 'A' 

 

 

CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA  -  SPORTING CLUBE PORTUGAL 

  
Final - 21 de junho 

 

  -   

  
As equipas apuradas para a Final terão direito 4 dormidas em Pensão Completa de 20 para 21 junho 
de junho. Será igualmente oferecido o almoço a todas as equipas no dia 20 de junho solicitando-se a 
presença no local jogo pelas 13:00. 
 
 
 
  
No caso de haver interesse em opções de alojamento e alimentação deverão contactar 
competicoes@fpx.pt. 
 
Todas as informações podem ser consultas no site da FPX em 
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/taca-de-portugal-equipas estando lá 
disponível o Mapa Geral com Calendário e Resultados. 
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