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ABC' BENF1CA 

no 13  INTERVALO  16  
Humberto Gomes (GR) Hugo figueira  (ffl)(1) 
Emanuel Ribeiro (GR) Mola Mitrevski (GR)  
Cláudio Silva (GR) Gustavo CapdevIlle (GR) 

Davide Carvalho (1) Fábio Vidra o (1) 
Hugo Rocha (3)  
Pedro Seabra (5) 
Dlogo Branquinho  (3) 
Miguel Sarmento (2) 
Pedro Spinola (7) 
João Gonçalves 
Nuno Grilo (8)  
Nuno Rebelo 
Oleksandr Nekrushets 
André Gomes (3) 
Gonçalo Areias 
Tomas Albuquerque  

CARLOS RESENDE 

Feno (2) 
Pereira (3) 

João Pais (4)  
Bélone Moreira (5)  
Paulo Moreno (2)  
Uelington da Silva (3) 
Augusto Aranda (2)  
Alexandre Cavainantl (1) 

Semedo (4) 
liugo lltná (1) 

Drdgan Vrgg 
Ales Silva (1) 

Braga vai preparar-se para os jogos europeus 

tra o poder administrativo instalado que, 
com adiamentos, tudo fez para nos tirar 
isto. Deus esteve do nosso lado. O ande-
bol é isto, ABC e pavilhão Flávio Sá Leite.» 

Pavilhão que entrara agora em obras 
para receber jogos da Liga dos Campeões 
da próxima época. Braga poderá reviver os 
encontrosda melhor prova europeia de clu-
bes, da qual foi finalista em 1994.  E com a 
cidade dos Arcebispos candidata a Cidade 
Europeia do Desporto em 2017! H.C. 

O presidente do ABC, João Nogueira, 
transbordava satisfação. Entre abraços e 
festejos com a equipa, exprimiu: «Quero 
dedicar esta vitória a nossa massa asso-
ciativa. Sem eles não era possivel ganhar. 
Temos a melhor equipa nacional e por isso 
não era favor nenhum ganharmos. O Ben-
fica foi um justo derrotado e tudo fez para 
nos tirar o campeonato. Não se vé no pais 
um pavilhão como este, com adeptos inte-
ligentes. Somos os campeões da ética, con- Presidente deu voz á satisfação bracarense 

Bracarenses festejaram exuberantemente um troféu para o qual o contributo de Pedro Spinola se revelou decisivo. Treinador Carlos Resende teve festa... á altura! 

ÚLTIMOS 
CAMPEÕES 

EPOCA CLUBE  
2000/01

. 
SportInz 

2001/02 PC Porto 
2002/03 FC Porto 
2003/04 FC Porto 
2004/05 Madeira SAD 
2005/06 ABC 

2006/07 ABC 
2007/08 BenticO' 
2008/09 FC Porto 
2009/10 FC Porto 
2010/11 FC Porto 
2011/12 FC Porto 
2012/13 FC Porto 
2013/14 FC Porto 
2014/15 FC Porto' 

-) Iltulos por clube 

1° FC Porto , 20 
2° Sporting 17 

Af3C 13 
4.° Benfica 7 
5° Belenenses 5 
6.° Salgueiros 
7° Madeira SAD 1  

Suspense e... ABC campeão! 

Têm a palavra 

O ABC MERECE 

É uma taça linda, os bracarenses 
mereciam. Neste final de época 
estávamos espremidinhos e este 
grupo sabe o que passámos. Estive-
mos fora de Jogo mas, graças a este 
público fantástico, conseguimos levar 
o jogo para prolongamento e ai fomos 
melhores. O ABC merece este titulo 

HUMBERTO GOMES 

capitão do ase 

ACREDITAR ATÉ AO FIM 

Foi um campeonato multo difícil, 
com muitas lesões. Também quero 
deixar uma palavra ao Benfica porque 
foi um digno vencido. Mas a verdade é 
que nós batalhámos multo, 
acreditámos até ao fim. Vai ser muito 
bom ver estes jovens a dar cartas na 
Liga dos Campeões 

PEDRO SEABRA 

Jogador do soe 

Nove anos depois, bracarenses voltam a sagrar-se campeões nacionais 'Remontada' final 

incrível, quando alguns adeptos já saíam do pavilhão o Prolongamento pôs Sá Leite ao rubro 

ANDEBOL 
WPW-7 

ror 

HUGO COSTA 

NCRÍVEL! Nein° mestre do sus- 
pense, Alfred Hitchcock, con- 
seguiria tamanho desfecho. O 
Benfica teve uma mão no troféu, 
implodiu perante um ABC re-

nascido nos últimos quatro minu-
tos, voltou a ter oportunidade de o 
reconquistar, mas Ales Silva, iso-
lado, falhou aos seis metros, a 4 
segundos do fim. 

Igualdade e prolongamento, com 
o pavilhão Flávio Sá Leite ao rubro, 
de pé e a festejar como nunca. Afi-
nal, era o balão de oxigénio que os 
bracarenses tanto procuraram num 
recinto onde o calor foi tanto que 
nem litros de água refrescavam. E 
tal como em toda a época, os co-
mandados de Carlos Resende con-
seguiram, quando encostados às cor-
das, responder, acreditaram no 
milagre e foram premiados pela au- 

FINAL DO PLAY-OFF 

4 Jogo 14 8 de maio  
ABC-Benfica 40-3H 
4  rogo º  4 in de maio  
Benfica-ABC »?». 

meo 9 4 25  de mato  
ABC-Benfka 27-23 
-> Jogo 4 4 29 de maio  
Benfica-ABC 34-32' 
3 mio 5  4 ontem  
ABC-Benfice 32-30.   
*apósdols prolongamentos (32-32 final tempo regul.) 
**após prolongamento (28-28 final tempo regul.) 

ANDEBOL  -  ANDEBOL 1-  FINAL/JOGO 5 

Pavilhão Flávio Sã Leite, 
em Braga 

ANal rRos: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
'Aposprolortgamento.28-28nofi7ardoremporegulamervar 

dácía do treinador em fazer 3 mar-
cações individuais que acabaram 
com a brilhante disciplina tática que 
o Benfica usara até então. 

Que jogo, caro leitor! Com 23-27 
e apenas 4.09 minutos para se jogar, 
Resende parou o jogo, lançou as car-
tas todas  para a mesa e conseguiu o 
empate a 28 golos, com Grilo fulgu-
rante e a defesa a conseguir parar o 
ataque encarnado que cometeu fa-
lhas até então inexistentes. 

Os adeptos encarnados, até aí do-
nos do espetáculo nas bancadas -
aos 16.26 minutos de jogo o forte 
dispositivo policial teve de intervir 
face ao arremesso de águas -, silen-
ciaram-se e passaram a ser os fãs do 
ABC a gritar como nunca. O falhan-
ço de Ales deu a machadada psico-
lógica na equipa e nem as defesas 
de Hugo Figueira a amenizaram pois, 
embalados, os jogadores do ABC tor-
naram-se imparáveis. Spinola apa- 

A figura 

PEDRO 
1NOI A 

ABC 

Marrou 7 golos, mas foi no prolon-
gamento que assumiu as despesas  do 
ataque oom 3 golos fulgurantes, impedin-
do o Benfica de chegar ao empate. Com  
remates potentes da 1." linha e foi com pe-
netração aos 6 m que deu o carimbo fi-
nal para titulo ficar em Braga 

receu com 3 golos no tempo extra até 
a defesa de Humberto Gomes selar 
o destino do jogo e enlouquecer o 
pavilhão: «Assim se vê a força do 
ABC». Força surgida quando a equi-
pa parecia condenada. Mas, a exem-
plo da época, é nas dificuldades que 
se vêem os campeões. Como se viu! 

ATÉ À EXAUSTÃO 

Milagre não diria. Foi acreditar até 
ao fim. Se calhar pensavam que o ABC 
não iria estar aqui. É um prazer jogar 
aqui, há que acreditar sempre, o Jogo só 
acaba no fim, lutámos até à exaustão e 
acreditámos sempre que é possível. No 
prolongamento tivemos mais cabeça 
que nos primeiros minutos 

PEDRO SPÍNOLA 

Jogador do ABC 

FALTOU A ÚLTIMA BOLA 

Foi um grande jogo. Jogámos 
multo bem grande parte dele, mas não 
fomos capazes de meter a última bola. 
No prolongamento, o ABC esteve de 
parabéns. ilvemos jogadores 
desgastados fisicamente, não 
tínhamos dois ou três jogadores que 
fizeram falta e o ABC aproveitou 

MARIANO ORTEGA 

Treinador do »enfim 

Miguel Laranjeiro 
eleito presidente 

Candidato único foí eleito com 
45 votos e sucede a Ulisses Perei-
ra no quadriénio 2016/2020 

Miguel Laranjeiro, candidato único, foi 
eleito, ontem, presidente da Federação 
Portuguesa de Andebol (FPA) para o 
quadriénio 2016/2020, sucedendo a 
Ulisses Pereira. Segundo o site da FPA, na 
Assembleia Geral Eleitoral estiveram 82 
por cento dos delegados, ou seja, contou 
com a participação de 46 dos 56 delega-
dos que compõem o mapa eleitoral. 
Miguel Laranjelro recebeu 45 votos, mais 
um em branco. Toma posse dia 18. H. C. 
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A3 ABC/UMinho é campeão nacional de andebol - ComUM
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2016

Meio: ComUM Online Autores: Francisco Teixeira

URL:http://www.comumonline.com/?p=14382

 
Um título decidido numa final já é emocionante em si mesmo. Mas o que se passou, hoje, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga, vai para além de uma "simples" partida de andebol. ABC/UMinho e Benfica
protagonizaram uma batalha emocionante que poderia ter pendido para qualquer um dos lados e
acabou com um plot twist digno dos melhores dramas de Hollywood. O cenário que antecedeu o
encontro também ajudava. Depois de uma semana tensa, devido a uma questão regulamentar
relacionada com a distribuição dos bilhetes, a Federação optou por adiar o jogo para este sábado - o
desafio estava inicialmente marcado para quarta-feira. De um lado, os bracarenses desiludidos com a
decisão. Do outro, os benfiquistas irritados pelo alegado incumprimento dos minhotos. As duas
equipas já se tinham defrontado oito vezes esta época: quatro no playoff, duas na fase regular e
outras duas na Taça Challenge, prova em que os minhotos saíram vencedores, pelo que, a esta altura,
já não existiam grandes segredos entre elas. Por isso mesmo, assistiu-se a uma partida equilibrada,
com ambas as formações a terem de lutar muito para chegarem a situações de finalização. A diferença
máxima que se estabeleceu ao longo do jogo foi de quatro golos para o Benfica. Mas antes disso, o
ABC/UMinho começou por ganhar vantagem, na primeira parte, que durou, sensivelmente, até aos 19
minutos, altura em que a partida reatava, fruto de uma interrupção provocada por cenas lamentáveis
de pancadaria entre os adeptos. Depois disso, as coisas ficaram difíceis para os minhotos, já que os
encarnados passaram rapidamente para uma vantagem de três golos, que se viria a prolongar até
bem perto do final. E foi aí que o rumo dos acontecimentos acabou por mudar. Com o Benfica a
vencer por três golos de diferença, a dois minutos do fim, João Pais "apanhou" uma exclusão de dois
minutos. Os bracarenses aproveitaram a superioridade numérica, e fazendo das "tripas coração",
conseguiram levar o jogo para o prolongamento (28-28). Empolgados por um pavilhão a rebentar
pelas costuras, o ABC/UMinho foi mais forte no tempo extra, e com um golo de Pedro Spínola, a cerca
de um minuto do fim, selou a conquista do campeonato, nove anos depois do último triunfo.
 
 Sun, 05 Jun 2016 01:20:33 +0200
 
Francisco Teixeira
 
 

Página 3



A4

  Tiragem: 140038

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 16,17 x 11,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64745933 05-06-2016

.(%amé' -•.%li1:5  -# tt, 

TUBRI. 2816 

PORTUGALDELÉSALÊS 

SETÚBAL 

ENCONTRO REGIONAL 
DO DESPORTO ESCOLAR 

C erca de 750 crianças de 
escolas do 1Q ciclo da re-

gião de Lisboa e Vale do Tejo 
participaram, em Setúbal, num 
encontro regional de desporto 
escolar. As crianças jogaram 
futsal, basquetebol, andebol e 
râguebi, praticaram atletismo, 
judo, boccia, ténis e participa-
ram noutras atividades, como 
dança e jogos tradicionais. 

Associações em Sesimbra 
O Pavilhão do Grupo Desportivo 
de Sesimbra recebe no dia 11 a V 
edição do Sarau do Movimento 
Associativo Desportivo. 

Marinha Grande pedala 
Realiza-se no dia 9 na Marinha 
Grande mais uma edição do pas-
seio Ecobike, destinado aos alu-
nos dos 2.0  e 3.0  ciclos. 

Polvo em Odemira 
O município de Odemira vai pro-
mover a partir de amanhã uma 
Semana Gastronómica do Polvo 
do Sudoeste Alentejano. 

História em Vila Franca de Xira 
Termina hoje no centro histórico 
de Vila Franca de Xira mais uma 
edição do Mercado Medieval. 

Desporto em Aljustrel 
Começam hoje os Jogos Conce-
lhios de Aljustrel. Decorrem até 
13 de julho com 20 modalidades . 

Barcos no Seixal 
Termina hoje na Baía do Seixal 
mais um Encontro de embarca-
ções tradicionais. 
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Festa em Braga com mais um título de campeão de andebol do ABC 

OVE ANOS DEPOIS 
41111 

ABC CAMPEAO 
DE ANDEBOL 

DECISÃO O  Minhotos venceram o Benfica no quinto e último jogo da final 

JOÃO PEDRO OCA 

O
ABC é o novo campeão 
nacional de andebol, de-
pois de ter derrotado o 

Benfica (32-30), após prolon-
gamento, no quinto e último 
jogo da final (à melhor de cin-
co), disputado em Braga. Nove 
anos depois do último título 
nacional, os minhotos conquis-
tam o l3Q campeonato do seu 
palmarés e quebram a hegemo-
nia do FC Porto, vencedor 
das últimas sete edições. 

Num Pavilhão Flávio Sá Leite  

lotado, o Benfica esteve quase 
sempre na frente do marcador e 
chegou a ter urna vantagem fol-
gada perto do final. Mas nos 
derradeiros instantes, o ABC 
empatou o 
jogo a 28. 
No prolon-

gamento, o 
embate voltou 
a ser dividido, com as equipas a 
puxarem dos galões para con-
quistar o troféu. O equilíbrio foi 
a nota dominante e o ABC foi 
mais eficaz, quer no ataque, 

PORMENORES 

FC Porto é o mais titulado 
O FC Porto é o clube com mais 
títulos nacionais de andebol 
(20). No ranking seguem-se o 
Sporting, com 17, e o ABC con-
quistou ontem o 13Q título na-
cional. O Benfica soma 7. 

Águia falha dobradinha 
Depois de ter vencido a Taça de 
Portugal ao Sporting, o Benfica 
falhou a hipótese da dobradi-
nha. As águias não vencem o 
campeonato desde 2008. 

Jogador resgata criança 
em desacato de adeptos 

El Ao minuto 16, o jogo foi in-
terrompido devido a desaca-
tos na zona dos adeptos do 
Benfica. No meio da confusão, 
João Pais, capitão das águias, 
subiu à bancada para resgatar 
uma criança que estava em 
apuros. • 

quer na defesa. O conjunto 
orientado por Carlos Resende 
voltou a levar a melhor sobre o 
de Mariano Ortega, depois de 
no fim de maio ter vencido a 

Taça Challen-
ge, batendo os 
encarnados 
na final. 

"A época foi 
muito boa. Os jogadores, sobre-
tudo eles, estão de parabéns. Foi 
um ano difícil, com muitas le-
sões, e é um prémio merecido", 
disse o técnico do ABC. • 

13º CAMPEONATO PARA OS 

MINHOTOS, QUE QUEBRAM 

HEGEMONIA DO FC PORTO 
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O SOBE 
CARLOS 
RESENDE 
TREINADOR DE ANDEBOL 

O antigo jogador 
internacional, 
agora treinador, 
levou o ABC, de 
Braga, a mais um 
título (o 13Q) de 
campeão nacio-
nal de andebol. 

O DESCE 
MARCEL 
KOLLER 
SELECIONADOR 

A Áustria, adver-
sário de Portugal 
no Europeu, desi-
ludiu ao perder 
em casa com a 
Holanda, por 2-0, 
em vésperas da 
competição. 
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Jogador do Benfica salva criança nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/multimedia/videos/detalhe/20160604_2356_jogador_do_benfica_salva_crianca_nas_

bancadas.html

 
João Pais, jogador das águias, decidiu subir às bancadas e retirar uma criança do meio da confusão
durante o jogo de andebol com o ABC. O momento foi captado por alguns adeptos e o vídeo foi
partilhado nas redes sociais. A polícia foi obrigada a intervir. As cenas de pancadaria aconteceram
numa zona reservada aos adeptos do clube da luz
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ABC bate Benfica 
e conquista 132  
título de campeão 
ANDEBOL O ABC sagrou-se 
ontem campeão nacional, ao 
vencer em Braga o Benfica por 
32-31, no quinto e último jogo 
da final. Os bracarenses estive-
ram praticamente todo o jogo 
em desvantagem, recuperando 
de quatro gotos quando falta-
vam pouco mais de quatro mi-
nutos para jogar. Conseguiram 
o empate (28-28) sob o apito 
final, levando a decisão para o 
prolongamento, onde foram 
mais felizes dogue as águias. 
Com  esta vitória, os bracaren-
ses chegaram ao 13P-título da 
sua história e colocaram termo 
a sete consecutivos do FC Porto. 
0 jogo disputado no Pavilhão 
Flávio Sá Leite ficou marcado 
por alguma tensão entre os 
adeptos, o que levou mesmo à 
Interrupção momentânea da 
partida aos 17 minutos. A polícia 
foi chamada a intervir e o encon-
tro acabou por ser reatado sem 
mais problemas. 
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Jogador do Benfica salva criança de cena de violência nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2016

Meio: i Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2c28d672

 
O jogo entre o ABC e Benfica ficou marcado ela violência e uma boa ação de um jogador. e Durante o
quinto e último jogo da final do nacional de andebol, houve cenas de pancadaria na zona reservada
aos adeptos do clube da Luza, uma zona onde se encontravam crianças. No meio da confusão, o
jogador do Benfica João Pais decidiu subir às bancadas e retirar uma criança do meio da confusão. O
momento foi captado por adeptos e está a ser partilhado nas redes sociais. A polícia foi obrigada a
intervir, mas os ânimos acabaram por acalmar e o jogo foi retomado.
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r"P‹,r Numa negra decidiva  
no prolongamento, o ABC bateu o 
Benfica por 32-30 e sagrou-se 
campeão nacional pela I3.a vez. Já 
tinha ganho a Supertaça e a Challenge 

.ffier 

111110 REGRESSOU A BI? 
ABC 
BENP1CA 
Pavilhão Flávio Sá Leite 

Arbktros: Duarte Santos (AA Madeira) e 
Ricardo Fonseca (AA Madeira) 

ABC BENRCA 

Humberto Gomes Gr Hugo Figueira Gr (1) 

Emanuel Ribeiro Gr NikolaMItie%41d Gr 

Fkilo %drago 1 Davkle Canralho 1 

Hugo Rocha 3 Tiago Polira 3 
PedroSeabra 5 ledo Pais 4 

Miguel Sarnento 2 &Ione Moreira 5 

Fedo Spinaia 7 Paulo Moreno 2 

NunoGrlio 8 OeNngton da Slho 3 

fRogolikanquinho 3 A.Cavalcanti 1 

André Gomes 3 Hugo Unia 1 

Nuno Rebelo - AugustoAranda 2 

João GonçaNes - Ales 51Iva 1 

0.Neloushets nj Elledy Sernedo 4 

GonçaloAreias nj Tiago Foto 2 

TomásAlbuquerquenj DraganVrgoc 

GlaudloSINa Gr/nj G.Capdedle Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
Carlos Resende Mariano Ortega 

Ao intervaio13-16. 

Marcha,05' 4-3,10' 5-5.15' 7-7, 20', 9-10, 

25' 9-12, 30'13-16.35'16-18,40'18-21. 
4920-23, 50'22-2s, 55' 23-27, 60' 28-28, 
65'30-29. 70' 32-30 

RmanimARMs 
o« Quando alguns, poucos, 
adeptos doABCja se iam embo-
ra e os cerca de150 benfiquistas 
festejavamefusivamenteaqui-
lo que parecia sera vitória dotí-
tulo, tudo mudou e, após uma 
recuperação incrível, com um 
parcial de 3-0 nos últimos dois 
minutos, o ABC levou o jogo 
para prolongamento, no qual 
bateu o Benfica, por 32-30, sa-
grando-se campeão nacional 
deandeboLFoicombrioeemo-
ção que fechou uma época no-
tável, que abriu com a conquis-
ta da Supertaça, a 30 de agosto 
- vitória sobre o FC Porto, por 
26-24 -, continuou com o fes-
tejo da Taça Challenge, em 
maio -derrotandooBenfica na 
final -, e terminou ontem,no 
quinto jogo dafinal do play-off, 
também frente às águias. 

Nove anos depois do último  

campeonato - o ABC foi cam-
peão em 2005/06 e 2006/07 -, 
os bracarenses voltaram a con-
quistar a prova mais ambicio-
nada, sucedendo ao FC Porto, 
que fezum inédito"hepta", sé- 

PARAGEM 

Uma confusão entre adep-
tos, que levou os do Benfica a 
tentar sair da sua zona e al-
guns a ameaçar saltar para o 
terreno de jogo, parou a final 
alguns minutos. A interven-
ção da policia e dos jogado-
res serenou os ânimos  

rie iniciada por Carlos Resen-
de, técnico que agora devolveu 
o título a Braga. 

De resto, Resende, que está 
na quinta época como treina-
dor do ABC e já acertou a con-
tinuidade para fazer a sexta, 
começou no ano passado a de-
volver as conquistas aos acade-
mistas, ao erguer aTaça de Por-
tugal, numa final jogada com 
os dragões, tendo ainda sido fi-
nalista na Taça Challenge. 

Ontem,numafinalissimajo-
gada três dias depois do inicial-
mente marcado-após polémi-
ca à volta da cedência de bilhe-
tes por parte dos minhotos às 
águias e que levou a Direção da 
Federação a anunciar o jogo 
para São João da Madeira, caso 
tal não se verificasse -, o ABC 
começou a liderar o marcador, 
mas sempre com o Benfica por 
perto, tendo estado apenas  

uma vez com dois golos de 
atraso (5-3). Aos 16 minutos, 
os encarnados passaram para a 
frente pela primeira vez (7-8), 
ainda permitiram que a equipa 
da casa virasse (9-8), mas de-
poisos forasteiros fizeram um 
parcial de 4-0 e distanciaram-
se. Estiverammesmocomqua-
tro golos de vantagem (13-17, 
19-23, 23-27) e a três minutos 
do fim tinham três (25-28), 
mas uma defesa homem a ho-
mem doABCprovocou muitos 
erros aos benfiquistas, que vi-
ram o ABC fazer os tais três go-
los, por Hugo Rocha e Nuno 
Grilo, e empatar num pavilhão 
superlotado e em delírio. A 
quatro segundos do fim, Ales 
Silva atirou ao lado e o jogo foi 
para prolongamento, período 
em que o ABC foi melhor e ga-
rantiu a conquista do13.° cam-
peonato. 
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AGA 

.11 

AFIGURA 

 

Mão quente 
na hora certa 

feitrer~cinco .90 
dbAIX no Prolongar).  
tOefoi o segundo meih 
marcador, com sete golos 
em oito remates. 
"Achavam que íamos ser o 
bobo da festa...Acredita-
mos sempre e lutamos até 

exaustão'; disse. 

4"fht"' 

vL'Pljét. ‘z_ 

CARLOS RESENDE Treinador do ABC diz que a chave do 
sucesso esteve na crença dos jogadores até ao fim 

"Momento foi 
a recu 
Técnico dos bracarenses 
falou numa época atípica, 
admitiu que o Benfica 
esteve numa situação 
muito vantajosa e elogiou 
a capacidade dos atletas do 
ABC, que nunca desistiram 
de lutar 

oulatiutikss 
imo Sempre muito pondera-
do, Carlos Resende preferiu 
que as suas primeiras palavras 
fossem de elogio ao adversário. 
"Tive o cuidado de dizer ao 
meu colega, ao Mariano, que se 
eles tivessem ganho também 
era justo, porque quem chega 
a uma final e a um quinto jogo 
tem de ter mérito", disse o téc-
nico do ABC. "O momento do 
nosso sucesso foi quando está-
vamos a perder por quatro go-
los e conseguimos recuperar 
para o prolongamento", conti-
nuou Resende, para quem "o 
Benfica estava numa situação 
muito vantajosa" e os seus 
"atletas tiveram o mérito de 
nunca desistire lutar, estando 
de parabéns". 

Sobre uma época que termi-
na com a conquista de três títu-
los, o treinador dos bracaren-
ses referiu: "Nós lutamos para 
ganhar... Curiosamente, esta 
foi uma época muito atípica 
para nós, começámos logo sem 
um dos melhores atletas, o Ri-
cardo Pesqueira, que teve uma 
participação muito reduzida e 
não tenho memória de alguém 
ter tido a infelicidade que ele 
teve, e temos mais três jogado-
resque vão ter mesmo de parar. 

Mariano Ortega, 
treinador do Benfi-
ca, diz que à sua 
equipa faltou "meter 
a última bola" 

**o Enquanto o ABC recebia 
o troféu referente à conquista 
do campeonato nacional, Ma-
riano Ortega, um técnico que 
revelou sempre grande des-
portivismo, abordava a parti-
da. "Foi um grande jogo, jogá-
mos muito bem durante bas-
tante tempo, mas não fomos 

meu pai estar-L,-
.-èrtamente 
;.atisfito com es,, 
conquista" 

CarloaResende 
Treinador do ABC 

capazes de meter a última 
bola. Depois, no prolonga-
mento, caiu para o lado deles. 
Há que dar os parabéns ao 

"Náo fornos 
.:apazes nietur 
ultima bola" 

MarianoOrtega 
Treinador do Benfica 

Mas também tivemos a felici-
dade de, com o esforço dos nos-
sos dirigentes, termos recebi-
do o Pedro Spínola, que foi 
muito importante." Ainda so-
bre as conquistas, Resende dis-
se que "ganha-se porque se 
acredita" e que "já no ano pas-
sado tínhamos dito que íamos 
lutar por títulos, tendo o ABC 
ganho a Taça de Portugal e ido 
à final daTaça Challenge". 

ABC, que também fez um 
bom campeonato", referiu o 
treinador do Benfica. "Eles fi-
zeram uma defesa individual, 
nós tínhamos jogadores com 
grande desgaste de toda a épo-
ca e de todo o jogo e o ABC 
aproveitou muito bem e fez 
um grande final de jogo", disse 
ainda. Sobre a continuidade à 
frente do Benfica é que Ortega 
não quis falar. "Este não é o 
momento para falar disso, há 
que dar os parabéns à equipa e 
continuar a trabalhar", res-
pondeu. 

et-41 iii‘v 
ItItt)1/ C mi,  
Jauseçnria d.il 

”14.;  

Rekvoltocba 
Jogador do ABC 

IlunibertoGomes 
Jogador do ABC 

'Foi mu,- - 
esta é u 
históri 
títulos e • 

NunoGrilo 
Jogador do ABC 

PedroSeabra 
Jogador do ABC 

TODOS OSCAMPEÕES 

1951/52 Sporting 
1952/53 Salgueiros 
1953/54 FC Porto 
1954/55 
1955/56 Sporting 
1956/57 FC Porto 
1957/58 FC Porto 
1958/59 FC Porto 
1959/60 FC Porto 
1960/61 Sporting 
1961/62 Benfka 
1962/63 FC Porto 
1963/64 FC Porto 
1964/65 FC Porto 
1965/66 Sporting 
1966/67 Sporting 
1967/68 FC Porto 
1968/69 Sporting 
1969/70 Sporting 
1970/71 Sporting 
1971[72 Sporting 
1972/73 Sporting 
1973/74 Belenenses 
1974[75 Benfka 
1975/76 Beienenses 
1976/77 Belenenses 
1977/78 Sporting 
1978/79 Sporting 
1979/80 Sporting 
1980/81 Sporting 
1981/82 Benfica 
1982/83 Benfica 
1983/84 Sporting 
1984/85 Belerienses 
1985/86 Sporting 
1986/87 ABC 
1987/88 ABC 
1988/89 Benfica 
1989/90 Benfica 
1990/91 ABC 
1991/92 ABC 
1992/93 ABC 
1993/94 Belenenses 
1994/95 ABC 
1995/96 ABC 
1996/97 ABC 
1997/98 ABC 
1998/99 FC Porto 
1999/00 ABC 
2000/01 Sporting 
2001/02 FC Porto 
2002/03 FC Porto 
2003/04 FC Porto 
2004/05 Madeira SAD 
2005/06 ABC 
2006/07 ABC 
2007/08 Benfica 
2008/09 FC Porto 
2009/10 FC Porto 
2010/11 FC Porto 
2011/12 FC Porto 
2012/13 FC Porto 
2013/14 FC Porto 
2014/15 FC Porto 
2015/16 ABC 

TOTAIS 

FC Porto 20 
Sporting 17 

ABC 13 
Benfka 7 

Belenenses 5 
Salgueiros 1 

Madeira SAD 1 

TOP3MAISVTTORIOSOS 
TROFEUS 

SPORTING 

(17 Campeonatos,15 Taças de Portugal. 
3 super taças.1Taça Challenge) 

FC PORTO 

(20 campeonatos. 7 Taças de Portugal, 
6 5upertaças.3 Taças da Liga) 

ABC 

(13 campeonal-osT l l aças ck!Rx tugai, 
6Supercaças) 

TAÇASEUROPEIAS2016/17 
Liga dos Campe.~ ABC 
Taça [HF: Benfica e FC Porto 
Taça thailenge:Sporting e Madeira SAD 

Champions no Flávio Sá Leite 
Carlos Resende está também feliz com o facto de o ABC 
poder jogar a Liga dos Campeões. "Eu já a joguei, disse 
aos atletas que ia ser muito importante, Braga vai ser 
candidata a cidade europeia do desporto e a Liga dos 
Campeões írá disputar-se também nesse ano de 2017", 
explicou, dando depois uma notícia: "O Flávio Sá Leite 
vai ter obras e a ideia é que a tempo de receber a Liga dos 
Campeões. Braga merece ter um espaço assim." 

"ABC fez um grande final" 
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Bracarenses 
batem Benfica 

[32-301 após 
prolongamento 

Página 12



A13

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 14,30 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64746247 05-06-2016

Bruno Alves: 
o futebol não se lava 

José Manuel com lixívia 
Melro 

1 
 O futebol são onze 
contra onze e uma 
bola. E medo, intimi-
dação, agressividade, 
virilidade, testostero-
na, músculo, colisão, 

psicologia, energia a mais e 
energia a menos. Os verda-
deiros "mind games", ou 
jogos do cérebro, não correm 
nas salas de Imprensa entre 
Mourinho e Guardiola. 
Esses são para meninos, a 
trezentos quilómetros um 
do outro. Os reais jogam-se 
no relvado entre Sérgio 
Ramos e Neymar, separados 
só por membranas, ou entre 
Eusébio e Nobby Stiles, no 
duelo que decidiu o Ingla-
terra-Portugal de 1966 (e o 
destino português, de certa 
forma). Aquele pontapé 
dissimulado no calcanhar; o 
atropelamento nos primei-
ros dez minutos, como 
aviso, antes de o árbitro 
pegar nos cartões; a ameaça 
sussurrada, de minuto a 
minuto, até esgotar uma 
pachorra de Dalai Lama; a 
mão deixada para trás em 
busca de um nariz despreve-
nido; o corte em carrinho 
que vai sempre além da bola; 
o defesa leal mas que leva 
tudo à frente, incluindo 
uma costela ou outra; o 
avançado que te cospe na 
cara enquanto dribla, como 
o santo Lineker que nunca 
viu um amarelo. 
Podemos fazer de conta que 
o mundo não é este e 
chamar as beatas para se  

escandalizarem também e 
tentarem lavar tudo com 
lixívia: os desportos de 
contacto são assim, e até 
alguns que não são de 
contacto também. É 
possível (e frequente) ser 
violento no xadrez. No 
futebol começa por estar em 
causa o respeito, e não é o 
respeito pelo próximo que 
nos ensinam na catequese, 
nem, forçosamente, o 
respeito por quem nos pode 
bater (que existe, queiramos 
ou não): é o respeito pelo 
adversário que não se deixa 
empurrar, nem fica no 
tapete quando cai; é o 
respeito pelo carácter. 

Na quinta-feira, durante o 
Inglaterra-Portugal, Bruno 
Alves levantou a perna para 
chegar à bola e acertou num 
queixo. Dois segundos e dez 
centímetros mais cedo, em 
vez de uma asneira (que foi), 
teria sido uma boa razão para 
Harry Kane, o ponta de 
lança inglês, começar a 
evitar as divididas com ele, 
sem que ninguém se 
magoasse. Ou não evitaria, e 
é desse metal que se fazem 
os craques. Não foi um 
escândalo, nem uma 
agressão; foi futebol como 
ele é desde o início. E, claro, 
há jogadores que só pode-
mos avaliar seriamente 
depois de fazer a pergunta: 
queremo-los na nossa 
equipa ou na do adversário? 
Sabendo que há sempre um 
Bruno no adversário.  

I
A Federação deAnde-

linterferiu num 
conflito entre ABC e 
Benfica à revelia dos 
regulamentos. Pe-

te a recusa dospri-
meiros em ceder bilhetes aos 
segundos para o último jogo 
da final do campeonato, com 
a desculpa (regulamentar) 
de o pedido ter chegado de-
pois do prazo, a FPA adiou o 
jogo e forçou o ABC a dar os 
bilhetes, sob ameaça de mu-
dança do encontro para fora 
de Braga. Nada nas regras 
permitia à Federação agir as-
sim (por indelicado que te-
nha sido o ABC), para além 
de que já tinha sucedido o 
mesmo nas meias-finais e 
nessa altura não houve qual-
quer preocupação com o clu-
be envolvido, que era o Spor-
ting. A época de andebol foi 
ainda melhor do que os ante-
riores: o campeonato teve 
um nível de jogo muito bom, 
várias equipas progrediram 
na Europa (até conseguiram 
uma fma1100% portuguesa 
na Challenge) e houve qua-
tro candidatos plausíveis ao 
título, algo que não existe 
em mais nenhuma modali-
dade coletiva em Portugal. 
Mas estragar-é fficil e não de-
mora nada. Infelizmente, as 
federações instrumentaliza-
das, que pedem a bênção ao 
senhor feudal e sentem as 
dores dele, ainda existem e 
não são tão poucas como isso. 
Demissões, se faz favor. E al-
guma vergonha na cara. 
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jC431111entárge°rge.maia@°Milia.°gaPt 

Lei do mais fraco 

Com o quarto orçamento do andebol 
nacional, o ABC deu uma lição de 
humildade aos três grandes e outra à 
Federação de Andebol 

Há qualquer coisa de redentor no titu- 
lo de campeão nacional de andebol 
que o ABC conquistou ontem. Aliás, 

há qualquer coisa de redentor em toda a 
temporada do ABC, feita de superação do 
primeiro ao último dia. Afinal, é de supera-
ção que se trata quando o quarto orçamen-
to do andebol português, atrás de Benfica, 

Sporting e FC Porto, se 

í 1

impõe aos dragões para 
conquistara Supertaça 
ou às águias para vencer 

Depois do a Taça Challenge e o 

Feder 
que a campeonato enquanto, 

Federaçao pelo caminho, prova aos 
de Andebol leões que nem todos os 
assumiu fogos se apagam despe-
nos últimos jando dinheiro em cima 
dias, o ABC deles. Uma lição de per-
pode dizer severança e humildade 

2  João Cancelo garante hoje, em entre-
vista exclusiva a O JOGO, que Nuno 
Espírito Santo é o treinador ideal para 

dar oportunidades aos jovens. Cancelo 
sabe do que fala. Afinal, foi uma das apostas 
do técnico português em Valência, a par de 
Rúben Vezo, André Gomes ou Gayá.Antes, 
ainda no Rio Ave, também foi ele a apostar 
em Ederson, Filipe Augusto, Diego Lopes 
ou Hassan: todos com menos de 21 anos, 
todos promessas na altura e todos razoá-
veis certezas agora. Portanto, sim, Nuno 
tem não apenas a fama, mas também o pro-
veito de ser um treinador que aposta nos 
jovens. Ora, nem de propósito, no FC Porto 
há jovens que reclamam uma aposta. On-
tem mesmo, os juniores sagraram-se bi-
campeões nacionais e ainda não passou um 
mês sobre a conquista do título da II Liga 
pela equipa B. Se para os primeiros pode 
ainda ser demasiado cedo, para os segun-
dos talvez não volte a haver uma hora tão 
certa para chegar á equipa principal. Por-
que acabam de se sagrar campeões numa 
das ligas mais competitivas do futebol por-
tuguês, enfrentando equipas mais consis-
tentes, formadas por adversários bastante 
mais experientes e treinadas por técnicos 
que conhecem a II Liga de trás para a fren-
te. Mas também porque oferecem um con-
junto de soluções de qualidade a um plan-
tei carregadinho de problemas. Claro que, 
como acontece com todos os jovens, preci-
sam de alguém que acredite neles e de uma 
razoável dose de paciência. Nuno Espírito 
Santo só pode resolvera primeira parte. A 
segunda terá de ser pedida aos adeptos. 

COLI:E
d
o
e
- para os rivais, mas tam- 

que ganhou 
prí bem para a Federação de 

contra tudo Andebol que, nos últi-

e contra to- mos dias, tratou de ga- 
dos rantindo que o ABC pos- 

sa agora dizer, com pro-
priedade, que ganhou literalmente contra 
tudo e contra todos. 
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O autor optou por esaever 
na ortograflaantiga 

H
oje é dia de dar os 
parabéns a todos os 
atletas e dirigentes 
que do Atletismo, 
passando pelo 
Ténis de Mesa, até à 

Canoagem vão continuando 
a trabalhar em prol do 
Sporting Clube de Portugal. 
Não insultam adversários, 
trabalham para honrar os 
valores do Sporting, muitos 
deles há muitos anos que vão 
dedicando a sua vida ao clube 
do seu coração. E vão 
trazendo troféus e títulos 
europeus para a nossa casa. 
Obrigado pelo vosso 
trabalho que faz com que 
muitos, como eu, se vão 
orgulhando de ser Sportin-
guistas apesar das "conjun-
turas" que, por vezes, 
ensombram o Espírito 
Sportinguista. 

Este fim de semana tem 
sido bastante preenchido, 
entre o congresso do Partido 
Socialista, em Lisboa, e a 
inauguração da Feira do 
Ribatejo, em Santarém, não 
deixa de ser mais um onde o 
universo do Sporting se vai 
manifestando e o entusias-
mo não se vai perdendo. O 
peso do Sporting na socieda-
de portuguesa deve ser 
aumentado com vitórias 
mas principalmente com 
comportamentos que 
enobreçam o desporto e a 
nossa vida coletiva. 

O nosso Sporting não 
precisa de anúncios públicos 
de dureza comportamental, 
de ameaças a federações ou 
de decisões pouco pondera-
das e profusamente 
ilustradas com discursos 
privados e públicos que 
inflamam mas não resolvem 
coisa nenhuma. Não 
resolvem os problemas 
financeiros nem os de 
gestão. Precisamos cada vez 
mais de menos populismo e 
mais inteligência na relação 
com os nossos parceiros e 
com os nossos adversários. 
Um grande clube, como o 
Sporting, deve ser respeitado 
pelas vitórias mas também 
pelo comportamento e pela 
postura. Lutar pela verdade 
desportiva, pela transparên-
cia sempre, não apenas 
quando dá jeito, tratar  

atletas, treinadores, 
dirigentes, funcionários com 
frontalidade e verdade, 
sempre na busca e na defesa 
dos superiores interesses do 
clube. O fenómeno desporti-
vo é complexo, com 
"nuances" de várias matizes 
e em Portugal tem um peso 
enorme na comunicação 
social e na visibilidade total 
que provoca. A vida dos 
Portugueses tem sido 
abalada por dificuldades, 
obrigando muitos a procurar 
fora da nossa terra o necessá-
rio para ter uma vida com o 
mínimo de dignidade e a 
necessidade de obter ou 
manter um emprego e 
algumas condições de vida 

Mais de 90% dos 
votos voltaram a 
eleger Fernando 

Gomes como 
presidente,da FPF. 

Desejo que este 
mandato seja de 

rande sucesso 

levam muitos a tomarem-se 
menos críticos e, quem sabe, 
mais passivos perante alguns 
comportamentos avessos ao 
exigível numa sociedade 
justa, solidária e exigente. 

Reconheço que não é fácil 
lutar por valores que 
constituem um património 
do nosso clube com uma 
história de mais de um 
século. Importa talvez 
relembrar a história do 
S• ing deste século e 
co • "-la com os últimos 
anos para que se perceba 
onde está a verdade e onde 
estão as nossas forças e as 
nossas fraquezas. Há quem 
queira comparar apenas os 
últimos cinco anos como se 
isso fosse possível para 
legitimar o que se tem 
passado recentemente. 
Acredito no futuro do nosso 
País, apesar de reconhecer 
que o contexto nacional e 
europeu não são osis 
favoráveis mas, tal Opo 
Sporting, devem sete' 
portugueses a lutar 
melhor futuro, perc 
que no desporto ne 
é possível ganhar. É 
honesta e trans 
deve e 
Em 'Poitti 

Um Grande Sporting! 
Menos populismo 
e mais inteligência 
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Rui 
Barreiro 
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A Federação de Andebol de 
Portugal ficou agradada 
com a elevada participação 
no ato eleitoral - 46 dos 56 
delegados atendendo a 
que se tratava de um 
candidato único 

LARAI1JEIRO 
BETO PRESIDB1TE 
Miguel Laranjeiro, candidato 
único, foi eleito presidente 
da Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) para o 
quadriénio 2016/2020, 
sucedendo no cargo a Ulisses 
Pereira. O ato eleitoral 
contou com a participação de 
46 dos 56 delegados que 
compõem o atual mapa 
eleitoral, com Miguel 
Laranjeiro a merecer 45 
votos, mais um voto em 
branco. 
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VAL1 [ACK 
Manuel 
Queiroz 

Nuno Espírito Santo 
Chegar ao FC Porto é sempre um desígnio. Repetiu na 
apresentação, no relvado do Dragão, quase ipsis 
verbis o que dissera na apresentação em Valência -
Tenho esta convicção absurda que se pode ganhar 

sempre", o que não é o máximo da criatividade, ele 
que tem 44%de vitórias e 3296 de derrotas -, mas tem 
pela frente um projeto difícil. Tem de reconstruir e, se 
começar pela defesa -e ele tem mostrado que sabe 
dessa parte do jogo - será um primeiro passo. De 
resto, precisa de melhores jogadores e de uma 
estrutura mais forte do que tem existido no FC Porto. 
Pode ser pedir muito e Nuno milagres não faz. 

Figo 
Percebe-se que saiu à estocada por Pinto da Costa ter 
criticado a sua candidatura à FIFA. Mas, enquanto o 
presidente do FC Porto fizera uma crítica com argumentos 
- que a Federação apoiou Figo sem dizer nada a ninguém e 
que desistir era muito feio -, Figo fez a critica rasteira do 
ressabiamento, o dizer mal só porque não tinha mais nada 
para dizer. Se dentro do campo foi grande, fora dele Figo 
nunca foi conhecido como um homem de espinha direita. É 
pena, até porque cada vez se lhe conhecem menos amigos. 

manuel.quelroz@o)ogo.pt 

Muhammad Ali era 
maior do que a vida 
Muhammad Ali. aia Cassius Clay, faz 
parte daquele grupo de heróis ame-
rkanos da minha juventude. Como 
INik Chamberlain, o único basque-
tebolista da NBA com uma média de 
carreira adma de 30 pontos e 20 
ressaltos por jogo nos anos 60. 
como os irmãos DI Maggio, que vía-
mos em raras fotografias. 
Muhammad Ali atingiu a categoria 
de kone noutro tempo. Para o 'too- 

xer' - e eu nunca gostei de boxe -já 
foi um tempo mediátko, de estrela 
de televisão, de negro que se tornou 
muçulmano e por causa disso se re-
cusou a ir à guerra do Vietname, o 
que tem a sua graça tendo em conta 
o que se vive hoje. Mas Muhammad 
Ali era um tipo ã parte.° único trés 
vezes campeão do mundo de pesos 
pesados e um peso-pesado na vida. 
Debcou-nos ontem. 

Carlos Resende 
Depois de ter começado a saga do heptacampeonato 
no FC Porto, ontem levou o ABC ao seu título número 13 
numa vitória no prolongamento da negra sobre o 
Benfica. Um grande resultado, depois até do que a 
Federação fez na 25.' hora com a questão dos bilhetes. E 
um sublinhado para a época das modalidades do 
Benfica, porque esteve presente em todas as finais, 
embora perdendo no básquete, no andebol e no 
voleibol. É notável, e se for só para tratar de vencedores, 
então não estaríamos a falar de desporto. 

Num momento em que o basquetebol parece que se ganha 
com lançamentos cada vez mais longe do cesto - e a NBA, do 
incrível Steve Curry, parece ir no mesmo sentido - Troy Devries 

também ajudou muito a levar o FC Porto a campeão 
nacional na modalidade com os seus lançamentos de 

três pontos. Um campeão que veio do Dragon Force 
(que tem sido uma boa ideia no clubeem várias 
modalidades), mas que não podia dispensar um 
americano - caro - como Troy para a fase final, 

apesar de o FC Porto sem ele também ter 
derrotado o (agora) ex-campeão Benfica várias vezes. 
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Queiroz 
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Delírio entre jogadores e adeptos, após a entrega da taça de campeão, nove anos depois 

Andebol  Minhotos recuperam jogo que parecia perdido e triunfam 
no prolongamento, juntando o 13.° campeonato à Taça Challenge 

ABC conquista 
título e volta 
a ser carrasco 
do Benfica 
Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

Época de sonho para o 
ABC. Com  sangue, suor e lá-
grimas, os minhotos saga-
ram-se, ontem, campeões, 

_juntando o 13.9  campeonato 
da sua história à Supertaça e 
à Taça Challenge. Na "negra" 
da final, as emoções arrasta-
ram-se para o prolongamen-
to, onde o ABC teve mais 
alma, vencendo por 32-30. 

Com esta proeza, os bra-
carenses voltam a ser os car-
rascos do Benfica, pois, há 15 
dias, foi precisamente diante 
dos encarnados que a equi-
pa de Carlos Resende con-
quistou a primeira Taça 
Challenge da sua história. 

Num pavilhão Flávio Sá 
Leite lotado e com um am-
biente fantástico, o ABC vol-
tou a superar-se, fazendo das 
fraquezas forças para recupe-
rar um jogo que, a determina-
da altura, parecia irremedia-
velmente perdido. O Benfica 
foi superior no primeiro tem- 

 Madeira SAD 
Festa rija no pavilhão Flávio Sá Leite, que registou casa cheia para assistir à consagração do ABC 

po e chegou ao intervalo com 
uma boa vantagem, de três 
golos (16-13), frentea um ABC 
que acusou alguma pressão e 
cometeu demasiados erros. O 
primeiro tempo ficou marca-
do por uma paragem, devido 
a desacatos nas bancadas, e, 
no recomeço, a formação 
bracarense demorou a reen-
trar no ritmo do jogo. 

Na segunda parte, o Benfi-
ca foi gerindo a vantagem, 
deixando a sensação de que 
a qualquer momento podia 
matar o encontro. Sem nada 
a perder, os minhotos arris- 

caram tudo e conseguiram 
empatar, 28-28, a 10 segun-
dos do fim, por Nuno Grilo. 

No prolongamento, Hum-
berto Gomes e Hugo Figuei-
ra estiveram em destaque 
nas balizas, e Pedro Spínola 
foi decisivo, assinando o 31-
29. O Benfica ainda reduziu 
para a diferença mínima, a 
um minuto do fim, mas Pe-
dro Spínola sentenciou a 
partida, 32-30, colocando o 
público em perfeito delírio. 

Nove anos depois, o ABC 
sagrou-se campeão. • 

CLUBE TÍTULOS 

F. C. Porto WIRMW,  20 

Sporting ffiti~ 17 

ABC 13 

Benfica 7 

Betenenses 5 

Salgueiros 1 

1NFOGRAFIA kr 

~peões histórico 
ABC 32  

30 
• após cioloogamento, 28-28 no fim do tempo 
regulamentar 
Local Paffláo Flávio Sá Leite, em Braga 
Árbitms Duarte Santos e Bicado Fonseca 
(Madeira) 
• Humberto Gomes (GR) /44,90 Rocha (2),  
Pedro Seabra (5), Pedro SpInola (8), Miguel 
Sarmento (2), Fábio Vldrago (1) e Nuno Grlo(8); 
Emanuel Ribeiro (GR), AMO Gomes (3) Nono 
Rabeio, Diogo Branquinho (3), 1o3o Pedro 
Gonçaives. Treinador Cados Resende 

Fklgo Foguetra (GR)(1), Davide Canralho 
Pais (4), Betone Moreira Aleandre 

C
(1)
avaleand Sernedo (5) e 

(5),  
Ales 

Mola ntreiski (GA), Pago Pereira (3). Tiago Ferro 
(2) Ueenclon da Sava (3), Paulo Moreno (2), 
Augusto Aranda (1), H Urna (1)e Dragan 
Vrgoc hei odor Marlano &lega 
Ao Intervalo 13-16 

Ó Os principais 
obreiros são os jo-

gadores. Três títulos 
numa época é muito inte-
ressante. A Champions 
é um prémio. O Benfica 
também merecia" 
Caries Resende 
Treinador do ABC 

Só uma grande 
equipa consegue 

fazer o que conseguimos 
esta noite. Os adeptos fo-
ram fantásticos. O título 
é dedicado à minha famí-
lia, que sofre por mim" 
Humberto Gomas 
Guarda-redes do ABC  

Tivemos o jogo na 
mão, mas o ABC 

nunca desistiu. Não me-
recíamos este desfecho. 
Os jogadores esforça-
ram-se ao máximo. Per-
der assim é duro" 
Maria» Ortiga 
Treinador do Benfica 
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Astetidzt 
AMAI - Quallficaçie Europeu Feminino (Fase de Gru-
pos) - Grupo 6 - Dinamarca-Portugal (16.10) 
Mira - Taça da Europa as três tabelas - Meias- finais (10 e 
12) e final (16.313) 
Cartaagerat - ICF Sprint World Cup III - A partir rias 8.30 
horas, no Centro de Alto Rendimento de Mcoremor o Velho. 
adue - 28.* Grande Premio Jornal de Noticias - 4  

Etapa - Matosinhos-Porto (147,6 km). 
Futebol - Campitonato de Portugal (3.* Fase) - SubldaS - 
Ap. Campeao (Final) - Vrtela-Cova Piedade (15 - Mun. 
Abrantes). 
Anime a -Ap. Campeao (3.* Fase) - Braga-F. C Porto, 
Sporting-Benfica. Descidas (2.* Fase) - Serie A - Rio Ave-
Monte Vinhais, Palmeiras-Moteirense, V. Guirnades-Abam-
des (Campo 5). Serie - P. Ferteita-Feirense, Boavista-Oli-
verrense, Sargoanense-Gondomar. Série C - OL Frades-Fie-
pesenses, Beka-Mar-B. Vaiongq Anadia-Sp. Pombal. Série 

- NS Rio Maior-Alverca, Estoril-Sacavenense. Série E - 
°eiras-Imortal, C. Piedade-P. Montes, Lus. Évora-luv. Évo-
ra logos às 11 horas 
A. F. Atreito - Taça (Final) - Agueda,-BeOa-Mar (17 30 - 
Mun. Aveiro). 
A. F. Leiria - Olvido de Narra - Guiense-G. Alcobaça L • 
Manaras-Ansiao, Nabarenos-Alvaiamre. Atqueldâo Sena-
Pelariga. iireirense-A. Obidos, Beneditense-Pombal, GRAP-
Mannhense. Moita Boi-Matamounsquense. Jogos às 15 horas. 
A. F. Poeto - ~sio de Ellte - Baiao-Pedrouços. Padroen- 

se-OL Douro, Paredes-Vilarintio, Lixa-Candal, Vila Meà-Ser-
zeclo, S. Rio Tinto-Leça, Valadares Gaia-Perafita, Aliados-
Barrosas, A. Gandra-Rebordosa, Grlib-S. Pedro Cova logos 
às 17 horas.  
2.' Ditdslo(2.• Fase) - Série 1- Lousada-Tirsense, E Fim 
zems-Águas Santas. Série 2 - Lourenço Douro-Roriz, Tonga-
Felgueiras 1932 (Mun. Parque Cidade Gaia). Jogos ás 17 ho- 
ras. 
AP/Mb -L' Divisão (Fase' Final) - Vardm-Trotense (10), 
Penafiel-Coenbroes (11). 
kridados - Mobilo (Fase 1%4- Padroense-Frearnun- 
de (10), Aves-CoenbrOes (11), 
Meai Braga(- USla (PbY-orN - Meias-finais (logo 3)- Spotting- 

ibfatdea-Taça de Portugal de Trampolins Provas (9), 
no Pav. Fbn Vila Real 
Nriew~- Grande Prema:, da Catalunha - As 1120 
horas, prova a contar para o Mundial de Pilotos de Moto :Z no 
drcutto de Barcelona, em Espanha.  
Velelbal - logo partladar - Bélgica-Portugal (15). 
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Miguel Laranjeiro é o novo 
presidente da Federação 

r  Ao 
SOL 
'6A1 

,fb  

ELEIÇÕES Miguel Laranjeiro, 
candidato único, foi, ontem, 
eleito presidente da Federa-
ção Portuguesa de Andebol 
(FPA), para o quadriénio 
2016/2020, que correspon-
de ao novo ciclo olímpico, 
sucedendo no cargo a Ulis-
ses Pereira. Miguel Laranjei-
ro recebeu 45 votos dos 46 
delegados que comparece-
ram ao ato eleitoral, sendo o 
outro um voto em braur„p„ Miguel Laranjeiro eleito  

Uma dezena dos delegados 
que compõem o mapa elei-
toral não marcaram presen-
ça para votar. 

No fmal da cerimónia, que 
decorreu em Lisboa, o presi-
dente da mesa da assembleia 
geral, Pedro Mourão, salien-
tou a participação massiva 
dos delegados (82%) e o sen-
timento de confiança que fi-
cou claramente expresso nos 

, resultados. e. 
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semáforo 

Per Num A. Anual 

Carlos Resende 40  Imune à pressão 
do Jogo decisivo do 
Nacional de ande-

bol, ainda por cima marcado 
por um adiamento que não 
dignificou a modalidade, o 
ABC sagrou-se campeão ao 
derrotar novamente o Benfi-
ca. A equipa de Carlos Re-
sende foi a mais forte e aca-
bou, assim, com sete anos 
dé domínio do E C. Porto. 

Seleção 
Mais uma vez, lá 
vai o Presidente da 
República, agora 

Marcelo Rebelo de Sousa, 
receber a Seleção Nacional 
antes da partida para o Eu-
ropeu. Percebe-se a inten-
ção de moralizar as tropas, 
mas não faria mais sentido 
receber os jogadores no re-
gresso de França? De prefe-
rência, com a taça na mão. 

Serena Williams 

111 Ainda não foi desta 
1k  que a número um 

do ténis mundial 
igualou o recorde de 22 títu-
los do Grand Slam, que está 
na posse de Steffi Graf. Tal 
como tinha acontecido no 
Open da Austrália, Serena 
perdeu ontem a final de Ro-
land Garros, desta vez para 
Garbine Muguruza, estrela 
em ascensão no circuito. 
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ABC de volta
aos títulos

O ABC conquistou o seu oitavo títu-

lo  de campeão nacional de andebol 

ao derrotar o Benfi ca, ontem, por 

32-30, no Pavilhão Flávio Sá Leite, 

em Braga. No quinto e derradeiro jo-

go da “fi nalíssima” do campeonato, 

os minhotos estiveram a perder por 

quatro golos a três minutos do fi m, 

mas empataram antes do apito fi nal e 

levaram o encontro a prolongamen-

to, quando se superiorizaram. 

A partida começou a todo o gás. O 

ABC inaugurou o marcador por Pe-

dro Seabra, seguindo-se de imedia-

to a resposta “encarnada” por David 

Carvalho. Os primeiros cinco minu-

tos fi caram marcados pela efi cácia 

de ambas as equipas, que concreti-

zavam a cada remate. Quatro para o 

ABC, três para o Benfi ca.

Depois de uma fase mais golea-

Andebol
Francisco Perez 

de vantagem (27-23), mas Carlos 

Resende, inconformado, apostou 

tudo no ataque, colocando defesas 

mistas e pedindo aos seus jogadores 

para serem mais agressivos. Após 

dois remates certeiros, os minhotos 

acreditaram que era possível levar a 

partida para prolongamento, e nos 

cinco minutos fi nais marcaram cin-

co golos. No fi nal do tempo regula-

mentar, verifi cava-se uma igualdade 

a 28, segundos depois de Ales Silva 

falhar o golo vitorioso para os “encar-

nados”, apenas com o guarda-redes 

Humberto Gomes pela frente.

O empate obtido nos últimos minu-

tos galvanizou o ABC, que terminaria 

a partida vencendo por 32-30.

Depois do ciclo dominante do FC 

Porto, com sete títulos consecutivos, 

o ABC conquista o seu 13.º título da 

história. Os minhotos não venciam 

um campeonato desde 2006-07. 

Texto editado por Jorge Miguel 
Matias

NELSON GARRIDO

O treinador Carlos Resende é atirado ao ar pelos seus atletas após o triunfo no nacional de andebol

2015/16  ABC
2014/15  FC Porto
2013/14  FC Porto
2012/13  FC Porto
2011/12  FC Porto
2010/11  FC Porto
2009/10 FC Porto
2008/09 FC Porto
2007/08 Benfica
2006/07 ABC

ÚLTIMOS 10 CAMPEÕES

dora, o jogo estabilizou até ao fi nal 

dos primeiros 20 minutos. O Benfi ca 

passou para a frente do marcador pe-

la primeira vez nesse período, após 

uma desatenção do adversário. O in-

sucesso ofensivo do ABC foi aprovei-

tado pelos “encarnados”, que chega-

ram ao intervalo a vencer por 16-13.

A segunda meia hora de jogo teve 

um ritmo mais elevado. O Benfi ca 

chegou mesmo a ter quatro golos 
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ABC volta a conquistar o título de campeão 
nacional de andebol 13 anos depois pág57
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ABC venceu o Benfica em 
jogo épico com direito a 
prolongamento e voltou 
ao título 9 anos depois 

 

32 

   

DE FOGO 

HERÓIS. Jogadores do ABC festejam com otreinador Carlos Resende em ombros 

'APÓS PROLONGAMENTO 
AO INTERVALO: 13-16, AOS 60': 28-28 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 
ÁRBITROS: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

NUNO BARBOSA 

ANDEBO 

UM CAMPEAO CHEIO 

ABC 

Carlos Resende°  
GIS EXC 

BENFICA 

OMarlano Ortege  
GISEXC 

H. GOMES • O o H. FIGUEIRA O 1 o 
HUGO ROCHA 3 1 D. CARVALHO 1 o 
PEDRO SEABRA 5 o JOÃO PAIS 4 
PEDRO SMOLA 7 o B. MOREIRA 5 o 
M. SARMENTO 2 o A. CAVALCANTI 1 
FÁBIO VIDRAGO 1 ELLEDY SEMEDO 5 o 
NUNO GRILO 8  ALES SILVA 1  o 
BlIBEIRO • O o N. MITREVSKI. O o 
ANDRÉ GOMES 3 o TIAGO PEREIRA 3 o 
NUNO REBELO O o TIAGO FERRO 2 o 
D. BRANQUINHO3 o U. DA SILVA 3 o 
J. GONÇALVES O o PAULO MORENO 2 

A. ARANDA 1 
HUGO LIMA 1 
DRAGAN VRGOC O 

o 
o 
o 
o 

ea  Como Pavilhão FlávioSá Lei-
te a abarrotar- e, por razões de se - 
gurança, muitos adeptos ficaram à 
porta... -, o ABC venceu o Benfica 
no prolongamento e festejou o 139  
campeonato nacional da sua his-
tória, com o condimento extra de 
ter sido o primeiro nos últimos 
nove anos. Para os bracarenses 
este foi o culminar em glória de 
uma época globalmente memorá-
vel, na qual, além do campeonato, 
também conquistaram a Superta-
ça e a Taça Challenge. 

Quanto ao triunfo de ontem, 
esse teve contornos épicos, já que 
a pouco mais de dois minutos do 
fim do tempo regulamentar, o 
Benfica vencia por três golos de 
diferença (25-28) e tudo fazia crer 
que o título ia mesmo parar à Luz. 
Mas, depois, Pais fez uma tabaque 
lhe valeu uma suspensão de dois 
minutos e isso empolgou os adep-
tos da casa. Com  o fogo que vinha 
das bancadas, o ABC foi reduzindo 
o marcador até que, a 10 segundos  

do fim, o inevitável Nuno Grilo 
apontou o golo que garantiu a 
igualdade (28-28) e levou o jogo 
para prolongamento. 

Para trás, ficava uma primeira 
parte em que o equilíbrio imperou. 
Apesar de o ABC ter entrado me-
lhor, chegando à primeira vanta-
gem de dois golos aos seis minutos 
de jogo, o Benfica contrariou o li - 
geiro ascendente do adversário e, 
depois de uma confusão entre 
adeptos, que obrigou o jogo a pa-
rar, tomou conta das operações. 
Em cima do intervalo, os acade-
mistas desperdiçaram um livre de 
sete metros e foram para o des-
canso a perder por 16-13. 

A superioridade benfiquista 
prolongou-se por grande parte do 

?tempo, até aos já relatados ins- 

tantes finais. E como que a acusa-
rem a chegada do ABC ao empate, 
as águias entraram apáticas no 
prolongamento e viram o título 
escapar- lhes. 

O período comple-
mentar teve um total de 
seis golos - quatro para 
os da casa e dois para os 
visitantes - e quando 
Spínola apontou o der-
radeiro tento do encon-
tro tudo ficou bem cla-
ro: o título ficaria no 
Flávio Sá Leite e era a 
hora dos academistas o 
festejarem, para infor-
túnio de Hugo Figueira, 
guarda- redes do Benfi-
ca que assinou uma ex-
celente exibição. Do  

lado do ABC, quem mais se desta - 
cou foi Nuno Grilo. 

Champions em casa 
Na próxima época o ABC disputa-

rá a Liga dos Campeões. 
Durante a festa de on-
tem, a esse propósito, 
Carlos Resende revelou: 
"Braga será candidata a 
Cidade Europeia do 
Desporto e, por isso, 
quer ter um palco capaz 
de albergar uma com-
petição tão importante 
como a Liga dos Cam-
peões de andebol. O 
Flávio Sá Leite vai ter 
obras e a ideia é que tudo 
fique pronto a tempo 
dessa prova..." o 

REAÇÕES 

"Grande sensação, um senti-
mento muito especial porque 
sou um jogador da casa" 
MIGUEL SARMENTO, ponta-
direita do ABC 

" No final desta época estáva-
mos espremidinhos, espremi-
dinhos, espremidinhos... 
Hoje [ontem] fomos buscar 
forças não sei onde, levámos 
o jogo a prolongamento e aí 
fomos melhores. Fica uma 
palavra para o Ricardo Pes-
queira, o Tomás Albuquer-
que e o Carlos Martins que 
merecem este título tanto ou 
mais do que nós" 
HUMBERTO FIGUEIRA, capitão 
do ABC 

"Sim, vou continuar na aqui 
na próxima época. Quanto ao 
jogo, o Benfica esteve numa 
situação muito vantajosa, 
mas os nossos jogadores 
tiveram o mérito de lutar até 
ao fim. Estão de parabéns" 
CARLOS RESENDE, treinador do 
ABC 

"É muito mais difícil estar de 
fora do que estar lá dentro. 
Apesar de todas as lesões que -4  
tivemos conseguimos ser 
campeões, um sonho para to-
dos nós" 
CARLOS MARTINS, ponta-direita 
do ABC 

"Trabalhámos muito para 
isto. Jogámos bem e merece-
mos ganhar" 
EMANUEL RIBEIRO, guarda-
redes do ABC 

"Esta é a vitória da humilda-
de, do trabalho, da ética des-
portiva e do sacrifício. O an-
debol é isto: o ABC e o Flávio 
Sá Leite " 
JOSÉ LUÍS NOGUEIRA, 
presidente do ABC 

"Não fomos capazes de segu-
rar a nossa vantagem. Para-
béns ao ABC. Agora não é 
hora de falar no meu futuro. " 
MARIANO ORTEGA, treinador do 
Benfica 

ÚLTIMOS 
VENCEDORES 
2015/16 - ABC 
2014/15 - FC Porto 
2013/14 - FC Porto 
2012/13 - FC Porto 
2011/12 -  FC Porto 
2010/11- FC Porto 
2009/10 - FC Porto 
2008/09 - FC Porto 
2007/08 - Benfica 
2006/07 - ABC 
Resumo: FC Porto, 20 títu-
los; Sporting, 17; ABC, 13; 
Benfica, 7; Belenenses, 5; 
SalgueiroseMadeiraSAD,1 
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eirON  
ANDEBOL P.31 

ABC 
CAMPEÃO 
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ANDEBOL 

Miguel Laranjeiro 
presidente da FAP 
/311 Miguel Laranjeiro, candidato úni-
co, foi ontem eleito presidente da fede-
ração para o período entre 2o16-2020, 
sucedendo a Ulisses Pereira. O ato elei-
toral contou com 46 dos 56 delegados; 
45 deles votaram em Laranjeiro. 
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CARLOS 
RESENDE 
OURO: Depois da Taça 
Challenge, a vitória no 

campeonato nacional de andebol. Só um 
treinador que acredita na sua equipa con-
segue motivá-la para anular uma desvanta-
gem de quatro golos. Brilhante, [pág. 311 

EMANUEL SILVA 
/JOAO RIBEIRO 
PRATA: Grande demons-
tração de força da dupla 

de canoístas com a conquista da medalha de 
ouro na Taça do Mundo, no K21000. Em ano 
olímpico melhor sinal de ambição não era 
possível pedir. [pág. 32] 

Atribuídas por António Varela 

ANTÓNIO 
FOLHA 
BRONZE: Mais um técni-
co nascido na 'geração de 

ouro' que gera sucesso. O seu FC Porto foi 
campeão nacional de juniores com um pon-
to de vantagem, mostrando maior capaci-
dade para resistir à pressão. [pág. 26] 

MARIANO 
ORTEGA 
LATA O Benfica teve o 
título nacional de ande-

bol na mão, mas deixou-o fugir. E a diferen-
ça esteve no banco. Enquanto o ABC quis 
ganhar, as águias ficaram à espera e esban-
jaram uma vantagem de 4 golos. [pág. 31] 
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O ´roubo´ de Mourinho, as dúvidas na Liga e a fama de Nuno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=593376a5

 
05-06-2016 10:03
 
 Confira os destaques da imprensa desportiva deste domingo.
 
 Foto: SAPO JORNAIS
 
 As primeiras páginas da imprensa desportiva.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A imprensa desportiva deste domingo divide-se entre o "ataque" de Mourinho a um observador do
Benfica, as dúvidas a respeito da eventual reintegração do Gil Vicente no primeiro escalão do futebol
português e o histórico de Nuno Espírito Santo no que toca a apostas em jovens jogadores.
 
 No jornal A Bola a manchete é "Mourinho quer 'roubar' observador do Benfica". O diário refere que o
"caça-talentos das águias no Brasil tem proposta do Manchester United", em alusão a Francisco
Oliveira, 'scout' que indicou jogadores como David Luiz, Ramires e Talisca.
 
 O jornal Record tem a questionadora manchete "E agora?", referindo-se às "dúvidas no futebol
português" devido ao possível alargamento do campeonato. O diário refere que a Liga pode ser
alargada para 20 equipas, mas um campeonato com 19 clubes "também é uma hipótese".
 
 Por fim, no jornal O Jogo o destaque principal vai para Nuno Espírito Santo, com o lateral português
João Cancelo a referir que o técnico é "o ideal para os jovens como o André [Silva]". O diário recorda
que o treinador "lançou sete jogadores sem experiência a alto nível na liga espanhola".
 
 Mourinho quer 'roubar' observador do Benfica: Caça-talentos das águias no Brasil tem proposta do
Manchester United.
 
 Sporting: João Mário na mira do Liverpool.
 
 FC Porto: Lanús pede 8 milhões por Gustavo Goméz.
 
 Sc. Braga: Peseiro apresentado amanhã.
 
 Andebol: ABC bate Benfica e conquista o título.
 
 E agora? Dúvidas no futebol português para resolver nos próximos dias: Campeonato Nacional pode
ser alargado para 20 equipas. Liga com 19 clubes também é uma hipótese. Reintegração do Gil
Vicente é garantida, agora ou em 2017/18.
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 Gaitán já assinou.
 
 Seleção: Ronaldo junta-se ao grupo. Capitão chega hoje.
 
 Bruno de Carvalho: "Não havendo cláusula, a decisão é minha".
 
 Quaresma: "Lopetegui não foi sincero comigo".
 
 "Nuno é o ideal para os jovens como o André": João Cancelo foi uma das apostas do treinador do FC
Porto em Valência. Técnico lançou sete jogadores sem experiência a alto nível na liga espanhola.
 
 Andebol: ABC campeão.
 
 Sporting: "Vítor Pereira não vai deixar saudades", Bruno de Carvalho.
 
 Benfica, Salvio: Futuro em discussão.
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ANDEBOL L Apos passagens pelo 
FC Porto e Águas Santas, o guarda-
-redes João Moniz está de volta ao 
Belenenses, clube que acertou a 
continuidade do pivot Carlos Siqueira. 
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ANDEBOL . Luis Miguel Laranjeira 
irá tornar-se, hoje, o presidente da 
Federação de Andebol de Portugal, 
em Assembleia Geral Eleitoral a 
realizar em Lisboa (10 h). A posse do 
único candidato será a 18 de junho. 
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ANDEBOL ?LAY-OFF' - FINAL/JOGO 5 

Venha de lá o 
novo campeão! 
Depois da polémica, ABC e Benfica finalmente 

em campo, hojer Confiança para o jogo do título 

Jogo do título em direto, 
hoje, às 18.30 horas 
A BOLA TV transmite em exdusivo, 

desde Braga, o ABC-Benfica que decidirá 

o campeão nacional de andebol 2015/16 

FINAL DO `PLAY-OFF 

ror 

HUGO COSTA 

O
campeão nacional desta 
temporada vai finalmen-
te ser conhecido. Depois 
do adiamento do jogo, 
ABC e Benfica entram em 

campo às 18.30 horas, com A BOLA 
TV a transmitir em direto e em ex-
clusivo a (Malíssimo do Andebol 1, 
com uma certeza: vai haver um novo 
campeão! 

É que depois do reinado de sete 
temporadas do FC Porto (2008/09 a 
2014/15), os anteriores foram pre-
cisamente bracarenses, em 2006/07, 
e encarnados, em 2007/08. E com 
o pavilhão Flávio Sá Leite a postos, 
depois da partida decisiva ter sido 
considerada de risco elevado, resta 
às equipas encontrar os ingredien-
tes da vitória ao nono confronto en-
tre ambas e com saldo repartido: 
quatro vitórias para cada lado! 

«Depois de tantos jogos não há 
grandes segredos. Estes encontros 
decidem-se nos pormenores e é 
nesses que vamos trabalhar. Não 
que se vá fazer algo diferente, mas 
melhorar aquilo que podemos fa-
zer», assegura Pedro Seabra, cen-
tral do ABC, aludindo ainda ao fa- 

tor casa favorável à sua equipa: «É 
uma vantagem, mas conquistamo-
-la por direito próprio e queremos 
aproveitá-lo porque aqui no Sá Lei-
te é bastante especial. É uma fina - 
líssima, um jogo onde todos os atle-
tas querem estar e de certeza que vai 
ser um excelente espetáculo para a 
modalidade.» 

Já o pivot do Benfica, Paulo Mo-
reno expressa: «Esta-
mos focados, sabemos 
o nosso objetivo prin-
cipal, estabelecido 
desde o início da 
época - e é nis-
so que temos 

trabalhado. 
• E para 

Adivinha-se 
renhido 
o Jogo desta 
tarde, entre 
bracarenses 
e águias 

-) Jogo i -) 8 de maio 
ABC-Benfica 40-3r 
-> logo 2  -> n de maio  

28-25 
4  Jogo 3  4.25 de maio  
ABC-Benfica  27-23 

mso 4 4  23_de maio  
Benfica-ABC  3442" 
- logo 5 -., Hoje 
ABC-Benflca (A BOLA TV) 1830 h 
Pavilhão Flavio Sã Leite. em Braga 
'após dois prolongamentos (32-32 final tempo reguL) 
-após prolongamento (28-28 final tempo reguL) 

tra-
zer o tro-

féu para o nosso 
pavilhão. O papel 

dos jogadores é tra- 
balhar todos os dias, 

treinar, para quando chegarem 
os jogos estarmos preparados.» 

E sobre o adversário... 
«Não tem sido fácil ganhar. O 
ABC é uma grande equipa e 
por isso é que estamos foca - 
díssimos. Tem sido uma se-
mana tranquila. Com  serieda-
de, foco e um pouco de 

ansiedade, claro! Não ve- 
mos a hora de compe- 

tir e tentar a vitó- 
ria.» 

ViTOR GARCEVASF 

Benfica-ABC .... _ _ 

Página 35



A36

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64739506 04-06-2016

Pontape-de-saida 

Os Tiniu) grandes 
do andebol e o !* :ante 

Mancho Lo 
bi,squetebol 

Par 

PAULO TEIXEIRA PINTO 

De mãos dadas 
Se ha modalidade em Portugal ver- 
dadeiramente aberta, pelo grau 
competitividade e nível qualitati 

pois essa é o andebol. De resto, du 
equipas portuguesas (o ABC e o Ben 
ca) acabam de disputar a final de 
competição europeia. Olhando 
bela dos campeões talvez o 
ciai resulte paradoxal, pois o FC Po 
conquistou os últimos sete títulos, 
o equilíbrio entre as melhores equipas 
mesmo uma realidade num campeon 
to disputado em duas fases: uma p 
meira em que jogam todos contra tod 
e uma segunda em sistema de playoff. 

ra. sucedeu este ano que os dragões 
m um feito inédito: venceram to- 

osciesaflos. emcasa efora, sem con- 
ceder um empate sequer. Tudo parecia 
indicar, portanto, que estava limpa a pis- 
ta para o oitavo ceptro. No entanto, en- 
tre jogos deddidos nos últimos segun- 
dos ou em prolongamentos, os porristas 
acabaram por baquear frente aos en- 

rnados. Mas também o Sporting e o 
ABC podem vencer qualquer desafio. No 

ol os grandes são mesmo quatro. 
Já no basquetebol sucedeu o qua-
se absoluto inverso. A modalidade 
tem sido dominada pelo Benfica 

sem especial dificuldade. E foi precisa-
ente na sequéncia de uma final (mal) 

Ida para as agulas que o FC Porto 
• ¡dita abandonar esta disdplina. Para 
• pois recomeçar tudo de novo, até con-

Autstar o acesso à prova maior. Que logo 
no primeiro ano venceu. E desde o prin-
ciplo até ao presente — que não é um fim 
- sempre soba liderança do grande Mon-
cho Lopez. Grande pela sua competén-
da e por ser o tipo de homem capaz de 
dizer isto num Jogo da final: «Entrámos 
com muita passividade defensiva e co-
metemos muitos erros. Demorei muito a 
reagir e o que decidi para o ataque tam-
bém não ajudou.» Campeão! 
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ABC-Benfica, o título de andebol decide-se em direto n´A BOLA TV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=615453

 
A BOLA TV vai transmitir em direto o ABC-Benfica, a 'negra' na final do campeonato nacional de
andebol que decide o campeão da época 2015/16. A partir vai realizar-se no Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga, e tem início marcado para as 18.30 horas.
 
 04-06-2016
 
 

Página 37



A38

ABC campeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=615483

 
O ABC de Braga sagrou-se campeão nacional de andebol ao vencer o Benfica por 32-30, no
prolongamento do quinto (e último) jogo da final do 'play-off'. O Benfica chegou ao intervalo a vencer
por 16-13, vantagem que conservou até aos últimos minutos do encontro, mas o ABC reagiu e
conseguiu forçar o prolongamento com 28-28 no marcador. Os minhotos colocaram-se depois em
vantagem (30-29 na primeira parte do prolongamento) e foram gerindo o resultado até ao apito final.
Nuno Pereira, do ABC, destacou-se como melhor marcador da partida, com oito golos. Nove anos
depois, o ABC voltou a sagrar-se campeão de andebol, conquistando o 13.º título nacional, numa
época marcada também com a conquista da Taça Challenge numa final em que o adversário foi. o
Benfica.
 
 04-06-2016
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ANDEBOL-FINAL 

PSP ESTÁ ATENTA 
A PSP assegura que o decisivo 
jogo da final do Nacional de an-
debol, considerado de "risco . 
elevado", entre ABC e Benfica, 
hoje (18h30) em Braga, merece 
especial atenção e garante que 
não permitirá a sobrelotação 
do Pavilhão Flávio Sá Leite. 
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NIKOLA SPELIC É DRAGÃO 
0 internacional croata Nikola 
Spelic é o primeiro reforço da 
equipa de andebol do FC Porto 
para a época 2016/17.0 lateral-
-esquerdo, de 25 anos, assinou 
por duas temporadas. 
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ABC sagra-se campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/abc_vence_benfica_no_prolongamento_e_sagra_se_campea

o_nacional_de_andebol.html

 
ABC vence Benfica no prolongamento O ABC sagrou-se este sábado campeão nacional de andebol,
depois de vencer o Benfica por 32-30, após prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado
no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a
colocar o seu nome no palmarés de campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e
cimentando o terceiro lugar no 'ranking' nacional. O FC Porto lidera o 'ranking' nacional, com 20,
seguido do Sporting, com 17. O Benfica é o quarto clube com mais títulos nacionai, com sete.
 
 04.06.2016
 
Lusa
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Miguel Laranjeiro eleito presidente da Federação Portuguesa de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/miguel_laranjeiro_eleito_presidente_da_federacao_portugues

a_de_andebol.html

 
Miguel Laranjeiro, candidato único, foi eleito hoje presidente da Federação Portuguesa de Andebol
(FPA), para o quadriénio 2016/2020, sucedendo no cargo a Ulisses Pereira. "A Assembleia Geral
Eleitoral realizou-se esta manhã, em Lisboa, com elevada participação, marcando presença mais de
82% dos delegados que compõem o atual mapa eleitoral", refere a FPA em nota publicada no seu site
oficial na internet. O ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que compõem o
atual mapa eleitoral, com Miguel Laranjeiro a merecer 45 votos, mais um voto em branco.
 
 04.06.2016
 
Lusa
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CAMPEONATO NACIONAL
| Carlos Costinha Sousa | 

Jogo decisivo e promessa de ca-
sa mais do que cheia. É o dia do
tudo ou nada para ABC/UMinho
e Benfica, que hoje, a partir das
18.30 horas, disputam no mítico
Pavilhão Flávio Sá Leite, a ‘ne-
gra’ do Campeonato Nacional de
Andebol da I Divisão.

Um jogo de ‘mata-mata’ que os
bracarenses querem vencer para
chegarem à conquista do tão de-
sejado título de campeão nacio-
nal. E se este jogo, por si só, já
tinha ingredientes suficientes
para prometer muitas emoções,
espectáculo e animação, mais
ainda tem pela questão do adia-
mento de que foi alvo, motivado
por protestos do adversário
quanto aos bilhetes da partida.

No meio disto tudo, mais ou
menos alheios a estas questões,
os jogadores preparam os últi-
mos pormenores pois, na sua
opinião, estes serão mesmo os
grandes decisores, como referiu
Pedro Seabra na antevisão da
partida: “já não existem grandes
segredos entre as duas equipas.
Estes jogos vão decidir-se em
pormenores e é sobre isso que
temos vindo a trabalhar. Não
pensamos fazer algo diferente”.

O central dos bracarenses con-
siderou ainda que o facto de jo-
gar em casa é uma vantagem pa-
ra os academistas que querem
festejar, apesar de saberem as di-

ficuldades de defrontar o Benfi-
ca. “Jogar em casa é uma vanta-
gem que conquistámos por direi-
to. Pela classificação que obtive-
mos na fase regular, sabíamos
que caso fosse necessário dispu-
tar o quinto jogo seria em nossa
casa. Tencionamos aproveitar
esse factor casa que aqui no Sá
Leite é especial. A motivação es-
tá em alta de ambas as partas. É
uma finalíssima, o jogo em que
todos os atletas querem estar e
de certeza absoluta que vai ser

um grande espectáculo para a
modalidade. Todos os jogadores
que não vão estar presentes fa-
zem falta ao espectáculo. Seja o
Borragan, seja o Tomás Albu-
querque, seja o Pesqueira ou o
Carlos Martins… Todos eles fa-
zem falta ao espectáculo. Claro
que gostava muito que os meus
companheiros de equipa pudes-
sem participar neste jogo porque
mereciam muito viver, dentro do
campo, o ambiente que certa-
mente estará no pavilhão”.

Já Hugo Rocha subscreveu as
palavras do seu companheiro de
equipa, assumindo ainda o favo-
ritismo para os bracarenses, por
jogarem em casa, perante os
seus adeptos. “O termo finalíssi-
ma aplica-se mais do que nunca.
Um jogo que decide quem vai
ser campeão pelo seu resultado.
Jogo com um pouco mais de in-
teresse e de pressão. Jogo que
resume tudo. É muito bom ter na
rectaguarda o público porque
nos tem dado muita ajuda. Uma

finalíssima, com factor casa e
um play-off disputado neste sis-
tema penso que o favorito é o
ABC. Temos qualidade para as-
sumir esse favoritismo e jogan-
do em casa não seria lógico não
assumirmos o favoritismo. São
muitos jogos no último mês. As
equipas defrontaram-se em mais
do que uma competição, conhe-
cem-se bem e o factor cansaço
não entra porque queremos sem-
pre dar o nosso máximo para al-
cançar o objectivo”, considerou.

ABC/UMinho no dia do tudo ou nada
DECISIVO! Hoje é dia de mais um jogo grande no Pavilhão Flávio Sá Leite e desta vez o campeão nacional vai mesmo ser encon-
trado e festejar em Braga. O ABC/UMinho recebe o Benfica, no último jogo da decisão do campeonato, a partir das 18.30 horas.

DR

Hugo Rocha e Pedro Seabra assumem que o jogo não vai ser fácil, mas que só a vitória interessa ao ABC/UMinho para festejar o título

João Luís Nogueira (presidente do ABC/UMinho)
“Que os adeptos venham dispostos
a apoiar a equipa e a celebrar o título”
O presidente do ABC/UMinho, João Luís Nogueira, relega para segundo
plano, neste momento, as confusões que surgiram relativamente aos bi-
lhetes para este jogo, aproveitando apelar aos “associados do ABC, a to-
dos os academistas e aos bracarenses em geral para que marquem pre-
sença neste jogo decisivo e para que compareçam atempadamente”.
“O jogo é às 18.30 horas, mas apelo aos adeptos do ABC para que apare-
çam no pavilhão às 18 horas porque, como a federação nos obrigou a
vender 150 bilhetes para lá da lotação do Sá Leite e como a PSP já infor-
mou que vai haver mais rigor nas contas da lotação do pavilhão, pode-se
correr o risco de as pessoas não conseguirem entrar, se chegarem em ci-
ma da hora”, considerou João Luís Nogueira.
Frisando e relembrando a importância de chegar cedo ao jogo, o presi-
dente fez ainda questão de pedir aos adeptos para que “venham dispos-
tos a apoiar a equipa e a celebrar a conquista do título”.

§apelo
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Actualidade: ABC vence Benfica no prolongamento e sagra-se campeão nacional de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f3073568

 
O ABC sagrou-se hoje campeão nacional de andebol, depois de vencer o Benfica por 32-30, após
prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a colocar o seu nome no palmarés de
campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e cimentando o terceiro lugar no
'ranking' nacional. O FC Porto lidera o 'ranking' nacional, com 20, seguido do Sporting, com 17. O
Benfica é o quarto clube com mais títulos nacionai, com sete.
 
 04 | 06 | 2016   20.43H
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Actualidade: Miguel Laranjeiro eleito presidente da Federação Portuguesa de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6220ae8d

 
Miguel Laranjeiro, candidato único, foi eleito hoje presidente da Federação Portuguesa de Andebol
(FPA), para o quadriénio 2016/2020, sucedendo no cargo a Ulisses Pereira. "A Assembleia Geral
Eleitoral realizou-se esta manhã, em Lisboa, com elevada participação, marcando presença mais de
82% dos delegados que compõem o atual mapa eleitoral", refere a FPA em nota publicada no seu site
oficial na internet. O ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que compõem o
atual mapa eleitoral, com Miguel Laranjeiro a merecer 45 votos, mais um voto em branco.
 
 04 | 06 | 2016   15.44H
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Sanjoanense
anuncia cinco
reforços para
a equipa sénior

A Associação Desportiva San-
joanense anunciou, ontem, ofi-
cialmente a aquisição de cinco
novos atletas que, na próxima
época, irão reforçar a equipa
sénior, que volta a disputar o
Nacional da 2.ª Divisão. 

João Costa é um guarda-re-
des de 22 anos, ex-Benfica V.R,
formado na Sanjoanense, e
que, após uma breve passa-
gem pe lo Feirense, se mudou
para Vila Real.

Ruben Oliveira, de 24 anos,
ex-Módicus, é um esquerdino,
excelente rematador, muito
combativo, que representou o
clube de Sandim na última
época, tendo ainda passado
pelo FC Gaia.

Mário Lopes, também ex-
Modicus, é um central de 26
anos, organizador de jogo. For-
mado no S. Paio de Oleiros, re-
presentou o clube de Vila Nova
Gaia na última época, passan -
do ainda pelo Águas Santas.

João Pinhal, ex-Sp. Espinho,
é um lateral possante de de 33
anos formado no clube espi-
nhense, representou o ADA
Maia durante várias épocas.

Alexandre Relvas, também
ex-Espinho, é um esquerdino
de 24 anos, veloz e finalizador
com experiência de 1.ª Divisão,
tendo representado o FC Porto,
clube pelo marcar presença na
Liga dos Campeões. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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`Um Golo pela Vida' 

O Núcleo Regional da Madeira 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro em parceria com a 
Associação de Andebol da 
Madeira, levam hoje a efeito a 
sétima edição do evento `Um 
Golo pela Vida', um torneio de 
andebol sénior, feminino e 
masculino, que vai decorrer ao 
longo de todo o dia no Pavilhão 
do Funchal. Haverá barracas na 
área circundante do pavilhão de 
comes e bebes e venda de 
merchandising alusivo ao 
evento. 
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ABC conquista campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.dn.pt/desporto/benfica/interior/abc-conquista-campeonato-5211254.html

 
04 DE JUNHO DE 201620:41
 
 Vitória em Braga sobre o Benfica por 32-31
 
 O ABC sagrou-se este sábado campeão nacional de andebol ao vencer em Braga o Benfica por 32-31,
no último jogo da final.
 
 Os bracarenses foram mais fortes que a formação de Lisboa, impondo novo desaire numa final às
águias, isto depois de terem vencido também a Taça Challenge diante dos encarnados. O ABC teve,
aliás, de recuperar de uma desvantagem de quatro golos, a pouco mais de cinco minuto do fim do
tempo regulamentar, conseguindo chegar ao empate a 28 golos sob o apito, o que levou o título a
decidir-se no prolongamento, onde a equipa da casa revelou-se mais forte.
 
 Com esta vitória, os bracarenses chegaram ao 12.º título da sua história, ao passo que o Benfica
acaba a época com a conquista da Taça de Portugal.
 
DN
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ABC vence Benfica no prolongamento e sagra-se campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=828360

 
HOJE às 20:42
 
 O ABC sagrou-se hoje campeão nacional de andebol, depois de vencer o Benfica por 32-30, após
prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
 
 Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a colocar o seu nome no palmarés de
campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e cimentando o terceiro lugar no
'ranking' nacional.
 
 O FC Porto lidera o 'ranking' nacional, com 20, seguido do Sporting, com 17. O Benfica é o quarto
clube com mais títulos nacionai, com sete.
 
 Diário Digital / Lusa
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Miguel Laranjeiro eleito presidente da Federação Portuguesa de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=828340

 
HOJE às 16:09
 
 Miguel Laranjeiro, candidato único, foi eleito hoje presidente da Federação Portuguesa de Andebol
(FPA), para o quadriénio 2016/2020, sucedendo no cargo a Ulisses Pereira.
 
  A Assembleia Geral Eleitoral realizou-se esta manhã, em Lisboa, com elevada participação, marcando
presença mais de 82% dos delegados que compõem o atual mapa eleitoral , refere a FPA em nota
publicada no seu site oficial na internet.
 
 O ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que compõem o atual mapa
eleitoral, com Miguel Laranjeiro a merecer 45 votos, mais um voto em branco.
 
 Diário Digital / Lusa
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 josé costa lima 

N
ão passa de hoje! Po-
lémica de venda de 
bilhetes à parte, em-
poladas pelo adia-

mento do duelo que es-
tava para ser realizado na 
quarta-feira passada, o Pa-
vilhão Flávio Sá Leite re-
cebe esta tarde, a partir 
das 18h30, o jogo do título. 

ABC/UMinho e Benfi-
ca estão a uma vitória de 
suceder ao FC Porto e no 
quinto e último emba-

te deste play-off tudo vai 
decidir-se quanto à ques-
tão do novo campeão na-
cional de andebol. 

O fator casa, até aqui, 
tem sido bem aproveita-
do pelas duas equipas nes-
tes quatro jogos, com duas 
vitórias para cada uma em 
terreno próprio. 

Esta igualdade vai ficar, 
porém, desfeita, cabendo 
ao ABC/UMinho a opor-
tunidade de atuar peran-
te o seu público na "negra", 
uma vez que terminou à 

frente das águias na fase 
regular do campeonato.

E é a tantas vezes men-
cionada "febre amarela" 
que os jogadores do ABC/
UMinho esperam que con-
tagie o seu rendimento na 
quadra, num pavilhão que 
vai novamente vestir-se a 
preceito para receber o "jo-
go do ano". Os academis-
tas estarão naturalmente 
em larga maioria e acre-
ditam que, nove anos de-
pois, o campeonato volta 
ao Flávio Sá Leite. 

Contudo, o Benfica está 
pronto para esse ambien-
te adverso que tem à sua 
espera, até porque já de-
monstrou a sua catego-
ria quando recentemen-
te venceu o FC Porto no 
Dragão Caixa, nas meias-
-finais do play-off. 

Qualidades e defeitos 
ambos têm, resta saber 
quem tirará melhor pro-
veito de umas e disfarça 
os outros. A festa do títu-
lo, essa, é certa que passa 
por Braga. Hoje, às 18h30.  

finalíssima do campeonato de andebol entre bracarenses e águias joga-se hoje no pavilhão flávio sá leite   

ABC e Benfica, um deles vai hoje sagrar-se campeão de andebol

D
M

Pavilhão Flávio Sá Leite vai encher uma vez mais 

PSP não irá permitir sobrelotação

Jogo de risco elevado 
A PSP de Braga assegurou, ontem, que o decisi-
vo jogo do play-off do campeonato nacional de 
andebol, entre o ABC e o Benfica, vai merecer 
a especial atenção, garantindo que não irá per-
mitir a sobrelotação do Pavilhão Flávio Sá Leite.

Tido de «risco elevado», o jogo que irá atri-
buir o título de campeão nacional de andebol 
de 2015/16 está a ser acompanhado ao porme-
nor pela PSP de Braga, que montou um esquema 
para que decorra em condições de segurança.

Os clubes intervenientes e FAP foram aler-
tados de que, logo que a lotação do recinto es-
teja completa, não permitirá a entrada no pa-
vilhão a mais nenhum espectador, mesmo que 
tenha na sua posse ingresso válido. O esque-
ma montado prevê «assegurar a ordem públi-
ca e prevenir a ocorrência de situações ou atos 
perturbadores da mesma» e «garantir a ordem 
e as condições de segurança necessárias à rea-
lização do jogo».

A PSP irá realizar o acompanhamento das cla-
ques e adeptos das equipas envolvidas até ao pa-
vilhão e apela ainda para que os espectadores não 
adotem comportamentos geradores de violên-
cia nem sejam portadores de objetos proibidos.

Redação/Lusa

D
M

empate em vitórias 

Que venha o nono duelo! 

Só esta temporada, ABC e Benfica realizarão entre si no-
ve jogos, sete para o campeonato (dois na fase regular 
e cinco nos play-offs) e dois na final da Taça Challenge. 
Na primeira fase do campeonato, os bracarenses foram 
derrotos na Luz e triunfaram em casa, mas nos play-offs 
prevalece um empate (2-2) antes do quinto e decisivo 
embate. Na Taça Challenge, o ABC venceu o primeiro 
duelo, na Luz, por seis golos de diferença, perdendo de-
pois em Braga, mas apenas por quatro golos. 

Ao fim de oito jogos, regista-se uma igualdade a quatro.  

lotação esgotada 

Ambiente a "ferver" no Sá Leite 

Os últimos jogos do play-off no Pavilhão Flávio Sá Leite 
têm sido abrilhantados por muitos adeptos do ABC, que 
sonham conquistar o título nacional de andebol nove 
anos depois. Esta tarde, e à imagem dos dois duelos an-
teriores com o Benfica, a casa academista vai estar lota-
da... e a “ferver” para o embate decisivo com as águias. 

Hoje (18h30), e após quatro duelos entre ABC e Ben-
fica nesta final, é certo que alguém vai suceder ao hep-
tacampeão FC Porto e erguer o troféu mais almejado 
do andebol luso. 

ABC
e Benfica 
iniciam

"o jogo do ano" 
às 18h30,
em Braga.

ABC e Benfica no último ato pelo título
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Vimaranense Miguel Laranjeiro é o novo presidente da Federação de Andebol de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Guimarães Digital Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=60ed6509

 
4 de Junho, 2016 14:33
 
 Miguel Laranjeiro foi eleito, este sábado, presidente da Direcção da FAP, sucedendo no cargo a Ulisses
Pereira.
 
 O vimaranense, que enquanto atleta passou pelo Francisco de Holanda e Académico de Guimarães,
encabeçava a única lista candidata ao acto eleitoral da Federação, tendo sido eleito com 96% dos
votos numa participação de 82% dos clubes e associações com assento na Assembleia Geral Eleitoral.
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BRUNO DE CARVALHO 
Líder contesta 
arquivamento do CJ da FPF 
e recorre ao Tribunal 
Arbitrai do Desporto 

I LIGA 

Hffil!~~1~1.1ffi 

Dirigente máximo do 
emblema de Alvaiade 
entende que o castigo 
aplicado a Slimani  é 
"absurdo" e volta a atacar o 
Benfica, afirmando que a 
SAD encarnada está em 
"falência técnica" 

RAFAELTOUCEDO 
WH> O presidente do Spor-
ting, Bruno de Carvalho, 
anunciou ontem, no decurso 
do discurso por ocasião do 23.° 
aniversário do Núcleo Spor-
tinguista de Alcobaça, que irá 
recorrer da decisão do Conse-
lho de Justiça (CJ), a respeito 
do arquivamento do caso dos 
vouchers, para o Tribunal Ar-
bitraldo Desporto português. 
Critico, perante 350 pessoas, 
Bruno de Carvalho atirou-se 
às decisões do CJ "dois dias an-
tes das eleições para a Federa- 

ção Portuguesa de Futebol 
[FPF] ", sublinhando que o 
"pai das mesmas é omesmo do 
dolo sem intenção", referin-
do-se ao presidente do órgão e 
que se irá manter em funções 
com a reeleição de Fernando 
Gomes, no caso Manuel dos 
Santos Serra. 

Oliderleonino, incendiando 
a plateia, atirou: "Fico espan-
tando como facto de se terem 
tomado decisões tão à pressa 
antes das eleições para a FPF. 
O castigo ao Slimani foi uma 
decisão absurda. Acham que 
nos vamos esquecer dos vou-
chers, julgam que morrem por 
aqui. A decisão de castigar Sli-
mani tem tanta lógica como a 
lógica do dolo sem intenção, 
ou seja, nenhuma. Vamos re-
correr para o TAS sobre o caso 
dos vouchers, não podemos 
confundir as coisas." Bruno de  

Carvalho aproveitou para fa-
zer a distinção entre o caso dos 
vouchers e o que envolve Pau-
lo PereiraCristóvão, referente 
ao caso Cardinal. "Um célebre 
comentador achava que o 
Sporting devia descer de divi-
são devido ao caso de Paulo Pe-
reira Cristóvão, mas esse caso 
nunca teve a ver com corrup-
ção. Está a serjulgado, aconte-
ceu o que devia ter acontecido 
ao Sporting e teve a ver com 
umjogo daTaça de Portugal. já 
fomos sancionados, não vale 
a penavirem dizer outracoisa. 
Os regulamentos são claros e 
eu sei o que dizem. O assunto 
Paulo Pereira Cristóvão é um 
e o dos vouchers é outro, um é 
umasanção deatentadoàhon-
ra e um problema com a justi-
ça, enquanto o outro é o não 
cumprimento do regulamen-
to. O que se passa no futebol 

Nota 10 ao programa de 
Gomes, nega às pessoas 
Puxando louros pela introdução de novas 
tecnologias no futebol, negligenciando 
referir que o processo se iniciou vários 
anos antes de se tornar presidente do 
Sporting, Bruno de Carvalho atribuiu 
"nota ro" ao programa apresentado por 
Fernando Gomes para a reeleição enquan-
to presidente da FPF, porém deixou 
críticas às pessoas escolhidas. "Disse que 
era importante perceber o projeto, pois 
bem, nesse aspeto é nota ro, tem muitas 
das ideias que defendi, as mesmas que 
Vítor Pereira [ainda presidente do Conse-
lho de Arbitragem] defendeu que não eram 
úteis. Vítor Pereira até é sócio do Sporting. 
O problema são as pessoas, não percebo o 
porquê de o futebol português continuar a 
empancar. E que continue o pai do dolo 
sem intenção na lista", rematou. 
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REVOLTA Ameaça retirar leões de 
prova em 47 atividades desportivas 

Polémica no andebol foi o 
ponto de partida para o 
ataque cerrado a todas as 
federações, que "precisam 
muito mais do Sporting do 
que o Sporting delas". Diz-se 
"farto de ser prejudicado" 

.9)•• Bruno de Carvalho foi 
contundente nas criticas dei-
xadas a todas as federações, 
ameaçando retirar o Sporting 
de todas as 47 modalidades 
praticadas pelo emblema de 
Alvaiade. O discurso inflama-
do começou pelo andebol. 
"Todos estão a ver a vergonha 
que se passa no andebol portu-
guês. OABC negou bilhetes ao 
Sporting e ninguém se preo-
cupou; houve jogo na mesma. 
Acontece o mesmo como Ben-
fica e já é um problema nacio-
nal. Adia-se o jogo e tudo", co-
meçou por referir, para atirar: 
"Sou contra os inimigos do 
Sporting e se forem muitos, 
são muitos. Quem é inimigo 
do Sporting? Não são os rivais. 
Os inimigos são todos os que 
tomam este tipo de decisões 
no andebol, no hóquei em pa-
tins e no futebol. São os que 
não querem transparência e 
verdade." 

"Os sportinguistas não que-
rem ser favorecidos em nada", 
afiançou o presidente leonino, 

para garantir: "Acabou o Spor-
ting submisso; agora exige res-
peito em todas as modalida-
des. Vamos fazer ouvir a sua 
voz, em qualqueruma das suas 
47 modalidades. O Sporting 
deu um murro na mesa e disse 
`chega'. Estamos fartos. O des-
porto será diferente se o Spor-
ting abandonar modalidades. 
Só queremos competir de for-
ma honesta: se isso acontecer, 
vamos ser campeões em todas. 
Precisam mais as federações 
do Sporting do que o Sporting 
das federações." 

"Já ouvi dizer que os sportin-
guistas são apologistas do fair 
play", observou o líder leoni-
no. "É verdade", concedeu. 
"Agora, não estamos mais de 
cócoras para ninguém, fair 
play não significa que o Spor-
ting seja prejudicado em todas 
as modalidades", defendeu 
Bruno de Carvalho, atirando: 
"Não vamos ser comidos no-
vamente nos campeonatos, 
como foi no andebol, na final 
do ano passado, em que se 
transformou um livre de sete 
metros numa falta ofensiva. 
O Sporting seria campeão de 
andebol no ano passado. Se 
não precisam do Sporting te-
nham, a coragem de dizer -
não calam a revolta de 3,5 mi-
lhões de pessoas." 

Salvador sob fogo 
pela festa dos golos 
••• Não se esgotaram em fe-
derações, dirigentes - sobre-
tudo Manuel dos Santos Serra, 
presidente do Conselho de 
Justiça da FPF, mesmo não 
tendo sido nomeado -,FC Por-
to ou Benfica os visados nos 
ataques de Bruno de Carvalho, 
que defendeu que "não vão ser 
50 guerras, vão ser 5 milhões". 
António Salvador, presidente 
do Braga, teve direito a parti-
cular menção do liderleonino, 
quando este se dirigia aos cer-
ca de 350 adeptos que aderi-
ram ao jantar comemorativo 
do 23.° aniversário do núcleo 
de Alcobaça. 

"Por muito que respeite o 
clube, que tem história e que 
um diao presidente achou que 
podia dizer que era o terceiro 

grande, de repente fiquei es-
tarrecido como é que um clu-
be que quer ir mais longe está 
a comemorar os golos do Ben-
fica - estou a falar do Braga", 
atirou Bruno de Carvalho, re-
portando-se ao jogo da última 
jornada, em que o Sporting vi-
sitou a Pedreira e venceu por 
4-0, goleada insuficiente para 
celebrar o título, face ao triun-
fo do Benfica. "Não é assim 
que ficam grandes", disparou 
o líder leonino, para passar a 
visar o seu homólogo do clube 
da Cidade dos Arcebispos: "Es-
perava que António Salvador 
dissesse que não se revia nos 
seus adeptos; os seus adeptos 
deviam ser do Braga e não de 
outros." "Isso tem de mudar", 
rematou. 

11 

"OABC 
negou 
bilhetes ao 
Sporting e 
ninguém se 
preocupou. 
houve jogo 
na mesma. 
Agora 
acontece o 
mesmo com 
o Benfica e 
já é um 
problema 
nacional: 
adia-se o 
jogo e tudo" 

"Sou contra 
os Inimigos 
do Spor-
ting. Mas 
quem são? 
Não são os 
nossos 
rivais. São 
os que 
tomam 
estas 
decisões 
desajusta-
das no 
hóquei e no 
futebol. São 
os que não 
querem 
transparên-
cia" 

"O desporto 
será 
diferente se 
°Sporting 
abandonar 
as modali-
dades. 
Precisam 
mais as 
federações 
do Sporting 
dogue o 
Sporting 
das 
federações" 

Bruno de 
Carvalho 
Presidente do 
Sporting 

"Dissemos que os 
fundos não eram 
necessários ao 
futebol. É melhor 
alguns clubes 
portugueses 
abrirem os olhos, 
estamos atentos. 
Vejam se não há 
ilegalidades" 

"O videoárbitro 
agora é o melhor 
do mundo" 

"Fiz 50 quenas? 
Se for preciso, 
terei 5 milhões 
de guerras. Não 
temos amic os, 
só 
s ortinc uistas..." 

"Somos os que 
temos o passivo 
mais pequeno e 
um exemplo para 
a UEFA" 

português é inenarrável", fri-
sou. 

O dirigente acusou de ime-
diato: "Estas duas decisões do 
CJ não foram inocentes. Isso 
está errado, não se tratam as-
suntos destes com esta falta de 
cuidado, a pensar que sábado 
novo, vida nova. O Sporting 
vai continuar a lutar pela ver-
dade desportiva, não nos es-
quecemos dos vouchers, nem 
nos deixamos embalar com os 
`paineleiros' da televisão." E 
ainda aproveitou para provo-
car o Benfica sobre as suas fi-
nanças. "Iam processar-me? 
Parece que, nas contas trimes-
trais, há uma SAD que está em 
falência técnica, também vão 
pôr a CMVM em tribunal? O 
Sporting respira saúde finan-
ceira, não saíram jogadores, já 
entrou quem devia, os outros 
é que vendem", concluiu. 
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SPORTING 
Duplo critério federativo 
no caso ABC/Benfica 
"é uma vergonha" 

BRUNO 
AMEAÇA 
ACABAR COM 
MODALIDADES 

"Se a competição 
for honesta, somos 
campeões em todas" 
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Nikola Spelic quer brilhar na Europa com o FC Porto 

FC Porto contrata croata Spelic 
Lateral-esquerdo de 
25 anos assinou por 
duas épocas e diz ter 
"ambições euro-
peias" 

N• Nikola Spelic é o primei-
ro reforço do FC Porto para 
2016/17, anunciou o clube no 
seu site oficial. O lateral-es-
querdo croata chega do Mari-
bor, onde jogou cinco tempo-
radas e obteve o recorde de go-
los numa época (262 em 
2012/13, ano de estreia na Liga  

dos Campeões), sendo que no 
total, pelos eslovenos, fez 602 
golos.Ointemacional,de1,98 
metros e 102 quilos, que joga 
na mesma posição de Gilberto 
Duarte, iniciou a carreira no 
RK Zagreb, emblema da cida-
de onde nasceu a 27 de março 
de 1991. Sagrou-se campeão 
do mundo de juniores em 
2009 e, na Eslovénia, tomou-
se num dosjogadores mais po-
pulares, tendo sido capitão de 
equipa. Ajudou o Maribor a 
apurar-separa os quartos de fi-
nal da Taça EHF, o mais longe  

que chegou na Europa, tendo 
este sido um dos pontos altos 
da carreira, por oposição às le-
sões num ombro e joelho que 
o afastaram por um tempo da 
competição. Aos 25 anos, lan-
ça-se agora numa nova fase e, 
ao assinar duas épocas pelo FC 
Porto, comentou: "Assinei 
um contrato de dois anos com 
o clube que tem ambições eu-
ropeias, o que é consistente 
com os meus desejos. Espero 
que corra bem e que seja um 
passo em frente na minha car-
reira." 
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mexo  »st Torva 
NO PASSOS MANUEL 
José Tomaz, responsável pelo 
último campeonato ganho 
pelo Sporting, em 2000/01, 
numa final de play-off 
disputada como FC Porto e 
numa temporada em que 
também venceu a Taça de 
Portugal, está de volta ao 
Passos Manuel, sucedendo a 
João Comédias. Tomaz, 64 
anos, professor de Educação 
Física, treinou pela última 
vez em 2011, guiando o 
Loures à II Divisão. -RA. 
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ANDEBOL  ABC e Benfica jogam hoje a finalissima do play-off. Para trás 
ficaram a polémica dos bilhetes e dois jogos decididos no prolongamento 

40- 

111DOPOIn1111111110 

Hugo Rocha tem sido fundamental para o ABC nos embates com o Benfica 

Em Braga, o ABC venceu o 
jogo e o 3. Na Luz, o 
triunfo foi do Benfica nos 
jogos 2, e 4. Há quase uma 
década que os dois emble-
mas estão arredados da 
festa de campeão, mas um 
deles sucederá ao FC Porto 

PAULA CAPIM/MARTINS 
***Numa época em que ABC 
e Benfica se defrontaram oito 
vezes, juntando a fase regular 
do campeonato mais o play-
off e ainda a Taça Challenge, 
segue-se mais um duelo e este 
decide de uma vez por todas o 
título nacional. Depois da po-
lémica dos bilhetes ter 
levado à interven-
ção federativa e 
à ameaça de 
uma "negra" 
em campo 
neutro, 
tudo se re-
solveu e é no 
Flávio Sá Lei-
te que hoje, às 
18h30, Duarte 
Santos e Tiago Fonse- 
ca, árbitros da Madeira, api-
tam para o jogo mais impor-
tante do campeonato. O ABC 
quer recuperar o estatuto de 
campeão, perdido desde 
2006/07, e o Benfica suceder 
ao FC Porto (campeão entre 
2008/09 e 2014/15) e fazer a 
festa que escapa desde 
2007/08. 

Nos jogos em casa, o ABC 
tem vencido sempre o Benfi-
:a; exceção para o segundo 
iogo da final da Taça Challen- 

ge, que foi gerido à medida de 
um triunfo por seis golos na 
Luz. Para trás, ficam ainda dois 
prolongamentos: no primeiro 
jogo da final, em Braga, e no 
jogo 4, na Luz. 

Hugo Rocha, meia-distância 
do ABC, foi claro: "O cansaço 
não sevai notar em nenhuma 
das equipas. É um jogo espe-
cial. Não haverá handicaps. 
Lamentamos a ausência de al- 

guns jogadores numa final 
desta dimensão, mas estamos 
aptos e motivados." Já o pivô 
Paulo Moreno, em declara-
ções àBTV, reconheceu: "Não 
tem sido fácil ganhar. O ABC é 
uma grande equipa e nós te-
mos consciência disso, por 
isso é que estamos concentra-
díssimos."Após a controversa 
questão da cedência de bilhe-
tes, Moreno afasta instabíli- 

dades: "Tem sido uma semana 
tranquila. Com  seriedade e 
um pouco de ansiedade, claro. 
Não vemos a hora de competir 
e tentar a vitória." 

Para a finalíssima, oABC tem 
Nuno Grilo condicionado, 
além de Tomás Albuquerque, 
Carlos Martins e Ricardo Pes-
queira a recuperarem de lesão. 
O Benfica tem Javier Borragan 
castigado.  

"O cansaço 
não se vai 
notar. 
Estamos 
aptos e 
motivados" 

Rugo Rocha 
ABC 

"Tem sido 
uma 
semana 
tranquila. 
Com  
seriedade e 
um pouco 
de ansieda-
de, claro" 

g 
n Paulo 

Moreno 
Benfica 

g 
<'2", 

CONFRONTOSDIRETOS 

Benfica-ABC 34-28 
ABC-Benne* 29-27 

Av-oerirné Ai 

Jogo 1: ABC-Benflca 40-38 ap 
Jogo 2: Bennca-ABC 28-25 

Jogo 3: ABC-Benfica 27-23 
Jogoek Benfica-ABC 34-32 
TAÇA C HALLe AGE 
Benfica-ABC 28-22 
ABC-Bennea 25.29 

ABC E 
13ENFICA 

DEFRONTAM-SE 
HOJE, ÁS 18H30. NO 

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ 
LEITE, NO QUINTO 
JOGO DA FINAL DO 

PLAY-OFF 
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ABC-Benfica: tudo a postos no Pavilhão Flávio Sá Leite
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8b53a26e

 
Comentários
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ABC vence Benfica na negra e é campeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3c5a738a

 
Braga, 04 / 06/ 2016 - O ABC recebeu esta tarde o SL Benfica no Pavilhão Flávio Sá Leite em jogo a
contar para o 5º jogo do PlayOff da final do campeonato Fidelidade Andebol 1. ( Gonçalo Delgado /
Global Imagens ) Fotografia: Gonçalo Delgado / Global Imagens Na finalíssima do play-off do
campeonato nacional de andebol, os bracarenses bateram as águias após prolongamento,
conquistando o 13º título nacional. O ABC sagrou-se campeão nacional de andebol, depois de vencer o
Benfica por 32-30, após prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga, este sábado. Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a
colocar o seu nome no palmarés de campeões de andebol, erguendo o 13º troféu do seu historial e
cimentando o terceiro lugar no ranking nacional. O FC Porto lidera esse ranking, com 20 títulos,
seguido do Sporting, com 17. O Benfica é o quarto clube com mais títulos nacionais, com sete.
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As reações ao título do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ba1a17ad

 
Fotografia: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens Leia as principais reações à conquista do título de
campeão nacional de andebol do ABC. João Nogueira, presidente do ABC "Esta vitória é o resultado da
nossa humildade, querer, esforço e transparência. Temos adeptos excecionais, um treinador
competente e jogadores que fizeram história". Humberto Gomes, guarda-redes do ABC "Em primeiro
lugar parabéns para o Benfica que foi um justo vencido. Foi um excelente jogo de andebol, passamos
muitas dificuldades, mas acabamos por dar a volta, mesmo com as últimas forças. Quero dedicar esta
vitória à minha esposa, filha, irmão e aos meus pais". Mariano Ortega, treinador do Benfica "Foi um
jogo muito equilibrado. Não conseguimos ganhar, jogamos muito limitados fisicamente e no último
lance não tivemos muita sorte. Parabéns ao ABC". Pedro Seabra, central do ABC "Num clube com esta
mística, com estes jogadores, treinadores e adeptos tudo é possível. Parabéns também ao Benfica
pela luta pelos nos deu". Miguel Sarmento, ponta-direita do ABC "Grande sensação, o andebol é fértil
em surpresas. É um sentimento especial, sou um jogador da casa e é um orgulho imenso".
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Festa do ABC explodiu logo após o apito final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=da451494

 
Bracarenses bateram o Benfica na finalíssima do campeonato de andebol, no prolongamento, e a festa
no pavilhão Flávio Sá Leite foi imediata. Comentários
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DIRETO|ABC-Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=49436ed5

 
Fotografia: Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens 04 Junho 2016 às 18:30
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ABC-Benfica: tudo por um título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4e1610a0

 
Fotografia: Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens Paula Capela Martins 04 Junho 2016 às 11:23 Tópicos
ABC e Benfica jogam hoje a finalíssima do play-off. Para trás ficaram a polémica dos bilhetes e dois
jogos decididos no prolongamento. Numa época em que ABC e Benfica se defrontaram oito vezes,
juntando a fase regular do campeonato mais o play-off e ainda a Taça Challenge, segue-se mais um
duelo e este decide de uma vez por todas o título nacional. Depois da polémica dos bilhetes ter levado
à intervenção federativa e à ameaça de uma "negra" em campo neutro, tudo se resolveu e é no Flávio
Sá Leite que hoje, às 18h30, Duarte Santos e Tiago Fonseca, árbitros da Madeira, apitam para o jogo
mais importante do campeonato. O ABC quer recuperar o estatuto de campeão, perdido desde
2006/07, e o Benfica suceder ao FC Porto (campeão entre 2008/09 e 2014/15) e fazer a festa que
escapa desde 2007/08. Nos jogos em casa, o ABC tem vencido sempre o Benfica; exceção para o
segundo jogo da final da Taça Challenge, que foi gerido à medida de um triunfo por seis golos na Luz.
Para trás, ficam ainda dois prolongamentos: no primeiro jogo da final, em Braga, e no jogo 4, na Luz.
Hugo Rocha, meia-distância do ABC, foi claro: "O cansaço não se vai notar em nenhuma das equipas.
É um jogo especial. Não haverá handicaps. Lamentamos a ausência de alguns jogadores numa final
desta dimensão, mas estamos aptos e motivados." Já o pivô Paulo Moreno, em declarações à BTV,
reconheceu: "Não tem sido fácil ganhar. O ABC é uma grande equipa e nós temos consciência disso,
por isso é que estamos concentradíssimos." Após a controversa questão da cedência de bilhetes,
Moreno afasta instabilidades: "Tem sido uma semana tranquila. Com seriedade e um pouco de
ansiedade, claro. Não vemos a hora de competir e tentar a vitória." Para a finalíssima, o ABC tem
Nuno Grilo condicionado, além de Tomás Albuquerque, Carlos Martins e Ricardo Pesqueira a
recuperarem de lesão. O Benfica tem Javier Borragan castigado.
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Problemas na bancada interrompem final de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=24f5414f

 
Distúrbios na bancada onde estão sentados os adeptos encarnados levou à interrupção da partida no
Pavilhão Flávio Sá Leite
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Miguel Laranjeiro é o novo presidente da Federação de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5b9b2762

 
Miguel Laranjeiro sucede a Ulisses Pereira Fotografia: Júlio Lobo Pimentel / Global Imagens Sucede a
Ulisses Pereira, que optou por não se recandidatar Miguel Laranjeiro é o novo presidente da Federação
de Andebol de Portugal. A Assembleia Geral Eleitoral realizou-se na manhã deste sábado, em Lisboa, e
contou com elevada participação, marcando presença mais de 82% dos delegados que compõem o
atual mapa eleitoral. A Assembleia Geral Eleitoral tinha como ponto único a "Eleição dos Órgãos
Sociais da Federação de Andebol de Portugal para o mandato de quatro anos coincidente com o Ciclo
Olímpico de 2016 a 2020". Miguel Laranjeiro sucede assim a Ulisses Pereira, que optou por não se
recandidatar.
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"Época não foi perfeita, mas foi muito interessante"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=10a0a6e8

 
Carlos Resende sagrou-se campeão nacional de andebol no comando técnico do ABC. Fotografia: Paulo
Jorge Magalhães/Global Imagens Técnico do ABC mostrou-se feliz pela qualificação para a próxima
edição da Liga dos Campeões. Na hora de festejar a conquista do título de campeão nacional, o
treinador do ABC, Carlos Resende, deixou palavras elogiosas ao Benfica e fez um balanço "positivo" da
época: "Quero dar um abraço solidário ao Mariano [Ortega]. O meu pai estaria certamente satisfeito
com esta conquista. Foi no momento que conseguimos recuperar dos quatro golos de desvantagem
que o título ficou decidido, acabamos por conseguir que o Benfica ficasse mais receoso. Quanto ao
balanço da época foi extremamente positivo [Supertaça, Taça Challenge e Campeonato]. Não foi
perfeita, porque no desporto não há perfeição, mas é uma época muito interessante para o ABC, mas
os principais intervenientes são os jogadores, que estão claramente de parabéns e que se esforçaram
até à última. A ida à Liga dos Campeões na próxima época é um prémio merecido, tal como o teria
sido para o Benfica".
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Sporting  Presidente exige respeito pelo clube 

Líder dos leões criticou federações e comissões de arbitragem 

Bruno ameaça 
com abandonos 
Norberto Vasconcelos Sousa 
desporto@p.pt  

Presente no 23.° aniversá-
rio do Núcleo Sportinguista 
de Alcobaça, Bruno de Car-
valho voltou a abordar al-
guns temas quentes que 
marcaram a época. O líder 
leonino deixou a promessa 
de continuar a lutar contra os 
inimigos do clube e ameaça 
com a possibilidade de co-
meçar a abandonar as moda-
lidades. 

"Não queremos ser favo-
recidos em nada. O que aca-
bou é um Sporting submisso. 
Exigimos respeito em todas 
as modalidades. O desporto 
nacional será muito diferen-
te se o Sporting começar a 
abandonar as modalidades. 
Que as pessoas não nos tes-
tem, porque não vamos ad-
mitir mais estas atuações por  

parte das federações e das 
comissões de arbitragem", 
afirmou Bruno de Carvalho, 
considerando "uma vergo-
nha o que se passou no ande-
bol e no hóquei em patins". 

"O Sporting respira saúde 
financeira e desportiva. Esta-
mos calmos e serenos. Te-
mos o plantei mais valioso, a 
menor dívida financeira e lu-
tamos por princípios e valo-
res de que não abdicamos. 
Estamos na vanguarda do fu-
tebol na luta contra os fundos 
e a favor das novas tecnolo-
gias", explicou, criticando o 
castigo imposto a Slimani e 
deixando a garantia que Irá 
"recorrer do arquivamento 
do caso dos vouchers" do 
Benfica. "Enquanto tiver for-
ças e os sportinguistas quise-
rem, estarei no Sporting para 
travar todas as guerras ne-
cessárias", prometeu. • 
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F. C. Porto 
contrata croata 
Nikola Spelic 

O internacional croata 
Nikola Spelic é o primeiro 
reforço do E C. Porto para a 
próxima época. O lateral-
esquerdo, de 25 anos, assi-
nou por duas temporadas e 
chega aos dragões prove-
niente dos eslovenos do 
Maribor, onde jogou cinco 
anos. Foi campeão mundial 
de juniores em 2009. 
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O titulo devia ter sido entregue na quarta-feira, mas apenas logo à tarde as equipas se defrontam 

)1\!)(1c1), )1  ABC não se sagra campeão nacional há nove épocas, Benfica há oito: hoje, um 

deles vai acahar com o jejum. Polémica dos bilhetes é garantia de finalíssima quentinha 

Quem é o pirneiro 
a O« fim à seca? 
Ana Talha 
desporto@Jn.pt 

›- De um lado um ABC que, 
na meia-final do play-off de 
apuramento de campeão, 
apeou o Sporting e que, ain-
da há duas semanas, se ficou 
a rir da águia, quando levou a 
melhor na final da Taça 
Challenge. Do outro, um 
Benfica que esta época já 
conquistou a Taça de Portu-
gal e que, rumo à final, dei-
xou pelo caminho o hepta-
campeão F. C. Porto. Eis as 
duas equipas que hoje me-
dem forças na finalíssima do 
nacional de andebol. 

Para já, uma certeza. Ou 
duas. A primeira é que hoje 
termina um monopólio pin-
tado a azul e branco. A outra 
é que o sucessor porá fim a 
uma longa seca no que aos 
campeonatos diz respeito. 
Afinal, a última vez que os 
bracarenses celebraram o tí-
tulo nacional foi há nove 
anos, na época 2006/07. Já o 
Benfica foi a última equipa a 
erguer o troféu antes de os 
azuis e brancos Imporem o 
seu domínio. Fizeram-no em 
2007/08, o que dá... oito 
temporadas em branco. Por-
tanto, a questão é: quem é o 
primeiro a pôr fim à seca? 

Olhando ao curto históri-
co desta final, e ao fator casa, 
a agulha tende a pender para  

o lado de Carlos Resende e 
companhia. Isto porque, até 
aqui, quem jogou em casa 
venceu. Aconteceu com o 
ABC, no primeiro e terceiro 
jogos, quando atuou no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite (ganhou 
por 27-23 e 40-38) e com o 
Benfica, quando, no segun-
do e quarto encontros, jogou 
no Pavilhão da Luz (triunfou 
por 28-25 e 34-32). E a negra 
disputa-se... pois, em Braga. 
Mas, já se sabe, o desporto 

POLÍCIA 
EM ALERTA 
MÁXIMO 
A PSP está em alerta máximo 
para o jogo desta tarde e o Co-
mando Distrital de Braga será 
reforçado com á Unidade Es-
pecial de Polícia, através do 
Corpo de Intervenção e cães, 
para precaver qualquer situa-
ção anormal, segundo apurou 
o 1N junto de fontes policiais. A 
PSP de Braga advertiu que não 
permitirá a sobrelotação do 
Pavilhão Flávio Sá Leite, a fim 
de controlar os espectadores. 
A partir do momento em que a 
PSP considere estar cheio o 
recinto, já não permitirá mais 
entradas, mesmo que os inte-
ressados tenham bilhete. J.G. 

está longe de ser estatística. 
Certo é que, independen-

temente do que aconteça em 
campo, esta finalíssima não 
se livra da nuvem da polémi-
ca. Tudo porque, segundo 
comunicado divulgado pela 
Federação de Andebol de 
Portugal, na terça-feira, o 
ABC não disponibilizou 15% 
dos bilhetes ao Benfica. Vai 
dai, a entidade decidiu rea-
gendar a partida - inicial-
mente estava prevista para 
quarta-feira - para hoje. 

Só que a novela não acaba 
aqui. A medida mereceu du-
ras críticas ao presidente do 
ABC. João Luis Nogueira, que 
lamentou a forma como o as-
sunto foi tratado pelo órgão 
federativo. "Isto não é nada 
contra o Benfica, mas contra 
quem tomou esta decisão 
anormal e anacrónica em 
defesa do Benfica, não sei a 
que título", disse, à agência 
Lusa, explicando ainda que o 
clube só não cedeu os bilhe-
tes porque as águias não os 
pediram dentro do tempo. 

Sobre o ABC pairou ainda 
a ameaça de que, caso os in-
gressos não fossem cedidos 
ao clube da Luz. o jogo pode-
ria ser disputado em campo 
neutro - cenário esse que fi-
cou descartado anteontem. 
Assim sendo. esta tarde 
(18.30 horas), Braga coroará 
o novo campeão. • 
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ABC campeão nacional de andebol ao derrotar Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=852cae56

 
04 Junho 2016 às 20:43 O ABC sagrou-se, este sábado à noite, campeão nacional de andebol, ao
vencer o Benfica, por 32-30, após prolongamento. Num pavilhão Flávio Sá Leite a rebentar pelas
costuras, a formação bracarense conquistou o 13.º campeonato da sua história. Os minhotos
chegaram ao intervalo a perder, por 16-13, e estiveram quase sempre em desvantagem no marcador,
mas realizaram uma excelente recuperação, forçando o empate, 28-28, perto do fim. No tempo extra,
o ABC foi mais pragmático e eficaz, juntando o campeonato à Taça Challenge, que também foi
conquistada frente ao Benfica.
 
 04 Junho 2016
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Futsal: Sporting empata meias e decisão para a negra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7a702429

 
Leões venceram o Sp.Braga por 3-2
 
 O Sporting venceu o Sp.Braga no jogo 2 das meias-finais e adiou a decisão para a  negra .
Os leões tinham perdido no Minho e estavam obrigados a vencer para não ser eliminados, por isso
entraram a matar na partida. Logo nos primeiros minutos, Fortino de grande penalidade abriu o ativo
e pouco depois, uma bomba de Merlim dilatou a vantagem.
O técnico do Sp.Braga não estava contente com o que via, pediu pausa técnica, mas mal o jogo
recomeçou, Djô fez o 3-0.
O resultado foi assim para o intervalo e quando tudo fazia prever uma vitória tranquila do Sporting, o
Sp.Braga reagiu e intrometeu-se no jogo. Fábio Lima fez um auto-golo e os minhotos começaram a
acreditar. Marinho reduziu para 3-2 e até final, o Sp. Braga tentou tudo para empatar e levar o jogo
para tempo extra, mas não conseguiu.
Empate nas meias-finais e decisão para este domingo, às 15 horas, novamente no Pavilhão de
Odivelas, a casa emprestada dos leões.
 
Redação
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Federação Portuguesa de Andebol tem novo presidente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75d6dcaa

 
Miguel Laranjeiro era candidato único e teve 45 votos a favor dos 46 delegados que votaram
 
 Horas antes do início da polémica final entre ABC e Benfica, Miguel Laranjeiro foi eleito presidente da
Federação Portuguesa de Andebol (FPA), sucedendo a Ulisses Pereira.
O candidato único teve 45 votos dos 46 delegados que apareceram para o ato eleitoral, sendo o outro
um voto em branco. 10 delegados que compõe o mapa eleitoral não compareceram para votar.
 A Assembleia Geral Eleitoral realizou-se esta manhã [sábado], em Lisboa, com elevada participação,
marcando presença mais de 82% dos delegados que compõem o atual mapa eleitoral , pode ler-se no
site da Federação.
 No final da sessão, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Mourão, salientou a participação
massiva dos delegados e o sentimento de confiança que ficou claramente demonstrado nos resultados
expressos , refere ainda a FPA.
Esta eleição antecedeu o jogo 5 da final entre ABC e Benfica, que pode acompanhar ao minuto no
MAISFUTEBOL , a partir das 18h30.
 
Redação
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ABC sagra-se campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Carlos Pereira Fernandes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=edc4aa9a

 
A equipa de Braga bateu o Benfica na quinta partida e arrecada o 12º título nacional da sua história. O
ABC venceu o Benfica no último jogo da final do Nacional de andebol por 32-30 e sagrou-se campeão
português da modalidade. PUB Com a eliminatório empatada com duas vitórias para cada lado, foi
preciso recorrer ao quinto jogo para 'desatar' o nó'. O encontro ficou marcado por cenas de violência
nas bancadas, na zona reservada aos adeptos do clube da Luz, tendo o árbitro visto-se obrigado a
interromper a partida por alguns momentos, antes da polícia sanar a situação. Quanto ao jogo em si,
foi bastante disputado, com o ABC a deixar fugir uma vantagem de dois golos na primeira parte. No
segundo tempo foi a vez do Benfica deixar fugir o resultado de 28-25 a dois minutos do fim, levando a
disputa para prolongamento. No final, vitória para os bracarenses, que somam o 12º título da sua
história e quebram uma série de sete campeonatos consecutivos vencidos pelo FC Porto.
 
 Sat, 04 Jun 2016 21:39:00 +0200
 
POR Carlos Pereira Fernandes
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Jogador do Benfica intromete-se em confusão para salvar criança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Carlos Pereira Fernandes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ad36de37

 
João Pais vestiu a pele de herói no quinto jogo da final do Nacional de andebol. O ABC-Benfica,
relativo ao quinto e último jogo da final do Nacional de andebol ficou marcado por cenas de pancadaria
na zona reservada aos adeptos do clube da Luz. PUB Entre a confusão, em que a polícia foi chamada a
intervir, João Pais, jogador do Benfica, não hesitou, subiu às bancadas e recolheu uma criança que
estava no meio do conflito. O jogo, que teve lugar no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, chegou
mesmo a estar interrompido durante alguns minutos, mas acabou por ser retomado após os ânimos
terem acalmado.
 
 Sat, 04 Jun 2016 20:53:54 +0200
 
POR Carlos Pereira Fernandes
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ABC vence Benfica no prolongamento e sagra-se campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=65293f4c

 
Andebol O ABC sagrou-se este sábado campeão nacional de andebol, depois de vencer o Benfica por
32-30, após prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga. HUGO DELGADO/LUSA O ABC sagrou-se hoje campeão nacional de andebol, depois de
vencer o Benfica por 32-30, após prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no
pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a
colocar o seu nome no palmarés de campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e
cimentando o terceiro lugar no 'ranking' nacional. O FC Porto lidera o 'ranking' nacional, com 20,
seguido do Sporting, com 17. O Benfica é o quarto clube com mais títulos nacionais, com sete.
 
Agência Lusa
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ABC dá a volta e conquista 13.º título de campeão de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b5e71ac9

 
Por Francisco Perez 04/06/2016 - 20:52 Os minhotos estiveram a perder por quatro golos, mas
recuperaram e venceram o Benfica no prolongamento. O ABC fez a festa do título de andebol Nelson
Garrido O ABC conquistou o seu oitavo título de campeão nacional de andebol ao derrotar o Benfica,
ontem, por 32-30, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. No quinto e derradeiro jogo da "finalíssima"
do campeonato, os minhotos estiveram a perder por quatro golos a três minutos do fim, mas
empataram antes do apito final e levaram o encontro a prolongamento, quando se superiorizaram. A
partida começou a todo o gás. O ABC inaugurou o marcador por Pedro Seabra, seguindo-se de
imediato a resposta "encarnada" por David Carvalho. Os primeiros cinco minutos ficaram marcados
pela eficácia de ambas as equipas, que concretizavam a cada remate. Quatro para o ABC, três para o
Benfica. Depois de uma fase mais goleadora, o jogo estabilizou até ao final dos primeiros 20 minutos.
O Benfica passou para a frente do marcador pela primeira vez nesse período, após uma desatenção do
adversário. O insucesso ofensivo do ABC foi aproveitado pelos "encarnados", que chegaram ao
intervalo a vencer por 16-13. A segunda meia hora de jogo teve um ritmo mais elevado. O Benfica
chegou mesmo a ter quatro golos de vantagem (27-23), mas Carlos Resende, inconformado, apostou
tudo no ataque, colocando defesas mistas e pedindo aos seus jogadores para serem mais agressivos.
Após dois remates certeiros, os minhotos acreditaram que era possível levar a partida para
prolongamento, e nos cinco minutos finais marcaram cinco golos. No final do tempo regulamentar,
verificava-se uma igualdade a 28, segundos depois de Ales Silva falhar o golo vitorioso para os
"encarnados", apenas com o guarda-redes Humberto Gomes pela frente. O empate obtido nos últimos
minutos galvanizou o ABC, que terminaria a partida vencendo por 32-30. Depois do ciclo dominante
do FC Porto, com sete títulos consecutivos, o ABC conquista o seu 13.º título da história. Os minhotos
não venciam um campeonato desde 2006-07. Em 65 edições, os "azuis-e-brancos" continuam a ser os
recordistas, com 20 troféus. Seguem-se o Sporting (17), ABC (13), Benfica (sete), Belenenses (cinco),
Salgueiros e Madeira SAD (um cada). Texto editado por Jorge Miguel Matias
 
 04/06/2016 - 20:52
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ANDEBOL João Moniz, guarda-
redes de 21 anos, assinou pelo 
Belenenses. Formado no Restelo, 
o guardião volta a casa depois de 
ter representado FC Porto e 
Águas Santas. Entretanto, Carlos 
Siqueira renovou o contrato que 
o liga ao clube que representa já 
há 9 anos. 
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DECISÃO. Pedro Spínola e Hugo Lima reencontram-se esta tarde em Braga 
A QUESTÃO DA CEDÊNCIA 
DOS BILHETES POR PARTE 
DO ABC LEVOU AO ADIAMENTO 
DA PARTIDA PARA HOJE 

ANDEBOL 

DEPOIS DA POLÉMICA 
VENHA LÁ O CAMPEÃO 
ABC e Benfica defrontam-
se hoje no pavilhão Flávio 
Sá Leite, num jogo em que 
será atribuído o título 

ISABEL DANTAS 

 conseguir este titulo", afiançou 
Paulo Moreno, na BTV. 

Superados os comunicados e 
`contra-comunicados', osbilhetes 
para cá, bilhetes para lá, vamos ao 
que interessa - hoje vai finalmente 
haver andebol. E em Braga. Ao 
cabo deumalonga maratonadejo-
gos (9 no total), que incluiu pelo 
meio dois encontros para a Taça 
Challenge ganha pelos minhotos, 
Benfica e ABC -defrontam-se no 
jogo 5 desta emocionante final do 
playoff (que devia ter sido realizado 
quarta-feira...) cientes deque tudo 

vai resumir-se a este confronto, 
pois daqui sairá o novo campeão. 

"Ao fim de tantos jogos, já não 
existem segredos entre nós, estes 
encontros decidem-se nosporme-
nores", começou por dizer Pedro 
Seabra, central dos minhotos. "No 
final da fase regular sabíamos que 
desde que não fosse com o FC Por-
to teríamos sempre o fator casa e 
temos de aproveitá-lo." Palavras 
corroboradas por Hugo Rocha. 
"Este é o jogo onde todos querem 
estar e vai ser um excelenteespetá - 
calo. Além de contarmos com o 
apoio dos nossos adeptos, temos 

FINAL DO PLAYOFF 
Jogu 1— ABC-Benfica 40-38 
Jogo 2 — Benfica-ABC 28-25 
Jogo 3— ABC-Benfica 27-23 
Jogo 4 — Benfica-ABC 34-32 
Jogo 5— ABC-Benfica 18h30 

qualidade para nos assumirmos 
como favoritos." 

A equipa do Benfica, que não 
conta com o castigado Borragan, 
não estará sozinha em Braga - vai 
poder levar alguns adeptos, de-
pois de o ABC ter cedido ingressos 
- e apresenta-se determinada a - 
lutar pela vitória. "Acreditamos 
no nosso trabalho, no nosso grupo 
e ternos a perfeita noção de que vai 
ser difícil. Mas tudo faremos para  

Risco elevado 
Depois de a federação ter adiado a 
finalíssima para hoje (18h30) -
'obrigando' o ABC a ceder bilhetes 
ao Benfica, caso contrário não jo-
garia no Flávio Sá Leite -, o jogo foi 
considerado de "risco elevado" e a 
PSP está a postos, conforme expli-
cou em comunicado. "O clube or-
ganizador foi informado do núme-
ro aproximado de espectadores 
que poderão estar presentes, em 
condições efetivas de segurança", 
refere o Comando Distrital da PSP 
de Braga, que conta acompanhar as 
claques e adeptos até ao pavilhão. o 

~11~111111.1 

NIKOLA SPELIC 

Dragão oficializa 
lateral croata 

FC Porto já começou a 
preparar a próxima época e 
oficializou a contratação do 
croata Nikola Spelic. O late-
ral-esquerdo, de 25 anos, as-
sinou por duas temporadas, 
pondo fim a uma ligação de 
cinco épocas com os eslove-
nos do RK Maribor Branik, 
onde alcançou o recorde de 
golos numa época (262). Nas 
últimas cinco apontou 602 
no total. 
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O símbolo que 
não convenceu 

Uma maioria de 
sócios presentes 
na assembleia ge-
ral de anteontem 
chumbou a propos-
ta apresentada pela direção de 
alteração do símbolo do clube -
foram contabilizados 42 votos 
contra, 33 a favor e 13 absten-
ções. A nova direção pretende 
modernizar apolítica de comu-
nicação do clube e o ponto cen-
tral passava pela alteração do 
símbolo dos castores, com uma 
imagem modernizada, man-
tendo as referências do ante-
rior. AS cinco argolas seriam 
redimensionadas e colocadas 
em paralelo e no interior teria a 
Cruz dos Templários. o Is. 
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Bruno de Carvalho: Agora vão meter a CMVM em tribunal?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9754f76d

 
Comenta ironicamente o cenário de falência técnica da SAD do Benfica
 
No seu discurso no núcleo do Sporting de Alcobaça, Bruno de Carvalho deixou várias farpas aos rivais.
Aqui ficam algumas das frases mais importantes do líder leonino acerca de Benfica e FC Porto,
versando temas como os fundos, finanças ou competição nas várias modalidades. Nem o Sp. Braga
escapou...
 
- Fundos: "Quando dizia que os fundos não eram o remédio, os pseudo-especialistas diziam que os
fundos eram fundamentais. Vejo, sim, clubes a ter sanções gravíssimas porque continuam a usar
fundos. E cuidado que para alguns clubes portugueses é melhor abrirem os olhos, porque nós e a FIFA
estamos atentos. Tenham atenção se aquilo que fazem é permitido ou não."
 
- Finanças: "Há uma SAD em falência técnica, a do Benfica. E agora? Vão meter a CMVM em tribunal?
O Sporting respira saúde financeira e desportiva, não está a vender jogadores. Temos o menor
passivo quando há três anos tínhamos o maior. Somos exemplos de gestão na UEFA."
 
 
- Final do andebol: "Todos verificamos a vergonha que se passa no campeonato de andebol. Não é
possível continuarmos impávidos e serenos perante um clube que negou bilhetes ao Sporting mas com
o qual ninguém teve problemas e de repente acontece com o Benfica e já é um problema nacional, já
vai tudo preso."
 
- Pereira Cristóvão e Vouchers: "PPC é um assunto, vouchers é outro. Um tem a ver com atentado à
honra e agora é problema entre a justiça e PPC; o outro tem a ver com regulamento. não são
inocentes estas duas tomadas de decisão antes das eleições e isso está errado"
 
- Golos do Benfica festejados por adeptos do Sp. Braga: "Fiquei estarrecido como é que comemoraram
os golos do rival do Sporting. Não é assim que serão grandes. Tenho respeito por todos mas acima de
tudo pelo clube que amo e aquilo que esperava na altura era que o presidente do Sp. Braga dissesse
que não se revia na atitude, mas afinal não são do Sp. Braga e sim de outro clube."
 00h25
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Escaramuças entre adeptos pararam o ABC-Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=742c1cb0

 
O quinto e decisivo jogo da final entre ABC e Benfica ficou marcado por um momento mais quente
ainda na primeira parte. O jogo foi interrompido por volta dos 17 minutos devido a problemas na área
onde estavam os adeptos encarnados. A polícia foi obrigada a intervir nas bancadas e a situação
obrigou à saída de uma criança da zona, descendo para o campo onde foi conduzida em segurança
para outra área por João Pais, capitão do Benfica. A situação acabou por acalmar e o jogo pôde
finalmente prosseguir. Recorde-se que os dias que antecederam o jogo ficaram marcados por uma
polémica entre os dois clubes, devido à questão da cedência dos bilhetes aos adeptos visitantes, o que
obrigou mesmo ao adiamento do encontro para este sábado. Continuar a ler Autor: Luís Miroto Simões
 
 19h28
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Bruno de Carvalho: Não vamos ser comidos novamente nos campeonatos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=61259964

 
A polémica em torno dos bilhetes para a final do playoff de andebol, entre ABC e Benfica, voltou a
merecer um comentário do Sporting, desta feita de Bruno de Carvalho, que falou em dois pesos e
duas medidas. O presidente do Sporting deixou claro que os leões vão combater os seus inimigos,
aqueles que "não querem transparência e verdade". "Todos verificamos a vergonha que se passa no
campeonato de andebol. Não é possível continuarmos impávidos e serenos perante um clube que
negou bilhetes ao Sporting mas com o qual ninguém teve problemas e de repente acontece com o
Benfica e já é um problema nacional, já vai tudo preso. Chega, chega! Sou contra os inimigos do
Sporting. Quem são? São os que tomam este tipo de decisões no andebol, no hóquei e no futebol. São
os que não querem transparência e verdade. Seja de que clube forem vamos combatê-los até ao fim",
começou por dizer o presidente do Sporting no núcleo de Alcobaça. "Não vamos ser comidos
novamente nos campeonatos, como foi no andebol, na final do ano passado, em que se transformou
um livre de 7 metros numa falta ofensiva. O Sporting seria campeão de andebol no ano passado. Se
não precisam do Sporting tenham a coragem de dizer. Precisam mais as federações do Sporting do
que o contrario. Alguém se preocupa com o que se passa? São sempre as mesmas equipas de
arbitragem, com os mesmos erros. Chega, não têm ponham mais ou formem." Continuar a ler
 
 00h04
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Depois da polémica venha lá o campeão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f5acdfdc

 
Superados os comunicados e 'contra-comunicados', os bilhetes para cá, bilhetes para lá, vamos ao que
interessa - hoje vai finalmente haver andebol. E em Braga. Ao cabo de uma longa maratona de jogos
(9 no total), que incluiu pelo meio dois encontros para a Taça Challenge ganha pelos minhotos,
Benfica e ABC defrontam-se no jogo 5 desta emocionante final do playoff (que devia ter sido realizado
quarta-feira...) cientes de que tudo vai resumir-se a este confronto, pois daqui sairá o novo campeão.
"Ao fim de tantos jogos, já não existem segredos entre nós, estes encontros decidem-se nos
pormenores", começou por dizer Pedro Seabra, central dos minhotos. "No final da fase regular
sabíamos que desde que não fosse com o FC Porto teríamos sempre o fator casa e temos de
aproveitá-lo." Palavras corroboradas por Hugo Rocha. "Este é o jogo onde todos querem estar e vai
ser um excelente espetáculo. Além de contarmos com o apoio dos nossos adeptos, temos qualidade
para nos assumirmos como favoritos." A equipa do Benfica, que não conta com o castigado Borragan,
não estará sozinha em Braga - vai poder levar alguns adeptos, depois de o ABC ter cedido ingressos -
e apresenta-se determinada a lutar pela vitória. "Acreditamos no nosso trabalho, no nosso grupo e
temos a perfeita noção de que vai ser difícil. Mas tudo faremos para conseguir este título", afiançou
Paulo Moreno, na BTV. Continuar a ler Risco elevado Depois de a federação ter adiado a finalíssima
para hoje (18h30) - 'obrigando' o ABC a ceder bilhetes ao Benfica, caso contrário não jogaria no Flávio
Sá Leite -, o jogo foi considerado de "risco elevado" e a PSP está a postos, conforme explicou em
comunicado. "O clube organizador foi informado do número aproximado de espectadores que poderão
estar presentes, em condições efetivas de segurança", refere o Comando Distrital da PSP de Braga,
que conta acompanhar as claques e adeptos até ao pavilhão. Autor: Isabel Dantas
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Todos os campeões nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7f8cd9c6

 
Ranking de campeões: 1.º FC Porto 20 títulos 2.º Sporting 17 Continuar a ler 3.º ABC 13 4.º Benfica 7
5.º Belenenses 5 6.º Salgueiros 1 6.º Madeira SAD 1 Historial do Campeonato Nacional de andebol:
1951/52 - Sporting 1952/53 - Salgueiros 1953/54 - FC Porto 1954/55 - não se disputou 1955/56 -
Sporting 1956/57 - FC Porto 1957/58 - FC Porto 1958/59 - FC Porto 1959/60 - FC Porto 1960/61 -
Sporting 1961/62 - Benfica 1962/63 - FC Porto 1963/64 - FC Porto 1964/65 - FC Porto 1965/66 -
Sporting 1966/67 - Sporting 1967/68 - FC Porto 1968/69 - Sporting 1969/70 - Sporting 1970/71 -
Sporting 1971/72 - Sporting 1972/73 - Sporting 1973/74 - Belenenses 1974/75 - Benfica 1975/76 -
Belenenses 1976/77 - Belenenses 1977/78 - Sporting 1978/79 - Sporting 1979/80 - Sporting 1980/81
- Sporting 1981/82 - Benfica 1982/83 - Benfica 1983/84 - Sporting 1984/85 - Belenenses 1985/86 -
Sporting 1986/87 - ABC 1987/88 - ABC 1988/89 - Benfica 1989/90 - Benfica 1990/91 - ABC 1991/92
- ABC 1992/93 - ABC 1993/94 - Belenenses 1994/95 - ABC 1995/96 - ABC 1996/97 - ABC 1997/98 -
ABC 1998/99 - FC Porto 1999/00 - ABC 2000/01 - Sporting 2001/02 - FC Porto 2002/03 - FC Porto
2003/04 - FC Porto 2004/05 - Madeira SAD 2005/06 - ABC 2006/07 - ABC 2007/08 - Benfica 2008/09
- FC Porto 2009/10 - FC Porto 2010/11 - FC Porto 2011/12 - FC Porto 2012/13 - FC Porto 2013/14 -
FC Porto 2014/15 - FC Porto 2015/16 - ABC Autor: Lusa
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Miguel Laranjeiro é o novo presidente da Federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bcf797d6

 
Miguel Laranjeiro, candidato único, foi eleito este sábado presidente da Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), para o quadriénio 2016/2020, sucedendo no cargo a Ulisses Pereira. "A Assembleia
Geral Eleitoral realizou-se esta manhã, em Lisboa, com elevada participação, marcando presença mais
de 82% dos delegados que compõem o atual mapa eleitoral", refere a FPA em nota publicada no seu
site oficial na internet. O ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que
compõem o atual mapa eleitoral, com Miguel Laranjeiro a merecer 45 votos, mais um voto em branco.
Continuar a ler "No final da sessão, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Mourão,
salientou a participação massiva dos delegados e o sentimento de confiança que ficou claramente
demonstrado nos resultados expressos", refere ainda a FPA. Autor: Lusa
 
 15h59
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Equilíbrio reina nas principais modalidades de pavilhão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=81d67e1c

 
As principais modalidades de pavilhão em Portugal - voleibol, basquetebol, andebol, futsal, hóquei em
patins e ténis de mesa - têm conhecido um tremendo equilíbrio esta época no que respeita aos vários
campeões nacionais. Com efeito, ainda nenhum clube conseguiu mais do que um título na principal
prova nacional, embora o futsal possa vir a desempatar, com o Sporting a poder acompanhar o
Benfica na final do playoff. Com a vitória do ABC no quinto e decisivo jogo da final do andebol, diante
do Benfica, o cenário ficou ainda mais heterogéneo. Isto porque em cinco modalidades já fechadas,
registaram-se... cinco campeões diferentes. O ABC, como referimos, celebrou no andebol, ao passo
que a Fonte do Bastardo levou a melhor no voleibol, o Benfica no hóquei em patins, o FC Porto no
basquetebol e o Sporting no ténis de mesa. Falta, então, o futsal, que pode permitir a Benfica ou
Sporting ficarem na frente desta contabilidade... ou mesmo contribuir para uma maior discrepância, se
for o Sp. Braga a chegar ao título. Benfica perdeu três finais Continuar a ler O caso das águias merece
igualmente destaque pelo facto de terem chegado à final de três das quatro competições com sistema
a eliminar... acabando por 'morrer sempre na praia'. Foi assim no voleibol, no andebol e no
basquetebol, ao passo que no ténis de mesa caíram aos pés do futuro campeão Sporting nas 'meias'.
O PANORAMA NAS PRINCIPAIS MODALIDADES DE PAVILHÃO Modalidade Campeão Finalista Andebol
ABC Benfica Basquetebol FC Porto Benfica Ténis de mesa Sporting Juncal Hóquei em patins Benfica *
Voleibol Fonte do Bastardo Benfica Futsal ** ** *Prova funciona apenas em sistema de campeonato
**Campeonato ainda decorre Autor: João Socorro Viegas
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ABC, campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/55853/abc_campeao_nacional_de_andebol?utm_source=cxultimas

 
Benfica foi derrotado no prolongamento O ABC é o novo campeão nacional de andebol. A equipa de
Braga derrotou o Benfica, no prolongamento do jogo decisivo, por 32-30. Na "negra", o jogo foi
equilibrado. O Benfica chegou a ter quatro golos de vantagem no segundo tempo (23-27), mas não
conseguiu segurar o resultado. O prolongamento chegou com 28-28. Nos 10 minutos decisivos o ABC
esteve quase sempre na frente e foi superior. A final estava empatada 2-2. O ABC sucede ao FC Porto.
 
 04 jun, 2016 - 20:43
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ABC vence Benfica no prolongamento e sagra-se campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cf676d51

 
Lusa 04 Jun, 2016, 21:03 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | Foto: Hugo Delgado - Lusa O
ABC sagrou-se hoje campeão nacional de andebol, depois de vencer o Benfica por 32-30, após
prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a colocar o seu nome no palmarés de
campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e cimentando o terceiro lugar no
`ranking` nacional. O FC Porto lidera o `ranking` nacional, com 20, seguido do Sporting, com 17. O
Benfica é o quarto clube com mais títulos nacionai, com sete. Pesquise por: Benfica, Sporting, Please
enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 04 Jun, 2016, 21:03|
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Confrontos entre adeptos interromperam ABC-Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=96493f0e

 
04-06-2016 19:30
 
 A quinta e decisiva partida entre o ABC e o Benfica foi interrompida ainda na primeira parte aos 17
minutos.
 
 Foto: ANTÓNIO COTRIM / LUSA
 
 Benfica vs ABC
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A polícia interviu nas bancadas numa zona em que estavam situados os adeptos do Benfica, a
situação levou à saída de uma criança dessa zona do recinto, ladeada pelo capitão "encarnado" João
Pais.
 
 Entretanto tudo acalmou e o jogo foi retomado. Recorde-se que neste jogo se vai decidir o campeão
português de andebol.
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ABC vence Benfica no prolongamento e sagra-se campeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3bc1ca0a

 
04-06-2016 20:44
 
 O FC Porto lidera o 'ranking' nacional, com 20, seguido do Sporting, com 17. O Benfica é o quarto
clube com mais títulos nacionai, com sete.
 
 Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
 
 ABC- Benfica
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC sagrou-se hoje campeão nacional de andebol, depois de vencer o Benfica por 32-30, após
prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
 
 Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a colocar o seu nome no palmarés de
campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e cimentando o terceiro lugar no
'ranking' nacional.
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Miguel Laranjeiro eleito presidente da Federação Portuguesa de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d921c0de

 
04-06-2016 15:44
 
 O ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que compõem o atual mapa
eleitoral.
 
 Foto: FPA
 
 Miguel Laranjeiro sucede no cargo a Ulisses Pereira.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Miguel Laranjeiro, candidato único, foi eleito este sábado presidente da Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), para o quadriénio 2016/2020, sucedendo no cargo a Ulisses Pereira.
 
 "A Assembleia Geral Eleitoral realizou-se esta manhã, em Lisboa, com elevada participação,
marcando presença mais de 82% dos delegados que compõem o atual mapa eleitoral", refere a FPA
em nota publicada no seu site oficial na internet.
 
 O ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que compõem o atual mapa
eleitoral, com Miguel Laranjeiro a merecer 45 votos, mais um voto em branco.
 
 "No final da sessão, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Mourão, salientou a
participação massiva dos delegados e o sentimento de confiança que ficou claramente demonstrado
nos resultados expressos", refere ainda a FPA.
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Jogador do Benfica salva criança de cena de violência nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sol Online

URL:http://sol.sapo.pt/SOL/noticia/512440

 
O jogo entre o ABC e Benfica ficou marcado ela violência e uma boa ação de um jogador. Durante o
quinto e último jogo da final do nacional de andebol, houve cenas de pancadaria na zona reservada
aos adeptos do clube da Luza, uma zona onde se encontravam crianças. No meio da confusão, o
jogador do Benfica João Pais decidiu subir às bancadas e retirar uma criança do meio da confusão. O
momento foi captado por adeptos e está a ser partilhado nas redes sociais. A polícia foi obrigada a
intervir, mas os ânimos acabaram por acalmar e o jogo foi retomado.
 
 04/06/2016 21:17
 
SOL
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Playoffs 2015/16: Resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20160604_2106_playoffs_201516_resultados.html

 
O FC Porto defende o título de campeão... 20:59 . Record Por Record PalmarésFinalABC (2)-Benfica
(4), 3-2Jogo 1: ABC-Benfica, 40-38 (a.p.)Jogo 2: Benfica-ABC, 28-25Jogo 3: ABC-Benfica, 27-23Jogo
4: Benfica-ABC, 34-32Jogo 5: ABC-Benfica, 32-30 (a.p.)Meias-finais(1) FC Porto-Benfica (4), 1-3Jogo
1: FC Porto-Benfica, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Benfica-FC Porto, 30-29 (a.p.)Jogo 3: FC Porto-Benfica, 27-
23Jogo 4: Benfica-FC Porto, 22-20Equipa apurada: Benfica(2) ABC-Sporting (3), 3-2Jogo 1: ABC-
Sporting, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Sporting-ABC, 29-32Jogo 3: ABC-Sporting, 25-30Jogo 4: Sporting-ABC,
25-28Jogo 5: ABC-Sporting, 29-28 (a.p.)Equipa apurada: ABCQuartos-de-final(1) FC Porto-Avanca
(8), 2-0Avanca-FC Porto, 24-30FC Porto-Avanca, 30-24Apurado: FC Porto(2) ABC-Passos Manuel (7),
2-0Passos Manuel-ABC, 28-36ABC-Passos Manuel, 32-28Apurado: ABC(3) Sporting-Águas Santas (6),
2-0Águas Santas-Sporting, 24-27Sporting-Águas Santas, 33-24Apurado: Sporting(4) Benfica-Madeira
SAD (5), 2-0Madeira SAD-Benfica, 25-26Benfica-Madeira SAD, 40-30Apurado: Benfica
 
 20:59 . Record
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Bruno de Carvalho: Agora vão meter a CMVM em tribunal?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/bruno_de_carvalho_agora_vao_meter_a_cmvm_em_tribunal.html

 
Comenta ironicamente o cenário de falência técnica da SAD do Benfica 00:25 . Record Por Record No
seu discurso no núcleo do Sporting de Alcobaça, Bruno de Carvalho deixou várias farpas aos rivais.
Aqui ficam algumas das frases mais importantes do líder leonino acerca de Benfica e FC Porto,
versando temas como os fundos, finanças ou competição nas várias modalidades. Nem o Sp. Braga
escapou...- Fundos: "Quando dizia que os fundos não eram o remédio, os pseudo-especialistas diziam
que os fundos eram fundamentais. Vejo, sim, clubes a ter sanções gravíssimas porque continuam a
usar fundos. E cuidado que para alguns clubes portugueses é melhor abrirem os olhos, porque nós e a
FIFA estamos atentos. Tenham atenção se aquilo que fazem é permitido ou não."- Finanças: "Há uma
SAD em falência técnica, a do Benfica. E agora? Vão meter a CMVM em tribunal? O Sporting respira
saúde financeira e desportiva, não está a vender jogadores. Temos o menor passivo quando há três
anos tínhamos o maior. Somos exemplos de gestão na UEFA."- Final do andebol: "Todos verificamos a
vergonha que se passa no campeonato de andebol. Não é possível continuarmos impávidos e serenos
perante um clube que negou bilhetes ao Sporting mas com o qual ninguém teve problemas e de
repente acontece com o Benfica e já é um problema nacional, já vai tudo preso."- Pereira Cristóvão e
Vouchers: "PPC é um assunto, vouchers é outro. Um tem a ver com atentado à honra e agora é
problema entre a justiça e PPC; o outro tem a ver com regulamento. não são inocentes estas duas
tomadas de decisão antes das eleições e isso está errado"- Golos do Benfica festejados por adeptos do
Sp. Braga: "Fiquei estarrecido como é que comemoraram os golos do rival do Sporting. Não é assim
que serão grandes. Tenho respeito por todos mas acima de tudo pelo clube que amo e aquilo que
esperava na altura era que o presidente do Sp. Braga dissesse que não se revia na atitude, mas afinal
não são do Sp. Braga e sim de outro clube."
 
 00:25 . Record
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ABC bate Benfica e sagra-se campeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Quinto jogo caiu para os da casa... 20:40 . Record Por Record Tudo decidido, o título fica em Braga.
Foram precisos cinco jogos para decidir o novo campeão, e, mesmo no derradeiro, só o
prolongamento desfez a dúvida, após o Benfica ter estado perto da vitória no tempo regulamentar.
Final em festa no Pavilhão Flávio Sá Leite, com direito a invasão de campo.Final do jogo, o ABC é
campeão nacional! ABC-Benfica, 32-3070'. Que defesa de Humberto Gomes!69'. Golo do ABC. Spínola
coloca os minhotos perto do título. 32-3068'. Reduz o Benfica, por Cavalcanti. 31-3067'. Pedro Spínola
volta a marcar. 31-2965'. Tempo para troca de campo.65'. Spínola e Ferro marcam em lances
consecutivos. 30-2963'. Hugo Figueira evita novo golo dos minhotos.63'. Golo de Pedro Seabra.
Bracarenses na frente. 29-2862'. Enorme defesa de Humberto Gomes, a impedir o Benfica de passar
para a frente.61'. Hugo Rocha desperdiça novo livre de sete metros para a equipa da casa.61'.
Arranca a 1.ª parte do prolongamento.Enorme festa dos adeptos da casa, cuja equipa recuperou de
uma desvantagem de quatro golos. Tudo em aberto.60'. Final do tempo regulamentar. O jogo segue
para prolongamento. 60'. Empata o ABC! Nuno Grilo no último minuto. 28-2859'. Grilo marca e
aproxima os minhotos. 27-2858'. Hugo Rocha converte o livre de sete metros. 26-2858'. Dois minutos
para João Pais. Benfica em inferioridade.58'. Ales Silva marca na recarga. 25-2857'. Timeout para o
Benfica.57'. Contra-ataque e novo golo dos minhotos, Miguel Sarmento. 25-2757'. Grande golo de
Branquinho. 24-2756'. Timeout para o ABC.54'. Já Belone não falha da mesma marca. 23-2753'.
Sarmento falha o livre de sete metros.52'. Riposta Belone Moreira. 23-2651'. Tiro de Spínola, a
reduzir. 23-2550'. Aranda consegue o golo já quase sem ângulo. 22-2550'. Dois minutos para Hugo
Rocha.49'. Sarmento marca e o ABC aproxima-se. 22-2449'. Timeout para o ABC.48'. Moreno repõe a
vantagem benfiquista. 21-2447'. Nuno Grilo marca, após um período com muitas interrupções e sem
golos. 21-2344'. Uelington dá vantagem de quatro golos ao Benfica mas Spínola reduz logo a seguir.
20-2341'. Mais um para os encarnados. Foi Belone. 19-2241'. Pedro Spínola ganha espaço e reduz.
19-2140'. Tiago Ferro consegue marcar de costas. 18-2140'. Timeout para o Benfica.39'. Responde o
Benfica por Tiago Pereira, mas André Gomes volta a reduzir. 18-2038'. Marca Nuno Grilo, o homem
golo do ABC. 17-1938'. As águias ampliam a vantagem, por João Pais. 16-1935'. Vidrago marca o seu
primeiro golo no jogo. 16-1834'. Hugo Rocha tenta o chapéu num livre de sete metros, mas acabou
por fazer um passe ao guardião.33'. Remate em força de Elledy Semedo, certeiro. 15-1832'. Spínola
marca mais um para o ABC, que está mais perto do Benfica. 15-1731'. Dois golos a abrir: Semedo e
Pedro Seabra marcaram. 14-1731'. Início da segunda parte.Jogo muito disputado em Braga. O ABC
chegou a ter dois golos de vantagem sobre o Benfica mas permitiu que os encarnados dessem a volta
ao marcador na segunda metade do primeiro tempo. Três golos separam as duas equipas.30'.
Intervalo. ABC-Benfica, 13-1630'. Miguel Sarmento falha um livre de sete metros.30'. João Pais volta
a ampliar a vantagem do Benfica. 13-1629'. Responde Hugo Rocha, reduzindo uma vez mais. 13-
1529'. Bomba de Hugo Lima. 12-1528'. Semedo e André Gomes marcam quase de seguida. 12-1427'.
2 minutos para Cavalcanti.27'. João Pais responde com um tento para as águias. Dois golos de
vantagem novamente. 11-1326'. Pedro Seabre marca e o ABC reduz a desvantagem. 11-1226'.
Timeout para o Benfica.26'. Ataque rápido dos bracarenses e Nuno Grilo acerta no alvo. 10-1224'.
Timeout para o ABC.24'. O Benfica ganha agora por três golos. Foi Belone a marcar. 9-1222'. Tiago
Pereira amplia a vantagem das águias. 9-1120'. Hugo Figueira marca de baliza a baliza. 9-1020'.
Aranda em dificuldades após marcar. 9-919'. Contra-ataque concluído por Branquinho. 9-819'. 2
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minutos para Nuno Grilo.18'. Elledy Semedo e Hugo Rocha marcam para as respetivas formações. 8-
817'. Recomeça o jogo.Situação mais calma agora, o jogo vai recomeçar.Muita confusão junto aos
adeptos do Benfica, com polícia nas bancadas. Uma criança é tirada da zona para o campo e
conduzida por um jogador encarnado.17'. Jogo interrompido por escaramuças nas bancadas. Os
jogadores pedem calma aos adeptos.13'. Uelington empata com a bola a bater no poste antes de
entrar. 7-712'. Belo gesto técnico de Diogo Branquinho, bola junto ao solo. 7-612'. João Pais
restabelece a igualdade. 6-611'. Nuno Grilo acrescenta mais um tento à sua conta pessoal. 6-510'.
Empata o Benfica, por Tiago Pereira. 5-58'. Mais um para Belone. 5-48'. Davide Carvalho sai em
dificuldades.6'. Pedro Spínola por debaixo das pernas do guardião benfiquista. 5-36'. Tenta João Pais
mas o guarda-redes Humberto Gomes brilha na baliza minhota.5'. Nuno Grilo desbloqueia novamente
a igualdade. 4-35'. Belone a redimir-se. 3-34'. Belone Moreira falha a tentativa e na resposta Seabra
fatura. 3-23'. Uelington aponta o seu primeiro da tarde. 2-23'. Nuno Grilo dá novamente vantagem
aos minhotos. 2-12'. Davide Carvalho empata para as águias. 1-11'. Pedro Seabra abre o marcador
para o ABC. 1-01'. Arranca a última partida da final!Grande ambiente no Pavilhão Flávio Sá Leite.
Tudo a postos para o início da partida.-----------------------------------------------------------------
Chegou o dia da decisão. ABC ou Benfica, um deles vai sagrar-se campeão nacional de andebol no
final do quinto encontro entre as duas formações, que tem início às 18H30, no Pavilhão Flávio Sá
Leite.A final está empatada (2-2) após os minhotos terem vencido os dois jogos em casa e os
lisboetas triunfado no seu reduto.O encontro decisivo realiza-se após a polémica relativa à cedência de
bilhetes aos adeptos encarnados, um problema que levou mesmo ao adiamento do jogo para
hoje.Estes foram os resultados até agora:ABC-Benfica, 40-38Benfica-ABC, 28-25ABC-Benfica, 27-
23Benfica-ABC, 34-32
 
 20:40 . Record
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Escaramuças entre adeptos pararam o ABC-Benfica
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Polícia teve de intervir... 19:28 . Record Por Record O quinto e decisivo jogo da final entre ABC e
Benfica ficou marcado por um momento mais quente ainda na primeira parte. O jogo foi interrompido
por volta dos 17 minutos devido a problemas na área onde estavam os adeptos encarnados.A polícia
foi obrigada a intervir nas bancadas e a situação obrigou à saída de uma criança da zona, descendo
para o campo onde foi conduzida em segurança para outra área por João Pais, capitão do Benfica.A
situação acabou por acalmar e o jogo pôde finalmente prosseguir. Recorde-se que os dias que
antecederam o jogo ficaram marcados por uma polémica entre os dois clubes, devido à questão da
cedência dos bilhetes aos adeptos visitantes, o que obrigou mesmo ao adiamento do encontro para
este sábado.
 
 19:28 . Record
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Bruno de Carvalho: Não vamos ser comidos novamente nos campeonatos
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Presidente leonino não esquece o futebol... mas também o andebol 00:04 . Record Por Record A
polémica em torno dos bilhetes para a final do playoff de andebol, entre ABC e Benfica, voltou a
merecer um comentário do Sporting, desta feita de Bruno de Carvalho, que falou em dois pesos e
duas medidas. O presidente do Sporting deixou claro que os leões vão combater os seus inimigos,
aqueles que "não querem transparência e verdade"."Todos verificamos a vergonha que se passa no
campeonato de andebol. Não é possível continuarmos impávidos e serenos perante um clube que
negou bilhetes ao Sporting mas com o qual ninguém teve problemas e de repente acontece com o
Benfica e já é um problema nacional, já vai tudo preso. Chega, chega! Sou contra os inimigos do
Sporting. Quem são? São os que tomam este tipo de decisões no andebol, no hóquei e no futebol. São
os que não querem transparência e verdade. Seja de que clube forem vamos combatê-los até ao fim",
começou por dizer o presidente do Sporting no núcleo de Alcobaça."Não vamos ser comidos
novamente nos campeonatos, como foi no andebol, na final do ano passado, em que se transformou
um livre de 7 metros numa falta ofensiva. O Sporting seria campeão de andebol no ano passado. Se
não precisam do Sporting tenham a coragem de dizer. Precisam mais as federações do Sporting do
que o contrario. Alguém se preocupa com o que se passa? São sempre as mesmas equipas de
arbitragem, com os mesmos erros. Chega, não têm ponham mais ou formem."
 
 00:04 . Record
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Depois da polémica venha lá o campeão
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Depois de a federação ter adiado a finalíssima para hoje (18h30) 06:42 . Record Por Record
Superados os comunicados e 'contra-comunicados', os bilhetes para cá, bilhetes para lá, vamos ao que
interessa - hoje vai finalmente haver andebol. E em Braga. Ao cabo de uma longa maratona de jogos
(9 no total), que incluiu pelo meio dois encontros para a Taça Challenge ganha pelos minhotos,
Benfica e ABC defrontam-se no jogo 5 desta emocionante final do playoff (que devia ter sido realizado
quarta-feira...) cientes de que tudo vai resumir-se a este confronto, pois daqui sairá o novo
campeão."Ao fim de tantos jogos, já não existem segredos entre nós, estes encontros decidem-se nos
pormenores", começou por dizer Pedro Seabra, central dos minhotos. "No final da fase regular
sabíamos que desde que não fosse com o FC Porto teríamos sempre o fator casa e temos de
aproveitá-lo." Palavras corroboradas por Hugo Rocha. "Este é o jogo onde todos querem estar e vai
ser um excelente espetáculo. Além de contarmos com o apoio dos nossos adeptos, temos qualidade
para nos assumirmos como favoritos."A equipa do Benfica, que não conta com o castigado Borragan,
não estará sozinha em Braga - vai poder levar alguns adeptos, depois de o ABC ter cedido ingressos -
e apresenta-se determinada a lutar pela vitória. "Acreditamos no nosso trabalho, no nosso grupo e
temos a perfeita noção de que vai ser difícil. Mas tudo faremos para conseguir este título", afiançou
Paulo Moreno, na BTV.Risco elevadoDepois de a federação ter adiado a finalíssima para hoje (18h30) -
'obrigando' o ABC a ceder bilhetes ao Benfica, caso contrário não jogaria no Flávio Sá Leite -, o jogo
foi considerado de "risco elevado" e a PSP está a postos, conforme explicou em comunicado. "O clube
organizador foi informado do número aproximado de espectadores que poderão estar presentes, em
condições efetivas de segurança", refere o Comando Distrital da PSP de Braga, que conta acompanhar
as claques e adeptos até ao pavilhão.
 
 06:42 . Record
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Todos os campeões nacionais
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ABC conquistou este sábado o 13.º título do seu historial, reforçando a posição de terceira potência do
andebol nacional 21:13 . Record Por Record Ranking de campeões:1.º FC Porto 20 títulos2.º Sporting
17 3.º ABC 134.º Benfica 75.º Belenenses 56.º Salgueiros 16.º Madeira SAD 1Historial do
Campeonato Nacional de andebol:1951/52 - Sporting1952/53 - Salgueiros1953/54 - FC Porto1954/55
- não se disputou1955/56 - Sporting1956/57 - FC Porto1957/58 - FC Porto1958/59 - FC Porto1959/60
- FC Porto1960/61 - Sporting1961/62 - Benfica1962/63 - FC Porto1963/64 - FC Porto1964/65 - FC
Porto1965/66 - Sporting1966/67 - Sporting1967/68 - FC Porto1968/69 - Sporting1969/70 -
Sporting1970/71 - Sporting1971/72 - Sporting1972/73 - Sporting1973/74 - Belenenses1974/75 -
Benfica1975/76 - Belenenses1976/77 - Belenenses1977/78 - Sporting1978/79 - Sporting1979/80 -
Sporting1980/81 - Sporting1981/82 - Benfica1982/83 - Benfica1983/84 - Sporting1984/85 -
Belenenses1985/86 - Sporting1986/87 - ABC1987/88 - ABC1988/89 - Benfica1989/90 -
Benfica1990/91 - ABC1991/92 - ABC1992/93 - ABC1993/94 - Belenenses1994/95 - ABC1995/96 -
ABC1996/97 - ABC1997/98 - ABC1998/99 - FC Porto1999/00 - ABC2000/01 - Sporting2001/02 - FC
Porto2002/03 - FC Porto2003/04 - FC Porto2004/05 - Madeira SAD2005/06 - ABC2006/07 -
ABC2007/08 - Benfica2008/09 - FC Porto2009/10 - FC Porto2010/11 - FC Porto2011/12 - FC
Porto2012/13 - FC Porto2013/14 - FC Porto2014/15 - FC Porto2015/16 - ABC
 
 21:13 . Record
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Miguel Laranjeiro é o novo presidente da Federação
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Miguel Laranjeiro, candidato único, foi eleito este sábado 15:59 . Record Por Record Miguel Laranjeiro,
candidato único, foi eleito este sábado presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), para o
quadriénio 2016/2020, sucedendo no cargo a Ulisses Pereira."A Assembleia Geral Eleitoral realizou-se
esta manhã, em Lisboa, com elevada participação, marcando presença mais de 82% dos delegados
que compõem o atual mapa eleitoral", refere a FPA em nota publicada no seu site oficial na internet.O
ato eleitoral contou com a participação de 46 dos 56 delegados que compõem o atual mapa eleitoral,
com Miguel Laranjeiro a merecer 45 votos, mais um voto em branco."No final da sessão, o presidente
da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Mourão, salientou a participação massiva dos delegados e o
sentimento de confiança que ficou claramente demonstrado nos resultados expressos", refere ainda a
FPA.
 
 15:59 . Record
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Equilíbrio reina nas principais modalidades de pavilhão
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Ninguém ganhou mais do que um campeonato nesta temporada até ao momento 21:28 . Record Por
Record As principais modalidades de pavilhão em Portugal - voleibol, basquetebol, andebol, futsal,
hóquei em patins e ténis de mesa - têm conhecido um tremendo equilíbrio esta época no que respeita
aos vários campeões nacionais. Com efeito, ainda nenhum clube conseguiu mais do que um título na
principal prova nacional, embora o futsal possa vir a desempatar, com o Sporting a poder acompanhar
o Benfica na final do playoff.Com a vitória do ABC no quinto e decisivo jogo da final do andebol, diante
do Benfica, o cenário ficou ainda mais heterogéneo. Isto porque em cinco modalidades já fechadas,
registaram-se... cinco campeões diferentes. O ABC, como referimos, celebrou no andebol, ao passo
que a Fonte do Bastardo levou a melhor no voleibol, o Benfica no hóquei em patins, o FC Porto no
basquetebol e o Sporting no ténis de mesa. Falta, então, o futsal, que pode permitir a Benfica ou
Sporting ficarem na frente desta contabilidade... ou mesmo contribuir para uma maior discrepância, se
for o Sp. Braga a chegar ao título.Benfica perdeu três finaisO caso das águias merece igualmente
destaque pelo facto de terem chegado à final de três das quatro competições com sistema a
eliminar... acabando por 'morrer sempre na praia'. Foi assim no voleibol, no andebol e no basquetebol,
ao passo que no ténis de mesa caíram aos pés do futuro campeão Sporting nas 'meias'.O PANORAMA
NAS PRINCIPAIS MODALIDADES DE PAVILHÃOModalidadeCampeãoFinalista Andebol ABC Benfica
Basquetebol FC Porto Benfica Ténis de mesa Sporting Juncal Hóquei em patins Benfica * Voleibol
Fonte do Bastardo Benf ica Futsal  ** ** *Prova funciona apenas em sistema de
campeonato**Campeonato ainda decorre
 
 21:28 . Record
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ABC torna-se campeão nacional de andebol ao vencer o Benfica no prolongamento
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Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a colocar o seu nome no palmarés de
campeões de andebol. PUB O ABC sagrou-se campeão nacional de andebol, depois de vencer o Benfica
por 32-30, após prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado no pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga. Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o ABC voltou a colocar o seu nome
no palmarés de campeões de andebol, erguendo o 13.º troféu do seu historial e cimentando o terceiro
lugar no 'ranking' nacional. O FC Porto lidera o 'ranking' nacional, com 20, seguido do Sporting, com
17. O Benfica é o quarto clube com mais títulos nacionai, com sete. PUB PUB
 
 04 de JUNHO de 2016 - 20:49
 
Lusa
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho e o Benfica vão
disputar o jogo decisivo do título
no pavilhão Flávio Sá Leite,
amanhã, a partir das 18.30 horas,
confirmou ontem a Federação de
Andebol de Portugal (FAP). 

Partida entre academistas e en-
carnados, que vai decidir o novo
campeão nacional de andebol da
época 2015/2016, terá medidas
de segurança máxima, perante
“uma situação de carácter ex-
cepcional”, depois de toda a po-
lémica criada entre os clubes de-
vido aos bilhetes, que impossi-
bilitou a realização da partida na
passada quarta-feira.

Em comunicado, a Federação
qualifica mesmo o jogo como de
“risco elevado”, destacando que
após reunião com os responsá-
veis pela organização da partida,
foram tomadas todas as diligên-
cias necessárias “em articulação
e sob coordenação das forças
policiais competentes”, para ga-
rantir a segurança e normalidade
dos acontecimentos nas imedia-
ções e dentro do pavilhão relati-
vamente às “distribuição de bi-

lhetes ao público, entrega de bi-
lhetes ao adversário e respecti-
vas condições de acesso.”

A Federação apelou ainda  à
Polícia de Segurança Pública
(PSP) de Braga  para que faça
respeitar, no âmbito das suas

competências, todas “as ques-
tões de segurança, lotação do re-
cinto e condições de acesso, in-
cluindo os lugares dos adeptos
do clube adversário e elementos
da comitiva visitante”.

Quanto à polémica que ditou o

adiamento do jogo do título para
amanhã e que originou duras cri-
ticas do presidente do ABC/UM,
a direcção da FAP esclarece, no
comunicado, que pugnou pela
“salvaguarda de princípios de
igualdade, justiça, ética despor-
tiva e condições de acesso a re-
cinto desportivo”, cumprindo
com a sua obrigação de “dirigir,
organizar e controlar, a nível na-
cional a prática do andebol”.

Recorde-se que, após um em-
pate a dois jogos, a equipa do
ABC/UMinho procura amanhã
reconquistar o título nacional de
andebol nove anos depois.

Jogo entre ABC/UMinho-Benfica 
considerado de “risco elevado”
A FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL confirmou ontem que o quinto e decisivo jogo do play-off de
atribuição do título nacional vai disputar-se amanhã às 18:30 horas no pavilhão Flávio Sá Leite. Depois
da polémica dos bilhetes, jogo terá medidas de segurança máxima das forças policiais da PSP de Braga.

DR

Equipa do ABC/UMinho prepara-se para o jogo decisivo de atribuição do título

Adeptos que compraram
bilhete para o jogo da
passada quarta-feira têm
de passar pelo pavilhão Sá
Leite para “trocar” o bilhete
para a partida de amanhã.
Devido à grande adesão de
academistas e bracarenses
para esta finalíssima, direc-
ção do ABC pede aos sócios
que levantem o seu bilhete
até às 12 horas de sábado. 
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ANDEBOL
ABC-BENFICA
considerado 
de alto risco

(amanhã 18.30H)
Pág. 18
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SOLIDARIEDADE Será no sá-
bado e durante cinco dias que
um grupo de corajosos vai lan-
çar-se à estrada para fazer de
bicicleta uma travessia solidá-
ria entre Chaves e Faro, através
da estrada nacional 2, num total
de 738,5 km. 

A iniciativa, liderada pelo
grupo Anónimos, tem como fi-
nalidade angariar fundos para
a aquisição de material despor-
tivo para a equipa de andebol
adaptado do Centro de Medi-

cina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais.

Este desafio conta com o
apoio da Universidade de
Coimbra, da Federação Portu-
guesa de Ciclismo e da Fede-
ração de Andebol de Portugal,
contando com o acompanha-
mento de inúmeras equipas e
grupos de ciclistas de diversas
regiões na passagem pelos 11
distritos, 36 municípios e 70 lo-
calidades ao longo de uma mão
cheia de etapas. |

Pedalar de Chaves a Faro
para apoiar o andebol
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EFEMÉRIDE Mais de 1.300
alunos do 1º ciclo do ensino bá-
sico do concelho da Nazaré
participaram numa iniciativa
desenvolvida pela esquadra lo-
cal da PSP, com a colaboração
da Divisão Policial de Caldas da
Rainha, destinada a assinalar o
Dia Mundial da Criança.

Noções de prevenção rodo-
viária; informação sobre a ac-
ção da PSP [programa Escola
Segura]; visita de conheci-
mento a viaturas de serviço;
apresentação de áreas de in-
vestigação e acção da polícia, e
demonstração cinotécnica fo-
ram algumas das actividades
apresentadas neste dia, que de-
correu no Estádio Municipal da
Nazaré.

No próximo domingo, na
Marginal da Nazaré, a data será
celebrada pelo município com
várias actividades. Patinagem,
hóquei em patins, hip-hop, an-
debol, kickboxing, taekwondo,

futebol de 3, atletismo, basque-
tebol, futebol de praia, surf e
bodyboard, e paddle compõem
as ‘Nazaríadas’, actividades que
irão decorrer das 09h30 às
12h00. |

Nazaré assinala Dia da Criança
com manhã de actividades

Iniciativa Depois da PSP assinalar a data, é a vez do município

MUNICÍPIO NAZARÉ
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Presidente da CMF diz que não foi informado do início das obras. 

Cafôfo acusa o governo 
de desrespeito pela CMF 
O presidente da Câmara do Fun-
chal, Paulo Cafôfo, acusou o Go-
verno Regional da Madeira de ter 
"desrespeitado" a autarquia ao 
iniciar obras nas três ribeiras que 
atravessam a cidade sem dar co-
nhecimento ao executivo munici- 
pal. 

"A competência das obras nas 
ribeiras é do Governo Regional, 
não haja dúvidas, mas uma inter-
venção desta escala implicaria 
uma coordenação entre os dois 
executivos", disse autarca no final 
da reunião de vereação de ontem, 
onde o assunto foi abordado no 
período antes da ordem do dia. 

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Funchal informou tam-
bém que esteve reunido recente-
mente com o secretário regional 
dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus, que tutela as infra-es-
truturas públicas, a quem mani-
festou desagrado por não ter ha-
vido um encontro prévio antes do 
começo das intervenções. 

A empreitada posta em marcha 
pelo Governo Regional visa tor-
nar as três grandes ribeiras que 
atravessam o Funchal - São João, 
Santa Luzia e João Gomes - mais 
flexíveis e resistentes a eventuais 
enxurradas, de modo a evitar ca-
tástrofes como a que aconteceu 
em fevereiro de 2010. 

O autarca considera, no entan-
to, que o projecto está a ter im-
pactos a nível do património, do 
trânsito e da economia. 

Por um lado, as muralhas cen-
tenárias de pedra aparelhada fi-
carão cobertas de betão e pelo 
menos quatro pontes ao longo da 
Ribeira de Santa Luzia, no centro 
da cidade, vão ser demolidas e 
reedificadas. 

Na reunião de ontem, a Câmara 
Municipal do Funchal aprovou a 
assinatura de um acordo com 

CÂMARA DO 
FUNCHAL APROVA 
VOTOS LOUVOR 
ÀS EQUIPAS DE 
ANDEBOL FEMININO 

uma associação sem fins lucrati-
vos que faz reciclagem de electro-
domésticos, a quem vai entregar 
150 euros por tonelada de mate-
rial reciclado durante três meses. 

O executivo aprovou, por una-
nimidade, dois votos de louvor: 
um à equipa feminina de andebol 
do Clube Sports Madeira por ter 
ganho a Taça de Portugal, outro à 
equipa feminina do Madeira An-
debol SAD por ter conquistado o 
primeiro lugar no campeonato 
nacional. 

"Basta de eufemismos" 
A Secretaria Regional dos Assun-
tos Parlamentares e Europeus 
(SRAPE) reagiu em comunicado, 
às declarações do presidente da 
Câmara Municipal do Funchal 
(CMF) a propósito das obras em 
curso nas ribeiras da cidade. 
O comunicado, assinado pelo ad-
junto político de Sérgio Marques, 
começa por afirmar que Paulo 
Cafôfo "talvez tenha realmente 
pouco conhecimento do que se 
passa na cidade que devia gerir", 
acrescentando que "existem obras 
em duas ribeiras, não três, sendo 
que apenas na Ribeira de Santa Lu-
zia as obras decorrem na parte  

mais a jusante". 
Segundo a SRAPE, se o presidente 
da CMF "de facto fez esta afirma-
ção, está a mentir". E acrescenta: 
"Basta de eufemismos. A Câmara 
tinha pleno conhecimento prévio, 
como aliás se comprova pelo facto 
de todo e qualquer condiciona-
mento ao trânsito ter sido consa-
grado por edital camarário. Como 
pode a Câmara publicar um edital 
de algo que diz desconhecer?", 
prossegue. 
"E ainda mais estranho que o Pre-
sidente da Câmara não tenha apro-
veitado a reunião que esta semana 
manteve como Secretário Regio- 

REACÇÃO 

nal dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus que, aliás, decorreu de 
forma extremamente harmoniosa 
e consensual, para exprimir as suas 
reclamações", avança ainda o co-
municado, desafiando Paulo Cafô-
fo a deixar "clara a sua posição so-
bre as intervenções que estão a ser, 
realizadas", lançando a questão: "E 
ou não a favor que se dê prioridade 
à segurança dos Madeirenses, in-
tervencionando as ribeiras 6 anos 
depois do 20 de Fevereiro?". 
A secretaria de Sérgio Marques 
conclui que o presidente da Câma-
ra do Funchal "pode já estar em 
campanha eleitoral". N.G. 
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Portugal perde com Rússia 
e falha Euro2016 de andebol 
Portugal ficou ontem matema-
ticamente fora do Europeu de 
2016 de andebol feminino, 
depois de perder por 22-25 
com a Rússia, em São João da 
Madeira, na penúltima jornada 
do Grupo 6 da qualificação. 
Apesar de ter alinhado com 
várias jogadoras juniores, a 
Rússia foi sempre mais forte. 
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Andebol 3.a Divisão Nacional 2.a Fase (14.a.1): Samora-Sassoeiros, 29-27; Vela 
Tavira-Ginásio Sul, 37-29; Albicastrense-CCP Serpa, 36-27; Oriental-Zona Azul, 21-32. 
Classificação: 1.° Albicastrense, 38 pontos. 2.° Zona Azul, 37 (promovidos à 2.a Divisão); 
3.° Vela Tavira, 33.4.° CCP Serpa 26. (Qualificados para a liguilha de promoção). 
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Andebol feminino

Seniores da Juventude de Mar
às portas da 1.ª divisão

O 
C e n t r o  S o -
cial da Juventu-
de de Mar ( Juv-
Mar) está a um pas-

so do regresso à 1.ª divisão 
nacional em seniores fe-
mininos de andebol e de 
se tornar campeão nacio-
nal da 2.ª divisão.

A vitória na jornada do 
passado fim de semana 
das seniores do Centro So-
cial da Juventude de Mar 
no reduto do Vela de Tavi-
ra (Algarve) por 27-16, fez 
aumentar a “confiança e a 
motivação” da equipa es-
posendense para o emba-
te de amanhã, frente ao 
Modicus, no Pavilhão de 
Mar, pelas 19h00.

Este jogo referente à 
penúltima jornada do 
campeonato nacional da 
2.ª divisão reveste-se de 
capital importância pa-
ra a equipa da JuvMar, já 
que em caso de vitória, 

sobe, automaticamente, à 
1.ª divisão e garante o tí-
tulo de campeã nacional.

Isto porque, se a equipa 
de Esposende vencer tota-
liza 37 pontos e se o Aca-
démico do Porto também 
ganhar perfaz 34 pontos. 

adiantou que tudo «está a 
decorrer como o planea-
do desde o início da épo-
ca», e deseja que as atletas 
«façam um grande jogo, já 
que a confiança e a moti-
vação tem as acompanha-
do e não é neste jogo que 
vão ganhar a confiança». 

No último jogo, mesmo 
perdendo, a JuvMar faz 
38 pontos e o Académico 
do Porto só alcança os 37. 
Sobem à I Divisão os dois 
primeiros classificados.

Para o jogo de amanhã, 
o técnico Paulo Martins 

JuvMar (Esposende) tem, amanhã, um jogo decisivo no seu pavilhão

D
R
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NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC-Benfica confirmado
para as 18h30 de amanhã

 JOSÉ EDUARDO

A 
Federação de An-
debol de Portugal 
confirmou, ontem, 
a realização da “fi-

nalíssima” entre o ABC de 
Braga e o Benfica às 18h30 
de amanhã, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

Parece, assim, ultrapas-
sada a “questão dos bilhe-
tes”, que tanta tinta fez 
correr nos últimos dias, e 
que desde logo impediu a 
realização do jogo na data 
inicial (1 de junho), fican-
do igualmente de parte a 
hipótese que a própria Fe-
deração levantou de “le-
var” o jogo para S. João da 
Madeira... naquela que se-

ria uma decisão inédita.
«Relativamente ao jo-

go ABC/SL Benfica, na 
sequência da comunica-
ção da Direção da Federa-
ção, datada de 31 de maio 
e atento o teor das comu-
nicações do ABC de Braga, 
de 1 de junho p.p, cumpre 
comunicar e esclarecer o 
seguinte: 

Reitera-se o disposto 
na comunicação da Di-
reção de 31 de maio, no-
meadamente no ponto ii) 
- o jogo n.º 2395, realiza-
-se com nova marcação, 
no dia 4 de junho, pelas 
18h30, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite», diz, em co-
municado, a Federação 
de Andebol de Portugal.

tinham sido objeto, entre 
outras, de fundamento e 
motivação à decisão de 
caráter administrativo e 
desportivo emitida pela 
Direção, em 31.05.2016».

Nesse sentido, a Fede-
ração diz ter sido reitera-
do por si, «junto do Digm.º 
Comando Distrital da PSP 
de Braga, a necessidade, 
no âmbito das competên-
cias próprias desta força 
policial – que se respei-
tam integralmente – de 
serem salvaguardadas as 
questões de segurança, 
lotação do recinto e con-
dições de acesso, incluin-
do os lugares dos adep-
tos do clube adversário 
e elementos da comiti-
va deste».

Não há bilhetes
para “público”
Para este encontro onde 
será, finalmente, encon-
trado o novo campeão na-
cional, os sócios do ABC 
têm entrada gratuita no 
Sá Leite. Os alunos da UM 
pagam cinco euros, bem 
como os acompanhantes 
de sócio do ABC.

Também cinco euros é 
o preço a pagar pelos só-
cios do SC Braga e Hóquei 
de Braga. Quanto ao pú-
blico, os bilhetes, a 15 eu-
ros, estão esgotados.

Recorde-se, entretan-
to, que o ABC está a "fa-
zer a troca" dos bilhetes 
que tinham sido adqui-
ridos para o jogo da pas-
sada quarta-feira.

Jogo considerado
de “risco elevado”
Diz, ainda, a Federação 
de Andebol que se trata 
«de um jogo qualificado 
de risco elevado, com as 
legais consequências, ten-
do sido comunicadas pe-
lo ABC de Braga, no dia 1 
de junho , a realização de 
diligências várias, em arti-
culação e sob coordenação 
das forças policiais com-
petentes, nomeadamen-
te e entre outras, sobre 
as matérias de distribui-
ção de bilhetes ao públi-
co, entrega de bilhetes ao 
clube adversário e respe-
tivas condições de aces-
so — questões materiais e 
formais relevantes e que 

Pavilhão Flávio Sá Leite "esgotado" para o jogo do título

D
M
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Bruno de Carvalho ameaça acabar com modalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=574f2ae

 
. Fotografia: Gerardo Santos Presidente do Sporting lembrou caso do campeonato de andebol "Todos
estão a ver a vergonha que se passa no andebol português. O ABC negou bilhetes ao Sporting e
ninguém se preocupou. Houve jogo na mesma. Acontece o mesmo com o Benfica e já é um problema
nacional. Adia-se o jogo e tudo." "Os sportinguistas não querem ser favorecidos em nada. Acabou
Sporting submisso. Exige respeito em todas as modalidades. Vamos fazer ouvir a sua voz. Sporting
deu um murro na mesa e disse chega. Estamos fartos. O desporto será diferente se o Sporting
abandonar modalidades. Só queremos competir de forma honesta. Se isso acontecer vamos ser
campeões em todas. Precisam mais as federações do Sporting do que o Sporting das federações."
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Bruno de Carvalho: "Inimigos do Sporting não são os nossos rivais"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=37a87df8

 
. Fotografia: Paulo Spranger Presidente leonino falou no Núcleo de Alcobaça "Trabalhamos diariamente
para trazer reconhecimento para o Sporting." "Toda a gente sabia que o futebol era credível. Veja-se o
que aconteceu à FIFA e à UEFA. Fundos foram proibidos quando todos diziam que eram fundamentais
e clubes não foram à falência. Alguns clubes portugueses devem abrir os olhos face a sanções para
quem continua a usar os fundos. Tenham atenção se o que fazem é permitido. Ficou provado que o
que o Sporting dizia, dizia bem. Fundos não são solução." "Quando falávamos nas novas tecnologias,
diziam que errar é humano e assistíamos a erros grosseiros. Agora já é politicamente correto defender
o vídeo árbitro. Mas o Sporting era atacado quando defendia isto. As pessoas querem verdade
desportiva e justiça." "Mas isto não se passa só no futebol. Todos estão a ver a vergonha que se passa
no andebol português. O ABC negou bilhetes ao Sporting e ninguém se preocupou, houve jogo na
mesma. Agora acontece o mesmo com o Benfica e já é um problema nacional. Adia-se o jogo e tudo"
"Sou contra os inimigos do Sporting. Mas quem são os inimigos do Sporting? Não são os nossos rivais.
São os que tomam estas decisões, que tomam decisões desajustadas no hóquei e no futebol. São
aqueles que não querem transparência e verdade. Vamos combate-los até ao fim."
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PSP assegura que irá estar atenta à lotação para o jogo ABC-Benfica em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Minho Online (O)

URL:http://ominho.pt/psp-assegura-ira-estar-atenta-lotacao-jogo-abc-benfica-andebol/

 
A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga assegurou, esta sexta-feira, que o decisivo jogo do
'play-off' do campeonato nacional de andebol, entre o ABC e o Benfica, no sábado em Braga, vai
merecer a especial atenção. Em comunicado, a PSP garantiu que não irá permitir a sobrelotação do
Pavilhão Flávio Sá Leite. Tido de [.] 10 Partilhas Share Tweet Share Share Email Comentários A Polícia
de Segurança Pública (PSP) de Braga assegurou, esta sexta-feira, que o decisivo jogo do 'play-off' do
campeonato nacional de andebol, entre o ABC e o Benfica, no sábado em Braga, vai merecer a
especial atenção. Em comunicado, a PSP garantiu que não irá permitir a sobrelotação do Pavilhão
Flávio Sá Leite. Tido de "risco elevado", o jogo que irá atribuir o título de campeão nacional de andebol
de 2015/16 está a ser acompanhado ao pormenor pela PSP de Braga, que montou um esquema para
que decorra em condições de segurança. Os clubes intervenientes e Federação de Andebol de Portugal
(FAP) foram alertados de que, logo que a lotação do recinto esteja completa, não permitirá a entrada
no pavilhão a mais nenhum espectador, mesmo que tenha na sua posse ingresso válido. "O clube
organizador (ABC) foi informado do número aproximado de espectadores que poderão estar
presentes, em condições efetivas de segurança", refere em comunicado o Comando Distrital da PSP de
Braga. O esquema montado, divulgado esta sexta pela PSP, prevê "assegurar a ordem pública e
prevenir a ocorrência de situações ou atos perturbadores da mesma" e "garantir a ordem e as
condições de segurança necessárias à realização do jogo". A PSP irá realizar o acompanhamento das
claques e adeptos das equipas envolvidas até ao pavilhão e apela ainda para que os espetadores não
adotem comportamentos geradores de violência nem sejam portadores de objetos proibidos. O jogo
esteve inicialmente marcado para a última quarta-feira, em Braga, mas devido à polémica instalada
em torno dos bilhetes, nomeadamente a não cedência de 15 por cento dos ingressos ao Benfica, levou
a ser remarcada. Fique a par das Notícias de Desporto. Siga O MINHO no Facebook. Clique aqui
Tópicos:ABC de Braga, andebol, Benfica
 
 2016-06-03T14:36:53+00:00
 
http://facebook.com/ominhopt
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"Vamos combater os inimigos do Sporting até ao fim"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Carlos Pereira Fernandes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9cb43252

 
O presidente do Sporting alerta para "a vergonha que se passa no andebol português". Bruno de
Carvalho marcou presença no Núcleo de Alcobaça, onde garantiu que continua a trabalhar
"diariamente para trazer reconhecimento para o Sporting". PUB "Toda a gente sabia que o futebol era
credível. Veja-se o que aconteceu à FIFA e à UEFA. Fundos foram proibidos quando todos diziam que
eram fundamentais e clubes não foram à falência. Alguns clubes portugueses devem abrir os olhos
face a sanções para quem continua a usar os fundos. Tenham atenção se o que fazem é permitido.
Ficou provado que o que o Sporting dizia, dizia bem. Fundos não são solução", afirmou. "Quando
falávamos nas novas tecnologias, diziam que errar é humano e assistíamos a erros grosseiros. Agora
já é politicamente correto defender o vídeo árbitro. Mas o Sporting era atacado quando defendia isto.
As pessoas querem verdade desportiva e justiça", prosseguiu. No entanto, Bruno de Carvalho avisa
que "isto não se passa só no futebol": "Todos estão a ver a vergonha que se passa no andebol
português. O ABC negou bilhetes ao Sporting e ninguém se preocupou, houve jogo na mesma. Agora
acontece o mesmo com o Benfica e já é um problema nacional. Adia-se o jogo e tudo". "Sou contra os
inimigos do Sporting. Mas quem são os inimigos do Sporting? Não são os nossos rivais. São os que
tomam estas decisões, que tomam decisões desajustadas no hóquei e no futebol. São aqueles que não
querem transparência e verdade. Vamos combate-los até ao fim", concluiu.
 
 Sat, 04 Jun 2016 00:08:17 +0200
 
POR Carlos Pereira Fernandes
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Nikola Spelic reforça FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f14527

 
O internacional croata Nikola Spelic é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a
época 2016/17, anunciou esta sexta-feira o clube no seu site oficial na internet. O lateral-esquerdo, de
25 anos, assinou um contrato com os dragões válido por duas temporadas, pondo fim a uma ligação
de cinco épocas com os eslovenos do RK Maribor Branik. Formado no RK Zagreb, clube da capital da
Croácia, Spelic sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir
para o Maribor Branik, da Eslovénia. Continuar a ler Foi com a camisola do Maribor Branik que o
lateral-esquerdo, de 1,98 metros e 102 quilogramas, se estreou na Liga dos Campeões em 2012/13,
contribuindo para que a formação eslovena atingisse pela primeira vez na história os quartos de final
da Taça EHF. Spelic, que chegou a envergar a braçadeira de capitão do Maribor Branik, detém o
recorde de golos numa época (262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos. Autor:
Lusa
 
 23h02
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Nikola Spelic reforça equipa de andebol do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e8f325e

 
Lusa 03 Jun, 2016, 16:32 | Andebol O FC Porto reforça-se para o andebol | Reuters O internacional
croata Nikola Spelic é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a época 2016/17,
anunciou esta sexta-feira o clube no seu sítio oficial na internet. O lateral-esquerdo, de 25 anos,
assinou um contrato com os 'dragões' válido por duas temporadas, pondo fim a uma ligação de cinco
épocas com os eslovenos do RK Maribor Branik. Formado no RK Zagreb, clube da capital da Croácia,
Spelic sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir para o
Maribor Branik, da Eslovénia. Foi com a camisola do Maribor Branik que o lateral-esquerdo, de 1,98
metros e 102 quilogramas, se estreou na Liga dos Campeões em 2012/13, contribuindo para que a
formação eslovena atingisse pela primeira vez na história os quartos de final da Taça EHF. Spelic, que
chegou a envergar a braçadeira de capitão do Maribor Branik, detém o recorde de golos numa época
(262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos. Please enable JavaScript to view the
Powered by Disqus.
 
 03 Jun, 2016, 16:32|
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Nikola Spelic é o primeiro reforço do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=76fba5e6

 
03-06-2016 22:58
 
 O lateral-esquerdo croata Nikola Spelic assinou hoje um contrato com a equipa de andebol do FC
Porto, válido para as próximas duas temporadas, anunciou o clube.
 
 Nikola Spelic é o primeiro reforço do FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O internacional da Croácia é o primeiro reforço para a época 2016/17 dos 'dragões', tem 25 anos de
idade e terminou uma ligação de cinco anos aos eslovenos do RK Maribor Branik, da Eslovénia,
segundo nota na página oficial dos 'azuis e brancos' na internet.
 
 Formado no RK Zagreb, clube da capital da Croácia onde nasceu a 27 de março de 1991, Spelic
sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir para a Eslovénia.
 
 Tem 1,98 metros e 102 quilogramas e estreou-se na Liga dos Campeões em 2012/13, tendo
desempenhado um papel fundamental para que a formação eslovena atingisse, pela primeira vez na
história, os quartos de final da Taça EHF.
 
 Spelic, que chegou a envergar a braçadeira de 'capitão' do Maribor Branik, detém o recorde de golos
numa época (262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos, segundo a mesma nota.
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Nikola Spelic reforça FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Contrato com os dragões válido por duas temporadas... 23:02 . Record Por Record O internacional
croata Nikola Spelic é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a época 2016/17,
anunciou esta sexta-feira o clube no seu site oficial na internet.O lateral-esquerdo, de 25 anos,
assinou um contrato com os dragões válido por duas temporadas, pondo fim a uma ligação de cinco
épocas com os eslovenos do RK Maribor Branik.Formado no RK Zagreb, clube da capital da Croácia,
Spelic sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir para o
Maribor Branik, da Eslovénia.Foi com a camisola do Maribor Branik que o lateral-esquerdo, de 1,98
metros e 102 quilogramas, se estreou na Liga dos Campeões em 2012/13, contribuindo para que a
formação eslovena atingisse pela primeira vez na história os quartos de final da Taça EHF.Spelic, que
chegou a envergar a braçadeira de capitão do Maribor Branik, detém o recorde de golos numa época
(262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos.
 
 23:02 . Record
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A equipa de andebol de juve-
nis/juniores da Associação Aca-
démica de Espinho sagrou-se cam-
peã regional, depois de vencer o 
LAAC por um expressivo 31-20. 
Ao intervalo, as academistas já 
venciam por 13-9, depois de um 
início um pouco nervoso. 

As atletas espinhenses mos- 

traram em todos os jogos uma 
qualidade bem acima da maioria 
das adversárias e a prova disso foi 
esta vitória folgada sobre o segun-
do classificado. 

É de salientar que quase todas 
as atletas que competiram neste 
campeonato são juvenis de pri-
meiro ano. 

Académica de Espinho 
campeã regional 
de juvenis/juniores 
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Infantis do andebol tigre 
• 

campeoes regionais 
A equipa de andebol de 

infantis masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho con-
quistou, este fim-de-semana, 
o título de campeã regional, 
ao vencer o S. Bernardo, se-
gundo classificado, por 24-
30. Os tigres, liderados por 
Hugo Valente, conquistaram, 
assim, a duas jornadas do fi-
nal, o título e irão estar pre-
sentes na fase final nacional, 
que irá decorrer este mês, em 
Braga. Na época passada esta 
equipa alcançou o terceiro 
lugar na final nacional, tendo 
sido afastada nas meias-finais 
da prova pela equipa do 
Águas Santas. 

Entretanto, a equipa sé-
nior masculina terminou a 
sua participação na segunda 
fase do Campeonato Nacio-
nal da 3.' Divisão na penúlti-
ma posição da tabela, não al-
cançando a subida ao escalão 
secundário. Os tigres perde-
ram o jogo com o Infesta, dis-
putado no feriado, por 34-26 
(14-14 ao intervalo) e bate-
ram, na última jornada, o Bei-
ra Mar por 39-38 (20-23 ao 
intervalo). 

Por sua vez, a equipa de 
iniciados masculinos venceu 
o Alavarium por 19-23 (11-
14) e a equipa 'A' de minis 
perdeu com o Féirense 'A' 
por 36-16 (20-9 ao intervalo). 

Seniores (jogo com o In-
festa) - Vítor Pereira e João 
Ribeiro (guarda-redes); Ale-
xandre Relvas (1 golo), Fran-
cisco Lopes (2), Bruno Antu-
nes (5), João Domingues (6), 
Francisco Relvas (1), Pedro  

Almeida (2), Ricardo Soares, 
Manuel Sousa, João Pinhal 
(3) e Vasco Marques (6). Trei-
nador: Hugo Valente. 

Seniores (jogo com o Bei-
ra Mar) - Vítor Pereira e João 
Ribeiro (guarda-redes); Ale-
xandre Relvas (3 golos), Fran-
cisco Lopes (5), Bruno Antu-
nes (2), João Domingues (10), 
Francisco Relvas (5), Pedro 
Almeida, Ricardo Soares, 
Manuel Sousa (5), Tiago 
Ferreira (5), João Pinhal (2) e 
Vasco Marques (2). Treina-
dor: Hugo Valente. 

Iniciados - Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira, André Sousa (13 go-
los), Pedro Salvador (2), Nuno 
Lima (1), André Carvalho 
(1), Manuel Campos, Bruno 
Castro (1), Bruno Lourenço 
(1), Ricardo Silva (1) e Fre-
derico Queirós (3). Treinador: 
Vítor Pinhal. Treinador ad-
junto: Ricardo Guimarães. 

Minis (equipa A) - Gon-
çalo Bastos, Pedro Gouveia, 
Afonso Marques (2 golos), 
Gonçalo Carvalho, Gustavo 
Carvalho, Gustavo Ferreira 
(2), João Pinheiro (1), João 
Pereira (3), Ricardo Maga-
ninho (4), Ruben Tavares e 
Tiago Sousa (4). Treinador: 
Rui Cordeiro. 

Próximos jogos: 
Sporting de Espinho 'A'-

Avanca (minis masculinos), 
domingo, às 11 horas, na 
Nave Desportiva de Espinho; 
Estarreja-Sporting de Espi-
nho 'B' (minis masculinos), 
domingo, às 11 horas, no Pa-
vilhão Municipal de Estarreja. 
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Três andebolistas da 
região na qualificação 
para Europeu feminino 
Frandsca Marques, (CoL J. Bar-
ros). Telma Amado (IBV) e Maria 
Pereira (Haukar) estão convoca-
das para a seleção nacional de 
andebol feminino, que tem dois 
compromissos de qualificação 
para o Europeu. Os jogos são hoje, 
quinta-feira, com a Rússia em São 
João da Madeira, e domingo, com 
a Dinamarca, em Aarhus. 
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ADA SOBE À 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL

Já cá canta!
À terceira é de vez! A 
Associação Desportiva 
Albicastrense está de 
regresso à 2.ª divisão 
nacional, objetivo que 
cumpre a duas jorna-
das do fim da fase de 
subida. Num jogo des-
gastante, física e emo-
cionalmente, a ADA 
conquistou uma vitória 
tangencial (31-30) em 
Samora Correia e já não 
deixará escapar um dos 
dois lugares de eleição 
da zona sul.
Houve festa “azul” no 
gimnodesportivo da-
quela localidade riba-
tejana, imediatamente após 
o fi nal do encontro. Um en-
contro sofrido, onde a ADA 
chegou a deter uma boa 
vantagem (cinco golos), 
mas em que a pressão da 
subida ia sendo traiçoeira.
Garantido o objetivo, com 
um percurso pendular e 
manifestação de qualidade 
em momentos chave da 
época, como na forma au-
toritária com que ganhou 
jogos aos adversários dire-
tos (Zona Azul e Vela de 
Tavira), sobretudo aquele 
de há três semanas no Al-
garve, a ADA aponta agora 
baterias para o 1.º lugar: 
se conseguir defender nos 
dois compromissos que 
faltam a posição de lide-
rança, irá jogar a final de 

PAVILHÃO DE SAMORA CORREIA

JOÃO CAMPOS
R. CORREIA (8)
BERNARDO (1).
P. OLIVEIRA (2)
CORDEIRO (2)
J. FORMIGA
E. PERNES (7)
E. FERREIRA (1)
M. ALVES (7)
F. OLIVEIRA
N. TEIXEIRA
PEDRO BELAS (2)
R. SILVA

D. CHAÍNHO

3130
S. CORREIA ALBICASTRENSE

E. BORGES
MAX (5)

J. MATEUS
J. GONÇALVES (1)

M. ANICETO
T. CARMO (10)

F. NICOLAU
T. VIEITAS (4)

F. PEREIRA (2)
D. TAVARES (2)

H. FIGUEIREDO (1)
R. OLIVEIRA (6)

J. PEREIRA

MATA /CURTOT

ARTUR GOMES E M. VENTURA

AO INTERVALO: 15-16

apuramento do campeão, 
com o Ginásio de Santo 
Tirso B, que já não deixará 
escapar a posição cimeira 
da zona norte, mesmo es-
tando impedido de subir 
(a equipa A encontra-se na 
2.ª divisão).
A representação de Castelo 
Branco joga no feriado de 
quinta-feira em Carcave-
los com o Sassoeiros (em 
Beja há um Zona Azul�Vela 
de Tavira) – a partida da 
ADA está marcada para as 
19H00 no Pavilhão do CF 
Sassoeiros – e terá o seu 
momento de festa dois dias 
depois em Castelo Branco, 
perante os seus adeptos, 
frente ao Serpa (jogos às 
20H00 no Pavilhão Mu-
nicipal).

112.ª Jornada 

S. Correia 30 - 31 Albicastrense J V E D M S P

Ginásio C Sul 28 - 29 ACR Z. Azul 1º Albicastrense 12 10 0 2 382 320 32

Oriental 22 - 25 Sassoeiros 2º ACR Z. Azul 12 10 0 2 341 303 32

Vela Tavira 28 - 23 CCP Serpa 3º Vela Tavira 12 8 0 4 325 290 28

4º Sassoeiros 12 5 1 6 315 318 23

5º CCP Serpa 12 5 0 7 306 346 22

6º Ginásio C Sul 12 4 1 7 328 337 21

7º S. Correia 12 3 0 9 314 350 18

8º Oriental 12 2 0 10 281 328 16

PRÓXIMA JORNADA 26/5: 
Ginásio C Sul - Samora Cor-
reia; Sassoeiros - Albicas-
trense; ACR Zona Sul - C. 
Vela Tavira; CCP Serpa - C. 
Oriental Lisboa;

Jogadores festejaram após o fi nal do jogo
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ANDEBOLANDEBOL

ADA sobe ADA sobe 
à II Divisãoà II Divisão 
nacionalnacional
P23P23
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Diogo e Milton os nazarenos da Sismaria 

1-)R 

Diogo Marques 

Andebol: AC Sismaria subiu ao Campeonato Nacional da 1a  Divisão de Juniores com alguns nazarenos. 

Milto11. Iuri e Diogo, algumas das 
estrelinhas brilham por Leiria 

DR 
Joaquim José 1Paparrola 

11 Três jogadores oriundos da Nazaré, 
Milton Estrelinha, Iuri Anastácio e Diogo 
Marques e que começaram a jogar na 
AEDFR, subiram a equipa de Juniores da 
AC Sismaria para o Campeonato Nacional 
da ia  Divisão. O Região da Nazaré, 
falou com eles sobre esta conquista. 
Milton Estrelinha, diz-se 'muito feliz pela 
subida à ia  Divisão Nacional de Juniores, 
este ano conseguimos o objectivo que foi 
planeado no inicio da temporada: Quanto 
à sua expectativa para a próxima, Milton 
afirmou "vai ser alta, pois vai ser o meu 

primeiro ano de sénior, e se tudo correr 
como espero, ficarei na Sismaria, já tenho 
alguma rotina, pois já joguei algumas 

vezes por eles, e por exemplo jogar ao lado 
do Inácio Carmo é algo que me faz crescer 

como atleta e neste clube premeia-se 
quem trabalha e se aplica durante a tem-
porada o que me faz sentir integrado." 
Sobre o andebol nazareno, o jovem Milton 
lamentou "tenho pena que numa terra  

como a Nazaré, não se aposte nos 
escalões mais avançados, o que obriga a 

que muitos de nós optem por jogar noutras 
equipas, já que gostamos da modalidade e 
parar a meio da formação é algo de depri-

mente, mas tem de se respeitar as ideias, 
e como comecei a jogar na AEDFR estarei 

sempre grato." Em jeito de agradecimento 
Milton, disse "gostaria de deixar uma 
palavra de agradecimentos aos meus pais 
por tudo o que têm feito por mim, para que 
eu possa treinar e jogar, dado que estudo 
em Lisboa, são GRANDES", disse o guar-
da-redes nazareno. Por sua vez, Iuri 
Anastácio, começou por referir "um dos 
objectivos da AC Sismaria foi conseguido, 
que era subir a equipa de Juniores ao 
nacional da 18  divisão, e eu sendo ainda 

juvenil, e já ter jogado pelos juniores nesta 
temporada é algo que me deixa muito feliz, 
e ainda por ter feito a pré-época com os 
seniores deixou-me super motivado." 
Sobre a sua experiencia neste clube, Iuri 
foi peremptório, "existe qualidade na 
Sismaria, e desde que vim para cá foi-me  

incutido que temos de dar o melhor para 
estar sempre nas fases seguintes das 

provas, o que me agrada, e faz-nos traba-
lhar até aos nossos limites." Sobre o ande-
bol nazareno, Yuri rematou de rosca 

"existe muita cultura andebolística na 
Nazaré, pena é não apostarem nos 
escalões acima de Juvenis o que não deixa 
de ser estranho para nós que começámos 
na nossa terra, de qualquer forma como 
quero singrar no andebol a nível nacional, 
vou lembrar-me sempre onde comecei a 
jogar" 

Por fim, Diogo Marques salientou "o 
Atlético Clube Sismaria, (ACS) é uma 
grande instituição, já com alguma história 
no andebol nacional, derivado a isso é um 
orgulho enorme 
pertencer a esta 
equipa e a esta 
instituição. O ACS 
tem uma mística 
que já vem de há 
muitos anos. 
Posto isto estou a  

adorar esta experiência que considero 
bastante positiva e gratificante." De segui-
da referiu "os objectivos para esta época 
para o ACS, para o escalão de juniores era 

nada mais, nada menos do que a subida à 
primeira divisão." Para terminar Diogo dis-
parou, "após uma fase regular bastante 
promissora fomos com uma confiança adi-
cional para a fase de subida e rapidamente  

percebemos que poderíamos ambicionar 
alguma coisa mais que o apuramento. Eu 

a título pessoal acho que foi uma época 
bastante positiva, fomos sem dúvida algu-

ma uma das melhores equipas do campe-
onato e ser campeão da 2adivisão de 
juniores era a cereja 1.....:ioçyclobolo,inle,, 
1 izmente não aconteceu, mas o mais 

importante foi conquistado". 11 
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Infantis Masculinos do Cister SA continua a somar triunfos 

Andebol: Infantis Masculinos do Cister SA 
com três jogos e outros tantos triunfos 

II Na 3° jornada do Campeonato 
Nacional de Infantis Masculinos, Zona 4, 
5° Onda, 2°  Divisão, o Cister SA deslocou-
se ao reduto do AC Sismaria "B", (25-39), 
mantendo a liderança nesta prova 

Na ronda 2, o Cister SA recebeu e 
venceu o Externato Dom Rias Roupinho 
por claros (26-10), num jogo em que a 
turma nazarena não teve argumentos 
para contrariar a maior frescura física dos 
cistercienses que tiveram 14 jogadores 
para esta partida, enquanto a AEDFR teve  

apenas 8 andebolistas! 
Iniciados Masculinos 
A contar para a 118  jornada do ibrneio 

Primavera em Iniciados Masculinos, o 
Externato Dom Puas Roupinho manteve a 
liderança da prova ao bater fora o Batalha 
AC, (14-27), enquanto o Cister SA perdeu 
fora com a Juve Lis, (31-26). Em partida da 
10° jornada, o Cister SA, foi derrotado no 
seu pavilhão pelo Batalha AC, (25-29). 

Juvenis Femininos 
Em jogos da 7° jornada do 'Ibrneio  

Primavera em Juvenis Fhmininos, o Cister 
SA perdeu em casa com o Batalha AC, (23-
28), enquanto o Externato Dom Puas 
Roupinho perdeu fora como &R 1° Maio, 
(23-14). Na ronda 6 desta competição, a 
AEDF Roupinho foi derrotado no seu 
recinto pelo Cister SA, (22-32). 

Torneio Primavera Iniciados 
Femininos 

Na 88  Jornada do lbrneio Primavera em 
Iniciados Femininos o Cister SA, perdeu 
em casa com o Batalha AC, (26-29). 

Iniciados Bnnininos 
Em jogo da 10° e última Jornada do 

Campeonato Nacional Iniciados  

Fbmininos, Fase, Zona 3, o Externato 
Dom Puas Roupinho perdeu em Alcanena 
com a JAC local, (34-26). II JJP 
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