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AGENDA 

HOJE 

BASQUETEBOL 
21h00 
FC Porto-Benfica, Dragão Cai- 
xa, no Porto (jogo 3 da final) 

AMANHA 

ANDEBOL 
17h00 
Benfica-ABC, Pavilhão da Luz, 
em Lisboa (jogo 4 da final) 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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A equipe ANDEBOL 
feminina NUAS PARA 
de andebol 
Frederlks- FESTEJAR 
berg IF, da 
Dinamarca, G A equipa feminina de ande- 
venceu um boi Frederiksberg IF, da Dina- 
tornelo sub- marca, venceu um torneio sub - 
-19 e tirou -19 e decidiu... despir-se para 
uma foto- festejar. As jogadoras reuni- 
graf Ia ousa- § ram-se em volta do troféu para 
da com ; uma fotografia, que divulgaram 
o troféu i nas redes sociais. • 
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O ABC/UMinho está a um pe-
queno passo de festejar o título
de campeão nacional, com a
vantagem de duas vitórias para
uma no duelo com o Benfica no
‘play-off’ do campeonato. Ama-
nhã, em caso de vitória, no jogo
com o Benfica (17 horas), no Pa-
vilhão da Luz, será consagrado
como campeão nacional.

O presidente do clube, João
Luís Nogueira, destacou o apoio
que tem sido manifestado pelo
público nesta onda de sucesso
do ABC. “Estamos muito satis-
feitos porque continuamos a en-
cher o pavilhão. É memorável
como a nossa massa associativa
tem correspondido em grande

número em tantos jogos conse-
cutivos. Os nossos atletas fazem
das tripas coração para levar de
vencida aqueles que se apresen-
tam como favoritos. A nossa
equipa tem raça, alma e uma
massa adepta que não nos deixa
perder”, salientou o responsável
máximo do clube bracarense.
“Falta uma vitória em dois jo-
gos, o último jogo que fizemos
em Lisboa ganhamos por seis,
mas sei que o Benfica está pre-
cavido e a nossa equipa está car-
regada de lesões”, salientou.

O clube em  conjunto com a
Câmara Municipal coloca à dis-
posição dos adeptos autocarros
para a viagem até Lisboa, com
custo de oito euros referente
apenas ao bilhete do jogo. A saí-
da de Braga é às 10.30 horas. 

“Vamos lutar com raça e alma
para conseguir o título nacional”
O ABC/UMINHO está a um passo de garantir o título nacional e em conjunto com a autarquia
disponibiliza transporte aos adeptos para assistirem amanhã ao jogo com o Benfica, em Lisboa.

DR

João Luís Nogueira: “Jogadores fazem das tripas coração para vencerem os favoritos”

O ABC/UMinho está em vias
de sagrar-se Campeão
Nacional e confirmar o
apuramento para a Liga dos
Campeões, mas ainda não é
certo que possa utilizar o
Pavilhão Flávio Sá Leite
nesta competição.
“O presidente Ricardo Rio
anuiu ao nosso pedido e
disse que as obras estavam
prontas para o ano.  Estamos
a galvanizar para trazer mais
uma vitória para a cidade e
contamos com o apoio da
Câmara Municipal de Braga”.
O dirigente deu conta ainda
do diálogo com a Federação
“para ver os pontos em
pormenor e que impedem
a homologação do pavilhão
e se for aspectos de
pormenor, desde logo
é preciso ter um piso
corporativo porque a EHF
assim exige e isto é um
comércio”, atirou. 

+ pavilhão

Publicidade
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BENFICA - ABC/UMINHO

Autocarros disponíveis 
para o jogo do título
em Lisboa
Pág. 21
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Sonho da final 
madeirense tão perto 

Erica Tavares e Mónica Gomes querem disputar a final da Taça de Portugal. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

CS Madeira, Juventude de Lis, Ma-
deira Andebol SAD e Colégio de 
Gaia são os protagonistas da final a 
quatro da Taça de Portugal, que 
este sábado e domingo se disputa 
no Pavilhão do Funchal. Pelas 16 
horas de amanhã realiza-se a pri-
meira meia-final entre o CS Madei-
ra e Juventude de Lis. Duas horas 
mais tarde, será a vez da realização 
do encontro entre o Madeira SAD e 
Colégio de Gaia, para muitos adep-
tos da modalidade a 'final' antecipa-
da deste evento, a defrontarem-se. 
Domingo a partir das 15 horas, sem-
pre no Pavilhão do Funchal, terá lu-
gar a grande final. 

Para o Madeira SAD, detentor 
das últimas 17 edições da Taça de 
Portugal, esta edição, que tem lugar 
na Região, assume uma particular 
importância. Desde logo a possibili-
dade da formação comandada por 
Sandra Fernandes, terminar a épo-
ca juntando mais um importante 
troféu, isto depois de já ter vencido 
a supertaça e, ainda na semana pas-
sada, o título de campeão nacional, 
num ano recheado de enormes de-
safios. Para já, tem pela frente a úni-
ca equipa que esta época as madei-
renses não conseguiram ganhar: o 
Colégio de Gaia, que depois de uma 
primeira fase de grande qualidade, 
caiu nas meias-finais do campeona-
to, onde era apontado com toda a 
legitimidade como favorito. 

Por sua vez, o CS Madeira, depois 
de uma época de qualidade, perse-
gue o claro objectivo de voltar a 
uma final da Taça de Portugal, facto 
que não acontece deste a época 

MADEIRA SAD E 
SPORTS MADEIRA 
AMBICIONAM 
CHEGAR À FINAL DA 
TAÇA DE PORTUGAL 

1999/2000, curiosamente final per-
dida para o Madeira SAD. 

Não menos importante é a real 
possibilidade das madeirenses, 
caso cheguem à final, garantirem 
uma prova europeia. Para o efeito, 
precisam de vencer a outra surpre-
sa desta final a quatro, o Juventude 
de Lis. Que nunca conseguiram 
esta época superar as madeirenses 
comandadas por Marco Freitas, 
pelo que se adivinha uma meia-fi-
nal equilibrada. 

Terminar com vitõria época 
Erica Tavares, jovem internacional 
do Madeira SAD, e que fez toda a 
sua formação no Porto Salvo, é hoje 
na estratégia da equipa campeã na-
cional uma das mais relevantes an-
debolistas. Nascida para a modali-
dade curiosamente no desporto es-
colar, Erica assume que a final é a 
grande meta da sua equipa. 

"Claramente o nosso único ob-
jectivo é marcar presença na final. 
Aliás esta meia-final com o Gaia 
acaba por ser uma final antecipada, 
pois o nosso opositor tem muita 
qualidade. Foi a única equipa esta 
época que não conseguirmos ven-
cer e que, além do mais, tudo fará 
para ganhar alguma coisa. Muitos 
factores jogam a nosso favor, sobre-
tudo uma equipa motivada pelo  

conquista do título, que tem vindo a 
trabalhar muito todos os dias para 
sermos mais fortes e com isso ga-
nhar títulos. Por outro lado joga-
mos em casa, um factor que neste 
caso tentaremos rentabilizar con-
tando com o apoio dos nossos 
adeptos'. Não é fácil ganhar ao 
Gaia, mas podem contar com a nos-
sa determinação. Era excelente ter-
minar a época conquistando mais 
um título de Portugal". 

Mõnica Gomes fala em ambição 
Do lado do CS Madeira, Mónica 
Gomes é uma das mais experientes 
andebolistas madeirenses da actua-
lidade. Com  uma meia-final apa-
rentemente mais acessível, a expe-
riente jogadora não esconde a von-
tade de voltar a jogar no domingo, o 
que seria excelente para terminar a 
época: "Reconhecemos em primei-
ro lugar qualidade no Juventude de 
Lis, equipa que embora este ano te-
nha perdido com o CS Madeira na 
fase regular do campeonato, está 
com todo o mérito nesta final-four. 
Daí entender que, apesar de apa-
rentemente ser um jogo fácil, não 
podemos pensar dessa forma e 
dentro de campo teremos de assu-
mir uma atitude forte. A ambição e 
vontade de vencer é grande, traba-
lhamos para estar ao nível de uma 
prova desta qualidade, porque é na 
Madeira que jogamos. Quero que o 
CS Madeira ganhe e que domingo 
encontre na final o Madeira SAD. 
Há muitos anos que não estamos 
numa fase tão avançada da Taça de 
Portugal. Contamos com o apoio 
fundamental dos adeptos do ande-
bol para podermos fazer a festa no 
final." 
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presidente do abc/Uminho, joão luís nogueira

«Vamos a Lisboa vencer
para trazer o título para Braga»

 Pedro Vieira da Silva

O
presidente do ABC/
UMinho, João Luís 
Nogueira, estava, no 
final do jogo com 

o Benfica, disputado no 
Flávio Sá Leite, comple-
tamente afónico. «Vence-
mos. Faltam 60 minutos. 
Estes adeptos são fantás-
ticos», atirou.

«Faltam 60 minutos. 
Uma vitória. Estamos 
muito satisfeitos porque 
continuámos a encher o 
Sá Leite. É fantástico o 

João Luís Nogueira, presidente do ABC

apoio que nos dão e são 
eles que nos empurram 
para a vitória. Os nos-
sos atletas fazem das tri-
pas coração. Consegui-
mos vencer os favoritos, 
aqueles que têm um plan-
tel valiosíssimo. E o ABC/
/UMinho carregado de le-
sões. Os árbitros marca-
ram-nos muitos jogos pas-
sivos, porque sabem que 
o nosso jogo é de ataque 
organizado. O Pedro (Sea-
bra) teve duas exclusões 
aos 12 minutos, mas esta 
equipa tem raça e alma. 

presidente feliz

Autocarros para levar adeptos até Lisboa
e Flávio Sá Leite "pronto" em 2017

O ABC/UMinho pode sagrar-se campeão nacional já 
amanhã, em Lisboa, caso vença a turma encarnada. O 
clube solicitou à CMB autocarros para levar os adeptos 
academistas até à capital de Portugal e, no sábado pas-
sado, Ricardo Rio, edil bracarense, «anuiu, de imedia-
to, ao pedido», esclareceu José Luís Nogueira. 

«Ficamos felizes quando nos comunicou isso e, tam-
bém, quando nos disse que as obras no Sá Leite estariam 
prontas para o ano. Sempre disse ao senhor presiden-
te da Câmara, Ricardo Rio, que ele teria de inaugurar a 
obra neste mandato, porque a obra é dele! Tantos man-
datos que passaram por esta autarquia e o Flávio Sá 
Leite nunca levou uma revisão a sério. Amanhã, que-
remos muito ganhar, para trazer o caneco para a cida-
de e para a CMB, que tanto nos tem ajudado», vincou.

E temos esta massa asso-
ciativa que não nos deixa 
perder», destacou o líder 
máximo dos minhotos.

«Nós, jogadores e trei-
nadores, somos o corpo 
físico, mas os adeptos são 
o nosso espírito, a nos-
sa alma, e leva-nos às vi-
tórias», relatou João Luís 
Nogueira.

«Agora, vamos a Lis-

boa com confiança. Da 
última vez que ali jogá-
mos vencemos por seis, 
mas o Benfica está pre-
cavido. O Nuno Grilo está 
diminuído, mas nós até a 
pé coxinho conseguimos 
ganhar aos que são, su-
postamente, os mais for-
tes do campeonato. Va-
mos a Lisboa para trazer 
o caneco», finalizou.

D
M
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FESTA CRIANÇAS AO 
MULIDESPORINO 
O Dia Mundial da Criança, 
dia 1 de junho, será assinala-
do pelo Sporting com uma 
festa cheia de atividades para 
os mais jovens a realizar a 
partir das 14h00 no Pavilhão 
Multidesportivo, em 
Alvaiade. A iniciativa da 
Fundação Sporting permitirá 
a prática de futsal, ténis de. 
mesa, tiro ao arco, ginástica, 
corfebol, capoeira, andebol e 
kickboxing. Certa está a 
presença do leão Jubas, 
mascote do emblema de 
Alvaiade. 
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 64619822

 
26-05-2016 12:44

ABC x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=a95a77f

 
O ABC venceu o Benfica e ficou a uma vitória do título de campeão nacional de andebol.
Declarações de Carlos Resende, treinador do ABC, e de Mariano Ortega, treinador do Benfica.
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ANDEBOL 

por 
HUGO COSTA 

^s,  

'Gigante' Hugo Rocha contribuiu com oito golos para a vitória dos da casa 

Bracarenses 
a uma vitória 
de festejar 
o título 
ABC pode ser campeão em Lisboa, no sábado 

Hugo Rocha de novo gigante e desequilibrador 

A
exemplo do que tem 
acontecido toda a época, 
é nos momentos em que as 
fraquezas parecem domi-
nar a equipa que a força 

renasce. E a resiliência! Não haverá 
termo mais apropriado ao que o ABC 
fez e tem feito. Espremendo ao má-
ximo os recursos — sem Pesqueira, 
Carlos Martins e Tomás Albuquerque 
— e com Grilo condicionado, nada 
trava a vontade bracarense em recu-
perar um titulo que foge desde 2007. 

E que importante foi a vitória 
de ontem por 27- 23! Um sucesso no 
sábado, na Luz, termina com as 
dúvidas, mas mesmo-que o objeti-
vo não seja conseguido, o ABC ga-
rante o jogo 5 no Flávio Sá Leite, que 
ainda ontem, apesar de comple-
tamente cheio, só a espaços acor-
dou para levar a equipa. Curiosa-
mente, quando o grupo treinado 
por Carlos Resende viu o Benfica 
passar para a frente pela primeira 
vez no jogo, 18-19 aos 46,30 minu-
tos, e um minuto depois de Resen-
de ter parado o jogo. 

Mas a resiliência de Hugo Rocha 
e Spinola e a entrada de Emanuel 
Ribeiro para a baliza foram determi-
nantes, com dois golos de cada um 

FINAL DO `PLAY-0= 

9 ;Deo 4 9 sábado. e8 de maio  
Benfica-ABC (1-2) 17.00 b 
Pavilhão Fidelidade, em Lisboa 

+  100  3 -› ontem  

ANDEBOL - PLAY-OFF - FINAL / JOGO 3 
Pavilhão Flavio Sá Leite, 

em Braga 

ABC o BENRCA 

**011Ele 
13 Rim:~ 12 

Humberto Gomes (GR) Hugo Figueira (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) Nikola MItrevski (GR) 
Cláudio Siva (GR) Davide Carvalho (3) 
Fábio Vldrap

f(
2)___ Javier Borragán (1) 

Hugo Rocha 8) TiOgg Ferro 
Pedro Seabra Tiago Pereira -0,)  
Dlogo Branquinho (2) João Pais ()  
Miguel Sarmento Betone Moreira (2) 
Pedro Spinola (6)  Paulo Moreno 
João Gonçaim_ Uelingtnn da Siva (4) 
NuaGrlo (3) Augusto Manda  
Nua Rebelo (1) Alexandre Cavalcanti 
Oieksandr Nekrushets Elledy Semedo (4)  
André Gomes (1)  Hugo Lima  
Gonçalo 

 

As Dragan Viga  
Tomás Ales Siva (1)  

CARLOS RESEMÈ 

ÁmarrRos 
Tiago Monteiro e António Trinca (Lisboa) 

num parcial de 5-0 a darem almo-
fada de conforto decisiva. E com o 
público em apoteose, os da casa so-
breviveram às últimas investidas de 
um Benfica a cometer demasiados 
erros, o que num jogo equilibrado 
fez diferença. Só no recomeço fo-
ram quatro seguidas, que originaram 
três golos e a primeira vantagem de 

fs. 

un) Como Benfica a apostar em 4 gi- 
gantes no meio da defesa, foi fundamen-
tal a abrir espaços panos laterais ou para 
si, capitalizando 8 golos em momentos-
-chave (dois no inicio da parte, outros 
tantos quando o ABC voltou a liderar o 
marcador) e quase sentenciando o Jogo 

quatro (17-13). Porém, apoiado por 
uma centena de fãs em polvorosa 
(cujas bombas de fumo obrigaram à 
interrupção do jogo nos momentos 
iniciais, tal o turvo no pavilhão!), 
recuperou e, mesmo em inferiorida-
de numérica, conquistou a tal van-
tagem. Mas não chegou e no fim o 
aniversariante da casa, Pedro Seabra, 
que sobreviveu a duas exclusões nos 
primeiros 12 minutos, teve direito 
aos parabéns do público, enquanto 
o presidente João Nogueira o levan-
tava. Um tributo ao guerreiro que 
encontrou a fórmula de bater o gi-
gante 6x0 encarnado, utilizando ou-
tro gigante, Hugo Rocha, cujo 8.9  golo 
deu a última explosão de alegria ge- 

VITOR GARCEZ/ASF 

Têm a palavra 

MÉRITO 

Nestes jogos ha uma carga 
emocional muito grande e um conheci-
mento cada vez maior das equipas. A 
minha teve mérito quando entrámos 
bem na parte e depois de o Benfica 
ter passado para a frente. Claro que 
queremos ganhar em Lisboa, não nos 
passa pela cabeça outro resultado 

CARLOS RESENDE 
Treinador do esc 

MAIS DIFÍCIL 

Foi uni jogo muito nivelado, no 
qual a nossa equipa atacou e defendeu 
bem. Tivemos situações favoráveis, só 
que falhámos muitos golos. Consegui-
mos passar para a frente na 2.' parte, 
mas sofremos golos seguidos. Sim, 
fica mais dificil numa final em que é 
preciso ganhar très jogos 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do aenfica 

ral, o o 25-22 a menos de 4 minutos 
do fim. Momentos depois Humber-
to Gomes regressou à balia e deu o 
tónico aos colegas no desconto de 
tempo: «Vamos!» 

VITORGARCEZ/ASF 

MARIANO ORTEGA 

 

11111111881~~11111 

 

ABC-Benfica 3?-23 

38-28 
9 rogo 2 4 ti de maio 
Berdica-ABC 

Desalento dos encarnados que viram a eliminatória complicar-se...  ... e festa dos amarelos que viram mais um êxito da equipa de Braga 

4 /040 1 ,$dea49  
ABC-Bentica 40-38 

Página 9



A10

  Tiragem: 144310

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 10,10 x 9,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64613199 26-05-2016

ANDEBOL 

ABC VENCE BENFICA E FICA A UM TRIUNFO DO TÍTULO 
O ABC recebeu e venceu ontem o Benfica por 27-23 e ficou em 
vantagem na final do campeonato de andebol (2-1). Em caso de 
triunfo no próximo jogo (sábado, na Luz), os minhotos sagram-se 
campeões nacionais. Por sua vez, se as águias vencerem, levam a 
final para a 'negra' (dia 1 de junho, em Braga). 
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A11Campeãs de andebol celebram título despidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Rodrigo Querido

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/campeas_de_andebol_celebram_titulo_despidas.html

 
Equipa feminina de Frederiksberg IF ganhou um torneio A equipa de andebol feminina Frederiksberg
IF conquistou um torneio de sub-19 do município de Verl, na Alemanha, e decidiu celebrar o título de
uma forma inusitada. As jogadoras resolveram tirar a roupa e partilharam a fotografia nas redes
sociais. Para além de ganharem o torneio, diante o Klub Figas Aalsmeer, por 12-7, a imagem desta
equipa tornou-se viral nas redes sociais, tornando-as famosas.
 
 26.05.2016
 
Rodrigo Querido
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Na luta pela subida
Arsenal recebe hoje a Ac. São Mamede
Na luta pela subida de divisão, o Arsenal Andebol recebe hoje a formação
da Académica de São Mamede, no quarto jogo da fase final do Campeo-
nato Nacional da II Divisão.
Com três jogos nas três partidas disputadas até ao momento, as duas
equipas somam, neste momento, os mesmos nove pontos pelo que esta
partida pode ser muito importante para a caminhada das duas forma-
ções. O Arsenal só pensa na vitória em casa para ficar também em vanta-
gem sobre o adversário no confronto directo.

§II Divisão Nacional
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Mais uma vitória da raça e a me-
recida vantagem na final para o
ABC/UMinho. Ontem, perante
um Pavilhão Flávio Sá Leite no-
vamente quase a rebentar pelas
costuras, os bracarenses não de-
ram hipóteses ao Benfica e so-
maram um triunfo por 27-23. E
com este resultado, os academis-
tas estão a apenas um passo da
conquista do título nacional.

Como já se esperava, a primei-
ra parte decorreu de forma muito
equilibrada e com as emoções à
flor da pele, sempre com as duas
equipas a não permitirem que o
adversário se conseguisse dis-
tanciar no marcador.

O ABC/UMinho entrou melhor
em campo, colocou-se em vanta-
gem e conseguiu mesmo aumen-
tar para dois golos de vantagem
no marcador. No entanto, a reac-
ção benfiquista não tardou e o
jogo foi tomando uma toada de
parada e resposta, sempre com
os bracarenses em vantagem,
mas com o Benfica a conseguir
ir anulando a diferença de golos.

E este jogo de parada e respos-
ta manteve-se até ao fim dos pri-
meiros 30 minutos, com o resul-
tado a fixar-se numa vantagem,
ainda que curta, para os acade-
mistas que venciam por 13-12.

Durante a primeira metade da

partida estiveram em evidência
Hugo Rocha, que apontou qua-
tro golos e conseguiu ajudar a
equipa a manter-se no comando
do marcador, assim como Pedro
Spínola, muito eficaz no ataque
e também a cumprir muito bem
na hora de defender, mas tam-
bém, e desta vez pela negativa, a
dupla de arbitragem do encon-
tro. Tiago Monteiro e António
Trinca, ao longo do primeiro
tempo, tiveram algumas falhas
na avaliação de alguns lances o
que acabou por prejudicar, ainda
que de forma não muito grave, a
equipa academista. Pedro Sea-
bra, por exemplo, foi excluído
por duas vezes ainda na primeira
parte, sendo que nas duas delas
não se viram motivos para tal
decisão dos árbitros.

Mas o ABC/UMinho voltou a
demonstrar, perante essas con-
trariedades, muita garra, força,
determinação e coragem e conti-
nuou a disputar o jogo pelo jogo.

A entrada academista na etapa
complementar voltou a ser mais
forte e o ABC conseguiu não só
manter-se na frente do marcador,
mas também aumentar essa van-

tagem até uma diferença de qua-
tro golos, quando decorria o mi-
nuto 38 da partida (17-13).

Mas nos minutos seguintes o
ABC/UMinho acabou por vaci-
lar um pouco, cometeu alguns
erros a nível ofensivo, que o
Benfica aproveitou muito bem
para conseguir anular a vanta-
gem no marcador, sendo que aos
15 minutos da segunda parte o
empate voltou a fixar-se no mar-
cador (18-18). E logo a seguir os
forasteiros conseguiram mesmo
a primeira vantagem do jogo.

Mas logo a seguir voltou a vir
ao de cima a garra bracarense,
com o ABC a não se deixar inti-
midar, a partir para o jogo com
toda a força e a conseguir inver-
ter novamente o resultado e co-
locando-se com nova vantagem
de quatro golos (23-19), a sete
minutos do final da partida.

E o tão desejado triunfo já não
fugiu ao ABC/UMinho. Com
uma qualidade invejável nas de-
cisões, quer ofensivas, quer de-
fensivas, os academistas conse-
guiram mesmo levar a vantagem
no marcador até ao fim, vencen-
do por 27-23.

ABC/UMinho a um passo do título
ACADEMISTAS conquistaram mais uma vitória na final do campeonato e estão a um passo da conquista do título de campeão
nacional. No terceiro jogo da final, o ABC/UMinho não deu grandes hipóteses e venceu por 27-23.

FLÁVIO FREITAS

Nuno Grilo em acção ofensiva

ABC/UMINHO, 27
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (2),
Hugo Rocha (8), Pedro Seabra (2), Nuno
Grilo (3), Pedro Spínola (6) e Miguel Sar-
mento (2). Jogaram ainda André Gomes
(1), Diogo Branquinho (2), João Gonçal-
ves, Emanuel Ribeiro, Nuno Rebelo (1),
Oleksandr Nekrushets e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

BENFICA, 23
Mitrevski (GR), Davide Carvalho (3), João
Pais (5), Belone Moreira (2), Alex Caval-
canti, Elledy Semedo (4) e Ales Silva (1).
Jogaram ainda Hugo Figueira, Borragan
(1), Tiago Ferro, Tiago Pereira (3), Paulo
Moreno, Uelington Ferreira (4), Augusto
Aranda, Hugo Lima e Dragan Vrgoc.
Treinador: Mariano Ortega.

Árbitros: Tiago Monteiro e António Trinca.

Ao intervalo: 13-12.

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)

Mariano Ortega
(técnico do Benfica)
“Ainda temos todas as
hipóteses em aberto”

“Foi um jogo muito complicado,
em que conseguimos defender
muito bem, mas não estivemos
tão bem no jogo com o pivot, ao
contrário do que conseguiu fazer
o ABC. Estivemos bem em vários
aspectos do jogo, falhámos nou-
tros e acabámos por permitir
que o ABC conseguisse fazer o
seu jogo e conseguisse alcançar
o resultado.”
“Claro que agora fica mais difícil
conquistar o título de campeão
nacional, mas ainda acredita-
mos. Acreditamos sempre. Esta
final é disputada à melhor de
cinco e por isso ainda temos
todas as possibilidades para
conseguir o nosso objectivo.
Temos todas as hipóteses em
aberto.”
“As falhas e os pequenos
pormenores é que acabam por
decidir os jogos e foi o que
aconteceu neste jogo.”

Carlos Resende
(técnico do ABC/UM)
“Jogo de muita luta e
capacidade dos atletas”

“Estes jogos é muito dificil serem
bem jogados. Por muito motivos:
pela elevada carga emocional,
pelas dificuldades criadas pelo
advesário e pelo cada vez maior
conhecimento das duas equipas.
Mas o mérito é todo dos joga-
dores que tiveram foi a capaci-
dade de superiorizarem em
determinados momentos do
jogo. O momento chave foi a
força que os atletas tiveram em
voltar a construir um resultado
diferente.”

Pedro Seabra
(jogador do ABC/UM)
“Foi uma bela prenda
de aniversário”

“Foi a prenda que desejava. Exclu-
sões não influenciaram o jogo
porque já temos experiência
suficiente para saber reagir.”

§cabinas
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ANDEBOL
ABC/UMINHO A UM PASSO 
DO TÍTULO NACIONAL Pág. 23  
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Opinião

Fomos, este fim-de-semana, a capital
do desporto em Portugal. Por mérito
inquestionável do Sporting Clube

de Braga, que conquistou a Taça de Portu-
gal, e do ABC, que venceu a Taça Challen-
ge em Andebol. São duas competições im-
portantíssimas: uma no desporto rei, a outra
numa modalidade que está no top 5 do des-
porto português. O ABC, vinte e três anos
depois da sua primeira final europeia, con-

quistou pela primeira vez a Taça Challenge
em andebol e trouxe para Braga um dos
mais prestigiados troféus do andebol inter-
nacional. Com a curiosidade de o ter feito
na primeira final exclusivamente portugue-
sa da história da competição e conseguindo
um troféu que, em Portugal, apenas o Spor-
ting tinha vencido, dado que Benfica e
Sporting da Horta já tinham disputado fi-
nais mas sem lograrem vencer. É mais um
título, num palmarés riquíssimo, do melhor
clube português de andebol, que pode ser
ainda enriquecido com o triunfo no cam-
peonato nacional.

Desculpem-me! Mas pelo simbolismo e
importância da conquista da Taça de Portu-
gal e dadas as minhas funções de presidente
da Assembleia Geral do S.C. de Braga, as-
sumo um particular destaque ao Futebol.

Desde a saudosa final de 1966, tínhamos
perdido em quatro finais. Não esquecere-
mos a da época passada, em que deixamos
fugir o "pássaro" da mão: o Sporting Club
de Portugal empatou já nos descontos e de-
pois ganhou nos penáltis.

No domingo, assistimos a semelhanças
perturbadoras! O Porto fez o empate (2-2)
nos descontos e fomos – novamente – a pe-

náltis. No mesmo dia, 22 de Maio, há 50
anos, o SC de Braga tinha ganho a Taça de
Portugal. Esta coincidência prenunciava
que todas as forças do universo iriam estar
connosco e a "conspirar" a nosso favor! Foi
o que aconteceu. Tivemos na baliza o Ma-
rafona, que se tornou grande e herói ao de-
fender duas penalidades, e uma enorme cal-
ma dos jogadores do SC Braga na
concretização das mesmas. O mérito do SC

Braga na conquista do
troféu é inquestioná-
vel. Fomos fortes em
termos físicos, tácticos
e psicológicos.

Esta vitória, é a “ce-
reja em cima do bolo”
de uma década em que
tivemos no SC Braga,
de forma consecutiva,

um crescimento sustentável. Conquistámos
a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Taça
Intertoto, fomos vice-campeões nacionais e
por duas vezes estivemos na fase de grupos
da Liga dos Campeões. Estas são marcas
indeléveis de um crescimento sem paralelo
no futebol português e que permitem ao
Braga sonhar com mais conquistas, mais
troféus e até títulos. 

Este sucesso tem um guerreiro no coman-
do: António Salvador. Faz uma gestão rigo-
rosa e ambiciosa, constrói o imediato en-
quanto planeia o futuro. Em simultâneo,
conquista e atinge excelentes resultados
desportivos, consegue que o clube tenha as
contas em dia e constrói alicerce e caminho
para mais e melhor. Este trabalho gera con-
fiança, respeito e até admiração, em Portu-
gal e na Europa. A ambição, o futuro e a
sustentabilidade estão sempre presentes,
como demonstra a concretização da acade-
mia do SC Braga, que permitirá reforçar a
sustentabilidade do Clube, as suas condi-
ções de trabalho, nomeadamente na área da
formação desportiva. 

Estou certo que a conquista desta Taça é o
"clique" para ainda mais sucesso. 

É ainda a prova que os títulos não são um

exclusivo de Lisboa ou Porto. Somos capa-
zes. Com um orçamento muito inferior,
conseguimos fazer mais.

Pretendo ainda reafirmar que o sucesso
desportivo do SC Braga acrescenta valor à
nossa região. 

Por Braga, e graças ao nosso Braga, já
passaram aqui grandes equipas europeias
como o Milan, Sevilha, Tottenham, Bayern
de Munique, PSG, Celtic, Arsenal, Liver-
pool, Manchester United… que colocaram
o clube no mapa do grande futebol e a re-
gião com a notoriedade que só um veículo
como o futebol proporciona.

Ganha a cidade, a região e todas as suas
forças. Ganhamos todos!

Insisto que o desporto, e o futebol em par-
ticular, para além da formação de jovens e
da promoção dos valores, é também rele-
vante do ponto de vista da economia do ter-
ritório.

Presumo que ninguém duvida que através
do SC de Braga promovemos, dinamiza-
mos, tornamos a nossa região mais atracti-
va. Em simultâneo, reforçamos a nossa per-
tença, as raízes e o amor à Terra.

O Sporting Clube de Braga é um clube
com história, construída por pessoas com
uma paixão única e grande abnegação. É
esta alma que marca a identidade de um
clube, com capacidade de luta e firmeza
permanentes na defesa de valores e do des-
porto como valorização humana e referên-
cia de uma terra e de uma região, com uma
força tanto maior quanto as exigências e as
batalhas que se nos deparam ao longo dos
tempos e que queremos sempre maiores.
Alicerçado na história, construiu um pre-
sente de sucesso que projecta um futuro
ainda mais promissor.

O SC Braga corresponde à imagem da re-
gião: empreendedor e ambicioso. Somos
todos do Minho. Guerreiros por natureza.
Damos o máximo, não atiramos a toalha a
chão, estamos habituadas às dificuldades e
a vencê-las.

A Taça é nossa, mas outros títulos virão.

A TAÇA É NOSSA, MAS OUTROS
TÍTULOS VIRÃO

OPINIÃO | JOSÉ MANUEL FERNANDES

“Estou certo que a conquista desta Taça é o
"clique" para ainda mais sucesso. 
É ainda a prova que os títulos não são um
exclusivo de Lisboa ou Porto. Somos capazes.”
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Avelino Conceição

O 7.º Garcicup, Torneio Inter-
nacional de Andebol, já come-
çou a mexer, depois da apre-
sentação, que decorreu esta
terça-feira na Biblioteca Muni -
cipal de Estarreja, onde se fica -
ram a conhecer todos os por-
menores e novidades sobre o
evento, que é considerado o
maior que se realiza no país e
faz da cidade de Estarreja a ca-
pital do andebol nacional.

A sétima edição, que vai de-
correr de 29 de Junho a 3 de
Julho, mais uma vez sob orga-
nização do Estarreja Andebol
Clube, em parceria com a Câ-
mara Municipal, será mesmo a
maior de todas, já que vão estar
em competição 3.500 atletas de
230 equipas, que disputarão
mais de meio milhar de jogos
em 12 pavilhões espalhados pe-
los concelhos de Estarreja, Mur-
tosa e Albergaria-a-Velha.

Este ano volta a haver novi-
dades, desde logo porque, em
termos desportivos, a presença
de uma equipa alemã tornará
o torneio ainda mais interna-
cional, já para não falar do au-
mento do número de equipas
oriundas da vizinha Espanha.
Numa outra vertente, o Garci-
cup'2016 vai ter, a partir do dia
25 de Junho, a funcionar um
“campus” onde cerca de 60 jo-
vens atletas vão aprender as
técnicas da modalidade e rece-
ber algumas “dicas” dos inter-

nacionais Ricardo Candeias e
Tiago, dois do muitos padri-
nhos do torneio, que conta ain -
da com a presença da selecção
feminina de Juniores B, como
de resto tem acontecido em
anos anteriores.

Outra das novidades é a co-
locação de um piso amovível
mesmo no centro da cidade ,
em frente aos paços do conce-
lho, bem como a cerimónia de
abertura. A imagem de mar ca
do torneio vai realizar-se na
Praça Francisco Barbosa, uma
vez que, face ao número de pes-
soas que vão estar presentes, o
pavilhão municipal tornava-se
pequeno acolher um dos mo-
mentos mais bonitos de todo o
certame, cujo orçamento ronda
os 150 mil euros.

E ao contrario do que tem
acontecido em edições anterio-
res, a competição propriamente
dita arranca logo no primeiro
dia, com jogos a partir das 14
horas. Para a noite, após a ceri-
mónia de abertura, está mar-

cada uma festa com atletas, di-
rigentes, técnicos e público em
geral no Pavilhão Multiusos de
Estarreja, onde a diversão estará
garantida pela organização, que
já está lançar a campanha “Va-
mos colorir Estarreja” com a
distribuição dos pendões que
vão adornar as janelas e varan-
das na cidade.

O número de presenças já
confirmadas levaram o presi-
dente do clube, Rui Silva, a ga-
rantir que o “torneio será um
sucesso”, lembrando que “a
grandeza deste evento despor-
tivo, que todos os anos traz até
à nossa cidade milhares de pes-
soas”. Uma garantia reforçada
por Luís Tavares, coordenador
do projecto, que compara o
Garcicup “a alguns festivais de
musica de Verão.

Unindo esforços, com muitas
horas de trabalho para que o
torneio possa ser uma realidade
de ano para ano, Luís Tavares
Sendo não tem dúvidas que a
edição 2016 “será ainda melhor

que a última”, acrescentando
que “o torneio já atingiu esta a
um nível do que melhor se faz
em Portugal”, lançando o repto
à população para que “esteja
envolvida num evento que é
uma mais-valia para a cidade e
que é oportunuidade para ver
o que de melhor Estarreja tem
para mostrar a quem vem de
fora”.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Estarreja fez questão
de realçar a “importância deste
grandioso evento”, asseguran -
do que o apoio dado pela au-
tarquia “não é mais do que a
sua obrigação”, Diamantino
Sabina considerou que o even -
to “dá grande visibilidade a Es-
tarreja, deixando uma imagem
de que a cidade sabe receber
todos aqueles que a visitam”.
E acresceta: “Não tenho qual-
quer dúvida de que voltará a
ser um retumbante sucesso,
pois está tudo a ser feito para
nada falhe”.

João Lemos, presidente da
As sociação de Andebol de Avei -
ro e Jorge Ventura, director da
Escola Secundaria de Estarreja,
partilharam ambos a satisfação
de serem parte integrante neste
evento. E se da par te do orga-
nismo associativo, o dirigente
garantiu “todo o apoio a um
even to que engrandece o an-
debol aveirense”, do lado do es-
tabelecimento de ensino, o do-
cente lembrou que “a aposta
forte na educação, a cultura e o
desporto são componente da
vitalidade que engrandece a ci-
dadania de cada um de nós”. |

“Garcicup” apresenta-se
como o maior de sempre
Crescimento Aumento do número de equipas, com mais formações espanholas
e uma alemã, prometem fazer da edição sete do evento mais um sucesso

Elementos organizativos empenharam-se na divulgação do evento 

D.R.
Andebol
Torneio Internacional
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Torneio de Andebol Garcicup
promete ser um êxito  P31
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CONVOCADAS A guarda-re-
des Isabel Góis, as primeiras li-
nhas Mariana Lopes e Mónica
Soares e as segunda linhas Fi-
lipa Fontes e Soraia Fernandes
fazem parte dos planos do se-
leccionador nacional, Ulisses
Pereira, para os dois últimos
compromissos do Grupo 6 de

Qualificação para o Campeo-
nato da Europa de Seniores Fe-
mininos de 2016, na Suécia.

As jogadoras do Alavarium
Love Tiles fazem assim parte
das 17 “eleitas” pelo treinador
aveirense para defrontar a
Rússia, líder do grupo e já apu-
rada para a fase final da com-
petição, no dia 2 de Junho, em
jogo marcado para as 19.45 ho-
ras, no Pavilhão Municipal das

Travessas, em São João da Ma-
deira, onde a entrada é livre.
Recorde-se que no primeiro
encontro em Rostov-Don, Por-
tugal perdeu por 39-19. 

Dois dias depois, a equipa
lusa viaja para Aarhus, na Di -
namarca, onde no dia 5 de Ju-
nho, pelas 17.10 horas (16h10
de Portugal continental) de-
fronta a congénere dinamar-
quesa, que ocupa a segunda

posição do grupo e que venceu
que venceu a primeira partida
em Pinhle, por 26-21.

Os trabalhos de preparação
da Selecção Nacional arran-
cam na próxima segunda-feira,
em São João da Madeira. Para
além das sessões de treino pre-
vistas, a comitiva visitará es-
colas do concelho na terça-
feira, com o objectivo de pro-
mover o jogo com a Rússia. |

Aveirenses na qualificação para o Euro
Andebol
Seniores Femininos
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FRente ao S. Mamede

Hoje é a vez do Arsenal
jogar no Sá Leite
O Pavilhão Flávio Sá Leite continua no centro 
das atenções e, hoje, pelas 21h00, o Arsenal da 
Devesa recebe (aqui) o S. Mamede, em encon-
tro da quarta jornada da fase final do campeo-
nato nacional de andebol da segunda divisão.

Na liderança da competição desde a primeira 
jornada, o Arsenal da Devesa, cada vez mais com 
a primeira divisão à vista, procura a quarta vitória 
consecutiva, uma vez que venceu os três encon-
tros até agora disputados, somando por isso nove 
pontos, os mesmos que o seu adversário de hoje.

Significa isto que uma vitória perante o seu 
público dará a liderança isolada ao Arsenal da 
Devesa.
Nos outros encontros da ronda, o Boa Hora rece-
be o Vitória de Setúbal e o Sismaria visita Gaia.

D
M
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Academistas, mais fortes, podem ser campeões, sábado, em Lisboa

ABC a uma vitória do título

 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho ven-
ceu, ontem, o Ben-
fica, por 27-23, no 
terceiro jogo do 

play-off de apuramen-
to de campeão. Os aca-
demistas estão, agora, a 
uma vitória de se sagra-
rem campeões nacionais. 
Isso pode acontecer já na 
próxima partida, em Lis-
boa, no sábado. Depois da 
Taça Challenge, os minho-
tos estão agora próximos 
de conquistar o título mais 
importante em Portugal.

Grande ambiente
na “catedral”
e ABC na frente
ao intervalo
Que grande ambiente na 
“catedral do andebol”! 
Pavilhão Sá Leite (nova-
mente) lotado, maiori-
tariamente com adeptos 

academistas, mas os en-
carnados também com 
uma enorme e barulhen-
ta falange de apoio (de 
lamentar, apenas, os fu-
mos largados nos minu-
tos iniciais).

O jogo começou frené-
tico, com grande equilí-
brio no marcador, e com 
alguns nervos à mistura. 
Alguns bons golos e guar-
da-redes com poucas hi-
póteses de brilhar. Aos 15 
minutos, a partida estava 
empatada a sete golos, fac-
to que prova o equilíbrio 
dentro da quadra.

Aos 25 minutos, o ABC/
/UMinho, mais assertivo 
no ataque e “atento” às se-
gundas bolas, tinha uma 
vantagem de dois golos. 
Os encarnados defendiam 
bem mas, no ataque, sen-
tiam muitas dificuldades 
para ultrapassar a defen-
siva amarela.

Carlos Resende optou, 
na parte final, por fazer 
uma marcação individual 
a Tiago Pereira, por Pe-
dro Seabra, e os lisboetas 
sentiram, assim, mais di-
ficuldade para penetrar 
na área contrária.

Ao intervalo, os minho-
tos venciam por 13-12.

Minhotos 
demolidores
na segunda parte
O ABC/UMinho entrou na 
segunda parte concentra-
do e o Benfica... desastra-
do. Os academistas che-
garam a ter cinco golos 
de vantagem nos primei-
ros minutos, fruto de duas 
coisas: ataque demolidor e 
defesa forte perante a tur-
ma forasteira que, “sem 
Tiago Pereira” (marcado 
individualmente), fez um 
golo... em oito minutos.

Na baliza do Benfica 

ABC garantiu, pelo menos, para o Sá Leite, o jogo do título

Carlos Resende, treinador do abc

«Ambição de vencer em Lisboa»

«Gostei da exibição. Estes jogos é difícil serem bem 
jogados, pela carga emocional que o jogo transporta e 
maior conhecimento da equipa. Mas tiveram mérito 
de se superiorizar em momentos-chave do jogo. Na se-
gunda parte entrámos muito bem e uma das chaves do 
jogo esteve aí. Mas o momento-chave foi a qualidade 
dos jogadores. Não foi um jogo de encher o olho, mas 
ambos lutaram muito pelo jogo», destacou.

«O treinador do Benfica queria vencer aqui, nós que-
remos ganhar em Lisboa. Ambição de vencer, com hu-
mildade de reconhecer que o Benfica também nos po-
de vencer», destacou.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE,
 EM BRAGA

Árbitro: Tiago Monteiro
e António Trinca

ABC 27
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro;  Fá-
bio Vidrago (2),  Hugo Rocha (8), Pedro 
Seabra (2), Diogo Branquinho (2), Miguel 
Sarmenro (2), Pedro Spínola (6),  João 
Gonçalves, Nuno Grilo (3), Nuno Rebelo 
(1), Oleksander, André Gomes (1), Gonça-
lo Areias e Tomás Albuquerque.

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 23
Hugo Figueira e Nikola Mitrevski; Davi-
de Carvalho (3), Borragan (1), Tiago Fer-
ro, Tiago Pereira (3), João Pais (5), Belone 
(2), Paulo Moreno, Uelington (4), Augus-
to Aranda, Cavalcanti, Elledy Semedo (4), 
Hugo Lima, Dragan e Ales Silva (1).

Treinador: Mariano Ortega

Ao intervalo: 13-12

estava, entretanto, Hugo 
Figueira, que se mostrou 
muito seguro e, aos pou-
cos, os encarnados, com 
longas posses de bola, fo-
ram diminuindo a vanta-
gem, até chegar ao empa-
te (18-18).

Pela primeira vez, aos 
16 minutos, os benfiquis-
tas passaram para a frente, 
com um golo de João Pais, 
num contra-ataque. Na 
resposta, Spínola voltou 
a colocar tudo empatado.

Os pontas da turma en-
carnada, como é habitual, 
raramente faturavam e is-
so permitiu aos minhotos 
abrir a vantagem no mar-
cador para quatro golos 
(23-19, aos 22 minutos).

Os locais foram, aos 
poucos, cavalgando a van-
tagem e venceram por 
27-23.

Aniversariante, Pedro Seabra, capitão do ABC, diz 
que vencer o Benfica foi «a melhor prenda». «Os adep-
tos estiveram fantásticos. Fizemos um bom jogo», vin-
cou, lembrando que o grupo tem dado «boa resposta» 
às lesões que assolam o plantel.

Mariano Ortega: «Mais difícil»
O técnico do Benfica, Mariano Ortega, lamentou os er-
ros defensivos da sua equipa e as falhas técnicas. 

«Foi muito complicado, porque eles estiveram bem 
a defender. Começaram no 6-0 e, depois, passaram pa-
ra a marcação individual ao Tiago Pereira e foi muito 
difícil. Cometemos erros técnicos e isso foi fatal. Ago-
ra, tudo é mais difícil», finalizou o técnico espanhol 
do Benfica.

D
M
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ABC vence 
Benfica 
e fica a uma 
vitória 
do título

DESPORTO P.19
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Madeira SAD em busca
da 18ª Taça de Portugal
A Madeira recebe no fim de semana a final four feminina, com claro
favoritismo para a SAD, recentemente coroada campeã nacional.

C
onquistado que foi o título
nacional, à custa do ante-
rior detentor, o Alavarium,
a equipa feminina do Ma-
deira SAD vai este fim de

semana à procura da Taça de
Portugal. É favorita porque atua
em casa, e também porque esse
seu (maior) rival não logrou atin-

Sports Madeira e Madeira SAD têm tudo a seu favor para disputar uma final 100 por cento madeirense.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt
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gir a “final four”, concentrada
no Funchal. O favoritismo da
equipa de Sandra Fernandes faz-
se sentir ainda por via do currí-
culo que transporta consigo: ven-
ceu as últimas 17 Taças de Por-
tugal. Também o Sports Madeira
tem lugar nesta poule, mas suas
possibilidades de erguer o troféu
são mais reduzidas. Todavia, não
é de descurar uma final 100 por
cento madeirense, porque a equi-
pa da Avenida Arriaga é, também,
favorita na sua meia-final. 
O programa prevê para sábado

o desafio entre o Sports Madeira

e a Juve Lis, com início pelas
16h00, sendo que duas horas
mais tarde, pelas 18h00, arranca
o Colégio de Gaia-Madeira SAD.
A final da “Taça Portugal Multi-
care Feminina” está agendada
para as 15h00 de domingo, entre
as equipas vencedoras da véspera.
Os três jogos serão no Pavilhão
do Funchal, todos com trans-
missão em direto na AndebolTV.
No campeonato, além do título
da SAD, o Colégio de Gaia foi ter-
ceiro, o Sports Madeira ficou em
sexto e a Juve lis ficou-se pela
nona posição. JM
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POCIF-2016 vai vigorar entre o dia 15 de junho e 15 de outubro

O executivo
aprovou o Plano de
Combate aos
Incêndios
Florestais para os
meses de maior
risco.

DELIBERAÇÕES
Paula Abreu
paulaabreu@jm-madeira.pt

«O
Conselho de Governo
aprovou ontem o Pla-
no Operacional de
Combate aos Incên-
dios Florestais (POCIF),

em vigor entre o dia 15 de junho
e o dia 15 de outubro de 2016, po-
dendo ser prolongado, caso as cir-
cunstâncias assim o determinem.
Segundo a porta-voz da reunião,

Rubina Leal, o Plano surge «mais
uma vez, como corolário de uma
nova política de prevenção e vigi-
lância do espaço florestal e de
combate aos incêndios florestais,
à semelhança do ano de 2015, em
que foi implementado pela pri-
meira vez um POCIF, com êxito
assinalável nas várias vertentes
para o qual foi criado». 
O executivo autorizou, por outro

Aprovado Plano
de combate a incêndios

lado, a celebração de um contra-
to-programa até ao montante má-
ximo de 23 mil euros com a Dele-
gação Regional da Madeira da As-
sociação Alzheimer Portugal, para
a aquisição de equipamentos e
outro material complementar de
apoio aos cuidados de saúde dos
seus associados.
O Conselho de Governo aprovou

o Plano Estratégico para a Agri-
cultura Biológica na Região Au-
tónoma da Madeira, tendo defi-
nido medidas que visam o au-
mento da área em 7% e do número
de agricultores em 10%, ao ano,
até 2020. 
O Conselho de Governo aprovou

ainda a resolução que autoriza a
cessão, ao município do Funchal,
a título definitivo e tendo como

contrapartida a limpeza do ter-
reno contíguo e o respetivo amu-
ramento, da parcela com a área
de 96 m², situada na freguesia
do Monte, concelho do Funchal,
de modo a permitir o alarga-
mento de um troço do Caminho
de Ferro.
O governo aprovou a resolução

de louvor ao Madeira Andebol
SAD ao sagrar-se Campeão Na-
cional da 1ª Divisão de Andebol,
em seniores femininos, na época
2015/2016 e aprovou a resolução
de louvor ao Académico Marítimo
Madeira, Andebol SAD, ao apu-
rar-se para as Competições Euro-
peias de Andebol - Taça Challenge,
em seniores masculinos, na época
2015/2016. JM

O conselho de governo louvou a equipa feminina do Madeira Andebol SAD.
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Foi ainda
aprovado o Plano
Estratégico para a
Agricultura
Biológica na
Região Autónoma
da Madeira.

“
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aGoverno reforça

combate
a fogos florestais
O PLANO Operacional de
Combate aos Incêndios
Florestais foi aprovado,
ontem, pelo Governo Re-
gional e vai vigorar entre
15 de junho e 15 de outu-
bro deste ano. pág. 8
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PODB4 FAZE 
ATÉ NOVE JOGOS 
Este foi o sétimo jogo entre 
ABC e Benfica esta tempora-
da, mas minhotos e águias 
podem ainda vir a fazer mais 
dois e chegar aos nove. Para 
já, foram dois encontros da 
fase regular (34-28 na Luz e 
29-27 no Flávio Sá Leite), 
dois na Taça Challenge, 
ganha peloABC (22-28 em 
Lisboa e 25-29 em Braga) e 
agora estes três do play-off. A 
próxima partida será na Luz, 
onde o ABC se pode sagrar 
campeão ou o Benfica levar a 
negra para Braga. 

1.° JOGO 
8 maio: ABC-Benfln 40.38 
2,° JOGO 

maio: Benfica-ABC 213-25 
3.° JOGO 
ontem ABC-Bentica 27-23 

Sábado. dia28 Mak.: Berdlca-ABC (17h00) 
5.° JOGO • 
*i Junho; ABC-aerifica r211-1;,(ii 
• se necessário 

Pedro Spinola, com a oposição de Alexandre Cavalcanti, vai passar abola 

as distâncias 

•.C4 (1') 

!•!Itri 

,,, ...)(41H  loiriviitQc. 
1!11»!i LH lies. Eficaz nos 

tie %éte metros. o 

tiOn X101  que i00(); I.1 pivô 

c_,c_ilpzi 

dist ,:if)ci,Ir • I  ir.; if '114« 10 d 
Se0.111tti P;It' 4! 4', rlc I )0VO, 

1‘ )fir 

ro; f reznte aót ttf.; 

Efi UNIFICA 
i!a. "-yi0W.;iosa Leite 

ÁrbkaoE Tiago Monteiro (AA Lisboa) e 
Artpnio Trinca (AA Lnboa) 

ABC MACA 
itenbetoGoinis Gr Ilionalles« Gr 
Sonioullelidre Gr ilupallguska Gr 
Fibblildraoo 2 DeldsCanaillo 3 
HugoRodo 8 IlagoPiitira 3 
Peto Sadia • • 2 kik; Pais 5 
¡Aiiiid5aiiiiit0 2 Beionellonira 2 
PedroSpbob 6 EiediSemedo 4 
liatDGrio 3 Ake5iva 
Andratemes 1 AleandeCaaland 
Popo erannirin 2 :mediano» 1 
NinoRebekr 1 Uelingtan da Seda 4 
loioGonçaiwa . rr  Augusto Arancia 
0.14eirnahela r Paulo Moreno 
GonçaloAndas ry TiagoFero 
T.Albaquenian rr ~lima 
dá"; ---- 
lhilnador: Treinador: 
Canos Resende Manara Ortega 

Aolatervaio1342. 

Mardn.051,2,101-4,151-6, 20; 941. 
251240, 30'1342. 3515.12 40'17-14. 
4Sis-17-,55.26--1.9. 55' 24-21, 60' 27-23 

PAULACAPELAM~ 
••• Na receção ao Benfica, o 
ABC venceu o terceiro jogo da 
final do play-offdo campeona-
to nacional de andebol e está 
agora em vantagem, por 2-1, e 
a um triunfo de se sagrar cam-
peão nacional, o que não acon-
tece há nove anos. 

Quatro dias depois de ter 
conquistado a Taça Challen-
ge, numa segunda mão da fi-
nal igualmente disputada em 
Braga e em que também do-
brou a equipa da Luz, o ABC 
entrou concentrado e eficaz 
na hora de bater Níkola Mi-
trevski. Com  menos de cinco 
minutos o jogo foi interrom-
pido porque na zona reserva-
da aos adeptos benfiquistas 
ardia uma tocha que enchia o 
pavilhão de fumo. No reatar 
manteve-se o equilíbrio, 
numa toada em que os acade-
mistas foram mantendo uma 
vantagem tangencial e os en-
carnados, na resposta, iam 
empatando. Assim foi até Ja-
vier Borragan rematar ao pos-
te e, André Gomes, aos seis 
metros, reagir. Os minhotos 
ficaram pela primeira vez na 
frente por dois golos (11-9) e, 
pouco depois, Ortega substi- 

tuiu Mitrevski por Figueira 
na baliza. 

O Benfica, duro no contacto 
físico, batalhou para não dei-
xar fugir o anfitrião, enquan-
to este tentava reagir às exclu-
sões (três na primeira parte), 
tendo em dez minutos visto o 
seu central, Seabra, duas ve-
zes castigado no banco. Ao in-
tervalo, oABC vencia por um 
golo, regressando depois ao 
campo firme no ataque, en-
quanto o Benfica se lançou 
numa série de quatro falhas 
técnicas, aproveitando os mi-
nhotos para se colocar na 
frente por quatro golos (17-
13). Mesmo com três exclu-
sões (Ales Silva, Uellington 
Silva e Hugo Lima), as águias 
souberam reentrar na luta 
pela vitória e, aos 46', após ti-
meout do ABC, João Pais, de 
contra-ataque, levou os en-
carnados à primeira vanta-
gem (19-18). Viria ainda mais  

uma exclusão (Borragan) e re-
mates frustrados que devol-
veram a vantagem de quatro 
golos aoABC (23-19). 

Nos últimos cinco minu-
tos, os homens da casa sou-
beram gerir e acabaram a fes-
tejar o triunfo que os leva à  

Luz, já no sábado, em situa-
ção privilegiada. No Flávio 
Sá Leite cantou-se os para-
béns a um aniversariante es-
pecial: o central Pedro Sea-
bra que fez ontem 26 anos e 
teve mais um motivo para 
festejar. 

ANDEBOL Bracarenses, de novo empurrados por um Flávio Sá Leite 
a rebentar pelas costuras, bateram as águias e têm o título á mercê 

TRIUNFO DO A B C DEIXA 
BENFICA SOB PRESSÃO 

Flávio Sá Leite é incrível 
O pavilhão Flávio Sá Leite voltou a esgotar, num apoio 
impressionante ao ABC. Tem sido assim nos últimos 
jogos, numa onda crescente de entusiasmo. Fernando 
Areias, ex-jogador, é um dos adeptos mais fervorosos. 
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Treinador do ABC diz que 
não vai abdicar do jogo 

C. Resentíkk 
"Queremos 
vencer na Luz" 
imo "É difícil jogar bem estes 
jogos, pela carga emocional, 
pelo conhecimentoqueasequi- 
pas têm uma da outra. Os joga- 
dores tiveram o mérito de se su- 
periorizar. Entrámos bem na "Queremos 
segunda parte, oBenfica voltou vencer, mas 
a encostar-se e passar para a coma 
frente. Os meus jogadores tive- humildade 
ram a força de voltara construir de reconhe- 
o resultado. Queremos vencer cer que do 
em Lisboa. Não nos passa pela outro lado 
cabeça dizer que vamos abdicar está uma 
do jogo. Queremosvencer, mas equipa 
com a humildade de reconhe- multo boa" 
cer que do outro lado está uma 
equipa muitoboa", referiu Car- 
los Resende, respondendo a 
uma última questão: "Não de- 
vemos centralizar o discurso 
nos árbitros". 

Treinadores atentos ao jogo 

Técnico do Benfica teve um 
discurso de resignação 

N. Ortega 
"Agora fica 
mais difícil" 
eis "Assistimos a um jogo 

 

muito nivelado, em que a nos-
sa equipa atacou e defendeu 
bem. Tivemos muitas situa-
ções favoráveis, mas o ABC, na "Assistimos 
primeira parte, foi andando na a um jogo 
frente, conseguindo uma boa muito 
relação com o pivô. Na segun- nivelado, 
da parte, conseguimos virar, em que a 
mas logo no início cometemos nossa 
uma série de erros técnicos equipa 
que nos prejudicou. O guarda- atacou e 
redes adversário também es- defendeu 
teve bem e aguentou-os bem", bem" 
analisou Mariano Ortega. 
"Numa final em que é preciso 
vencer três jogos, agora admi-
timos que fica mais difícil", 
acrescentou o treinador do 
Benfica. 
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ABC vence Benfica 
e está a uma vitória 
de ser campeão P30-31 
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O novo site de Luís Freitas Lobo já está disponível 
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Caql%s volta a Jurar fidelidade 
Casillas foi o protagonista de uma 
entrevista especial. Convidado a 
responder a perguntas colocadas por 
filhos de funcionários de uma 
empresa de seguros espanhola, o 
guarda-redes reiterou que não está 
arrependido de ter escolhido o Dragão. 

IMPA: 11 revelações da I Liga 
Redação portuguesa do site da LTEFA 
elegeu os jogadores jovens que mais se 
destacaram ao longo da temporada 
que agora terminou na principal liga 
portuguesa As surpresas não são 
muitas, mas vale a pena ver a fotogale-
ria com os eleitos. 

• A
ABC ganha vantagem 
A vitória sobre o Benfica, por 27-23, 
deixou o ABC em posição privilegiada 
para chegar ao título, pois, em última 
análise, poderá decidi-lo em casa. Veja 
alguns dos melhores momentos do 
jogo de ontem, num Pavilhão Flávio 
Sá Leite a ferver de entusiasmo. 

O novo Planeta do Futebol 
Luís Freitas Lobo relança 
hoje o site Planeta do 
Futebol, que pôs no ar em 
zoo4. Na primeira pessoa, 
explica o que o motiva, as 
razões do SENTIR que o 
fazem ter um espaço fora do 
circuito daTV, rádio e jornais 

eu Quando começou, em 
2004, o site www.planetado-
futeboLcom tinha apenso de-
sejo de ser um refiígio para es-
crever sobre futebol da forma 
como o vejo: partindo da emo-
ção e chegar a análises táticas 
de equipas, técnicas de jogado-
res, filosofias de jogo, observar 
estrelas (mais escondidas ou 
não) por todo o mundo, visitar 
a história, as lendas, os mestres, 
as escolas e todos os dias, no 
fundo, falar de futebol como 
gosto para quem se identifica 
com esta forma de o ver, ler e 
SENTIR. 

Osite está, a partir de hoje, on-
line com nova imagem, para 
(re)despertar todos para uma 
forma diferente de olhar para as 
diferentes atmosferas que ro-
deiam o mundo do futebol e 
seus satélites. A Get Digital 
(www.agenciagetdigital.com), 
uma agência de marketingdigi-
tal, foi responsável pelo design 
e desenvolvimento do projeto. 
O novo website conta agora 
com uma navegabilidade mui-
to melhorada, é totalmente res-
ponsivo e adapta-se aos ecrãs de 
smartphones e tablets. 

Sempre fui escrevendo em 
jornais mas, naturalmente, su-
jeito aos critérios editoriais do 
que "jornalisticamente inte-
ressa" e para "o que as pessoas 
querem ler". Desta forma, fa-
cilmente se entende que mui-
tas das abordagens que queria 
fazer, ou temas de que queria 
falar, ficariam de fora. Como si-
te, podia escrever sobre o que 
me apetecesse. Sobre o médio 
liberiano que vi numa equipa 
média da Suécia ou analisar ta- 

ticamente o novo campeão da 
Noruega. Com  a linguagem ro-
mãntica e com a linguagem 
técnica que, simultaneamen-
te, gostei de cultivar e introdu-
zir na linguagem (escrita e fala-
da) do futebol. 

Na TV, desde a SIC Notícias, 
RTP até à Sport TV, onde hoje 
estou, na rádio da Antena 1 à 
TSF, e nos jornais, desde "A 
Bola", onde nasceu a página 
Planeta do Futebol, passando, 

ANOS 

Passou uma dúzia de anos 
desde que o Planeta do 
Futebol foi lançado, em 
2004, o ano do Europeu 
português. Multa coisa 
mudou desde então.  

simultaneamente, pela revista 
"Mundial","Público","Expres-
so", até a O JOGO, onde come-
cei no início dos anos 90e agora 
(desde 2014) regressei para 
continuar na mesma expres-
são emocional e técnica de es-
crever sobre futebol, cumprin-
do a minha ideia muito própria 
de que, ao contrário do que di-
zem, deve sempre voltar-se a 
um local onde se foi feliz. Na 
vida, no futebol, nos jornais é o 
que ambiciono continuar a fa-
zer e a sentir, seja onde for. 

Muita coisa mudou desde 
2004, quando vivíamos na pré-
história informática da infor-
mação futebolística. Nem se-
quer havia Youtube, quanto 
mais todas as plataformas de 
análise-vídeo do presente. En-
tão para se conhecer um joga-
dor, uma equipa, era preciso 
ver mesmo, buscando-o em ca-
nais por todo o mundo.A para-
bólica não parava de rodar 
(como hoje, aliás) de satélite 
para satélite, desde os campeo-
natos europeus aos mais remo-
tos em África. 

O site tem várias secções a 
descobrir, tem dentro dele o ar-
quivo do que fui escrevendo/ 
sentindo desde há décadas 
(quando Messi e Ronaldo ain-
da jogavam na rua) como tem a 
análise mais atual às equipas, 
jogos e temas do presente. Me-
nus que se separam entre arti-
gos e análises de futebol nacio-
nal, futebol internacional (por 
todas as confederações), filoso-
fias de jogo, mestre e escolas, 
até ao catálogo infinito de Ob-
servando as Estrelas, diários de 
Mundiais e Europeus, torneios 
jovens, por entre visões dife-
rentes de olhar para o futebol 
(o espaço "pensando futebol") 
e "outros planetas" com ima-
gens de vídeos de arquivo pes-
soal, velhos jornais, imagens e 
sons miticos. 

Nas páginas de O JOGO o Pla-
neta do Futebol tem hoje um 
espaço (emvários dias da sema-
na) em que passo as minhas 
ideias/análises. O site (total-
mente feito, editado e atualiza-
do por mim) é, apenas, outro 
caminho. 
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Campeãs de andebol despem-se para festejar o título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3efd2ef1

 
Jogadoras alemãs ganham torneio de sub-19 e ficam famosas com imagem insólita. A equipa feminina
de Frederiksberg IF ganhou um torneio de sub-19 em Verl, na Alemanha, e resolveu festejar de uma
forma insólita. Não só as jogadoras tiraram a roupa, como ainda resolveram partilhar a imagem nas
redes sociais. Resultado? Não só ganharam o torneio, diante o Klub Figas Aalsmeer, por 12-7, como se
tornaram famosas.
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Play-off da 1.a Divisão Nacional 

Pedro Spínola foi o segundo melhor marcador do ABC, com 6 golos 

ABC pode ser 
campeão na Luz 

O ABC está a uma vitória 
de garantir o título da 1.° Di-
visão Nacional de andebol, 
depois de, ontem, ter batido, 
o Benfica, por 27-23, no ter-
ceiro jogo da final do play-
off e ficar com uma vanta-
gem de 2-1 na eliminatória. 
Depois de amanhã, no pavi-
lhão da Luz (17 horas), as 
equipas defrontam-se, na-
quele que poderá ser o jogo 
decisivo. 

Os bracarenses entraram 
melhor na partida, fatura-
ram primeiro e estiveram na 
frente do marcador durante 
a etapa inicial, com uma boa 
resposta das águias, que fo-
ram igualando o resultado, 
sem, contudo, conseguirem 
ganhar ascendente. Pouco 
antes do intervalo, os locais 
alcançaram uma vantagem 
de dois golos, que os emba-
lou para a segunda parte. 

A distância duplicou em 
pouco tempo, mas a partir 
dos 40 minutos vários ata-
ques bem sucedidos da 
equipa lisboeta, em contra- 

ponto com algumas falhas 
ofensivas dos minhotos, dei-
xaram o jogo empatado 18-
18. O Benfica aproveitou a 
oportunidade para, pela pri-
meira e única vez na partida, 
se colocar a vencer. 

A desvantagem teve o 
dom de despertar o ABC. 
Rapidamente a equipa da 
casa voltou a comandar o 
marcador, alcançando uma 
margem de quatro golos que 
soube gerir de forma a não 
deixar fugir o triunfo. 
SUSANA SILVA 

ABC 27 
23  

Local Paililhão Flavio Sã Leite. em Braga 
Árbitros Tiago Monteiro e Antonio Trinca. 
AleiC Humberto Gomes (GR); Fábio Antunes (2). 
Hug° Rocha (8). Pedro Marilves (2). Mi5(iel 
Sarmento (2). Pedro Spinota (6)e Nuna Grilo (3) - 
sete rticne - Emanuel Melro (GR), Dlogo 
Branqunho (2), Jo.3o Gonçakis (1), 
Oleksandr Nekrushets André Garrosçab 
Areias, Tomás Albuquerque e Cláudio Silva.  
Treinador fadas Resende. 
Bs Nikola Mirrei/sia (GR), Davide Carvalho 
(3), Joio Pais (5), &Ione Moreira (2), Alexandre 

Errecty Semedo (4)e Nes Silva (1) 
sete inIdal - Hugo Figueira (GR), lavier Fernandet 
(1). Tiago Ferro, Tiago Pereira (3), Paulo Moreno. 
Uelrigton Ferreira (4), Augusta Aranda. Hugo Lima 
e Dragan Vrgoc. 
Treinador Mariano Ortega 
Ao intervalo 13-12 
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ATIRADOR Pedro Seabra marcou 2 golos no seu aniversário 

o 

o 

o 
o 
o 

H. FIGUEIRA. O 
J.BORRAGAN 1 
TIAGO PEREIRA 3 
HUGO UMA O 
UELINGTON SILVA4 
TIAGO FERRO . O 
A. ARANDA O 
PAULO MORENO O 

Benfica perde em Braga 
e deixa adversário fugir 
(1-2) na final do playoff 
do campeonato 

27 23 
ABC BENFICA 

Carlos Resende° °Haden° Ortega 

GIS EXC aSEXC 

H GOMES e O O N. MITREVKSI 41) O O 
PEDRO SEABRA 2 2 A. CAVALCANTI O O 
NUNO GRILO 3 O ELLEDY SEMEDO 4 1 
PEDRO SPINOLA 6 O BETONE MOREIRA2 O 
FÁBIO ANTUNES 2 O JOÃO PAIS 5 O 
M. SARMENTO 2 1 D. CARVALHO 3 O 
HUGO ROCHA 8 1 ALES SILVA 1 1 

E. RIBEIRO O 
ANDRE GOMES 1 
D, BRANQUINHO 2 
NUNO REBELO 1 
J. GONÇALVES O 

o 
o 
1 
o 
o 

AO INTERVALO: 1312 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

ÁRBITROS: Tiago Monteiro e António Trinca 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES 

ea Ainda a puxar pelos galões de 
vencedorda Challenge conquista-
da este sábado, o ABC voltou on-
tem a bater (27-23) o Benfica no 39  
jogo da final do campeonato e pas-
sou para a frente no playoff (2-1), 
ficando a um triunfo do título, que 
pode ser festejado na Luz. 

Mas a celebração veio mais 
cedo, pelo menos para o central 
do ABC, Pedro Seabra, no dia do 
seu 269  aniversário. O jogo nem 
lhe começou a correr de feição, 
apesar da sua equipa entrar me-
lhor na partida e dominar a maior 

parte dos primeiros 30 minutos. 
Depois do 3-1 (aos 4'), a claque 

do Benfica fez explodir nas banca-
das do Flávio Sá Leite um very-
light, o jogo foi interrompido e isso 
enervou os anfitriões, que se dei-
xaram empatar (3-3), para alémde 
Seabra se envolver com Semedo e 
iremos doispara o banco *scan-
sar' 2 minutos por exclusão. 

O duelo continuou, quase 
sempre com o ABC à frente, nun-
ca mais por dois golos, em toada 
de parada e resposta que durou 
ao longo da P parte, mas com 
Seabra a sofrer a segunda exclu-
são e a arriscar a desqualificação, 
para além de Fábio Antunes se 

FINAL DOPLAYOFF 
Jogo 1: AIK-Benfica 40-38 

Jogo 2: &inflo-ABC 28-25 

Jogo  3: ABC-Benfica 27-23 
Jogo 4:  botica-ABC sábado 
logo 5: ABC Benfica 1 de junho* 
*Se necessário 

ter lesionado e saído. Mas estes 
factos não condicionaram, tam-
bém porque o regresso de Grilo, 
que estava lesionado, deu maior 
poder de fogo à primeira linha da 
turma de Braga. E foi com natu-
ralidade que o ABC concluiu a 1' 
parte na frente (13-12), dispa-
rando, no reinicio, para uma 
vantagem de 3 golos (15-12). A 

CARLOS RESENDE 

"Queremos 
ser campeões 
em Lisboa" 
R O treinador 
do ABC, Carlos 
Resende, teve a 
consciência que o 
jogo nem sempre 
foi bem jogado: 
"Há carga emocional grande, 
ante um adversário difícil, a 
que acresce o conhecimento 
entre as equipas devido ao ele-
vado número de jogos entre 
ambas. Mérito dos meus joga-
dores pelo triunfo. O Benfica 
deu a volta, mas tínhamos uma 
vontade enorme de vencer. 
Apesar do valor do adversário, 
tudo vamos fazer para ser cam-
peões em Lisboa." 

Pedro Seabra não queria que 
lhe dessem os parabéns: "Só 
depois de ganharmos, numa 
vitória importante." 

MARIANO ORTEGA 

"Ainda nada 
está perdido 
para o Benfica" 

O espanhol 
M ariano Ortega, 
técnico do Benfi-
ca, considera que 
a final ainda não  
está perdida, 
apesar do adversário estar na 
frente do playoff do campeo-
nato: "Perdemos porque fal-
tou marcar mais golos. Foi uma 
partida equilibrada, estivemos 
bem na defesa e no ataque, 
com boa ligação ao pivô. Mas 
depois de passarmos para a 
frente no marcador, comete-
mos uma série de erros, falhas 
técnicas, que nos prejudicou. 
O ABC está na frente, mas 
nada está perdido para nós, 
pois a final disputa-se em 5 jo-
gos. Vamos continuar a lutar 
para sermos campeões." o 

ANDEBO 

ABC A UMA VITORIA 

I:00 TITULO 

defesa pressionante, a boa eficá-
cia e o apoio do público galvani - 
zaram o ABC. 

Foi então que o Benfica me-
lhorou na defesa e conseguiu 
parcial (4-0) para se pôr à frente 
(19-18) a meio da 2' parte. Só que 
o ABC respondeu na mesma 
moeda, ficando com a partida 
controlada (23-19). Seguiram-
se momentos de pura emoção, 
com as águias a voltarem a 
ameaçar, mas o clube minhoto 
estava de parabéns, com desta-
ques para o aniversariante (2 go - 
los), Spfnola (6) e Rocha (8). Pelo 
Benfica, Pais (5) rumou contra a 
maré no contra- ataque. o 
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ANDEBOL 

Central Cláudio Mota 
está de saída no AC Fafe 
R Incompatibilizado como treinador 
José Silva, o central Cláudio Mota, de 30 
anos, está à procura de clube, depois de 6 
anos no AC Fafe, onde conquistou dois tí-
tulos da la  Divisão e alcançou o melhor 
resultado de sempre (8.0) no campeonato. 
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FERNANDO 
GOMES 
BRONZE: O presidente 
da FPF apresentou as li-

nhas do seu próximo mandato, com pro-
messas há muito aguardadas pelo futebol 
português. A publicação dos relatórios dos 
árbitros é 'apenas' uma delas. Ipágs38/191 

GOLDEN STA 
WARRIORS 
LATA: A equipa com o 
melhor registo de sem-

pre da fase regular da NBA arrisca-se a cair 
com estrondo. A derrota clara —mais uma—
com Oklahoma deixa os campeões a um de-
saire do adeus ao playoff. [pág. 321 

ABC 

CL) OURO: Após a conquista 
da Taça Challenge, o 

ABC está agora a uma vitória do título na-
cional, depois de ontem ter derrotado nova-
mente o Benfica. Os minhotos estão a reali-
zar uma época histórica. [pág. 31)  

RAPHAËL 
GUERREIRO 
PRATA: A boa tempora-
da no Lorient vale ao la-

teral-esquerdo a transferência para o Borus-
sia Dortmund. Aos 22 anos, vai jogar num 
dos grandes da Bundesliga mas, antes, tem 
ainda o Europeu para brilhar. [pág. 391 
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Mariano Ortega: Ainda nada está perdido para o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2ed074b2

 
O espanhol Mariano Ortega, técnico do Benfica, considera que a final ainda não está perdida, apesar
do adversário estar na frente do playoff do campeonato. "Perdemos porque faltou marcar mais golos.
Foi uma partida equilibrada, estivemos bem na defesa e no ataque, com boa ligação ao pivô. Mas
depois de passarmos para a frente no marcador, cometemos uma série de erros, falhas técnicas, que
nos prejudicou. O ABC está na frente, mas nada está perdido para nós, pois a final disputa-se em 5
jogos. Vamos continuar a lutar para sermos campeões."
 
 00h30
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Carlos Resende: Queremos ser campeões em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=98b7968

 
O treinador do ABC, Carlos Resende, teve a consciência que o jogo nem sempre foi bem jogado: "Há
carga emocional grande, ante um adversário difícil, a que acresce o conhecimento entre as equipas
devido ao elevado número de jogos entre ambas. Mérito dos meus jogadores pelo triunfo. O Benfica
deu a volta, mas tínhamos uma vontade enorme de vencer. Apesar do valor do adversário, tudo
vamos fazer para ser campeões em Lisboa." Pedro Seabra não queria que lhe dessem os parabéns:
"Só depois de ganharmos, numa vitória importante." Continuar a ler
 
 00h28
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Dinamarquesas ganharam... e despiram-se
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bad04925

 
A equipa de andebol de sub-19 do Frederiksberg IF conquistaram um torneio internacional, ao
vencerem na final as holandesas Klub Fiqas Aalsmeer e no final do encontro decidiram festejar... e de
que maneira! "Aqui está a evidência de quem venceu", escreveu no Instagram uma das jogadoras,
que publicou uma foto de tua equipa nua e apenas tapada... pelo troféu de campeãs.
 
 21h20
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Gustavo em Maiorca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/acores/graciosa-online/gustavo-em-maiorca-_50429

 
Graciosa OnlineGraciosense fez 4 golos na vitória da seleção de andebol Luís Costa | Publicado 26 Mai,
2016, 08:36 A Seleção dos Açores de Andebol que está a participar nos Jogos das Ilhas, em Palma de
Maiorca, Espanha, venceu o primeiro jogo. No primeiro dia de competição os açorianos defrontaram a
equipa da "casa" (selecion de Baleares) e venceram por 34-21. O graciosense Gustavo Costa (nº6 na
foto) foi dos mais concretizadores da seleção açoriana, apontando 4 golos.
 
 | Publicado 26 Mai, 2016, 08:36
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Sá Leite sem condições para jogos da Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:http://www.rum.pt/news/sa-leite-sem-condicoes-para-jogos-da-liga-dos-campeoes

 
O ABC/UMinho está a uma vitória de se sagrar campeão nacional de Andebol, mas se tal acontecer, o
Pavilhão Flávio Sá Leite não reúne as condições necessárias para acolher jogos da Liga dos Campeões
Caso o ABC/UMinho se sagre campeão nacional, o Pavilhão Flávio Sá Leite não reúne as condições
determinadas pela EHF para realizar jogos para a Liga dos Campeões. Esta é uma preocupação do
clube de andebol bracarense que já recebeu a promessa da autarquia para a realização de obras que
estarão concluídas em 2017. Em declarações aos jornalistas no final do jogo desta quarta-feira à
noite, o presidente do ABC/UMinho, João Luis Nogueira, admitiu preocupação com a situação mas
disse estar convicto de que a autarquia ajude o clube a encontrar uma solução. "Tantos mandatos
passaram por esta autarquia e o velhinho Flávio Sá Leite nunca levou uma revisão a sério, portanto
exigia-se que o presidente da cidade inaugurasse esta obra neste mandato e ele sábado confirmou-
nos isto, estamos muito satisfeitos", disse João Luis Nogueira confiante que o ABC/UMinho vai trazer
"mais uma vitória para a cidade e para os bracarenses". Recorde-se que Ricardo Rio assumiu o
compromisso de realizar obras no pavilhão dos academistas e no último fim-de-semana reafirmou a
promessa de que as mesmas fiquem concluídas em 2017. Para além do apoio da autarquia, a direcção
do ABC/UMinho tem já uma conversa acertada com a Federação Portuguesa de Andebol "para ver
quais são os pontos em pormenor que impedem a homologação do pavilhão". Ainda assim, "desde
logo é preciso colocar um piso corporativo". Para o presidente o problema está "nos custos
estruturais", mas a Federação já terá admitido disponibilidade para "ajudar" o ABC caso consiga
chegar à Liga dos Campeões. João Luis Nogueira referiu também que "a cidade de Braga parou para o
desporto de pavilhão porque só tem o Pavilhão Flávio Sá Leite", mas continuar a jogar na cidade é o
objectivo do clube que, no caso de não conseguir reunir as condições necessárias até à altura dos
jogos vai avaliar também a viabilidade de jogar no Pavilhão da Universidade do Minho. Para última
opção o presidente do clube bracarense deixou o Pavilhão de Santo Tirso. O apoio dos academistas e o
esforço dos atletas do ABC/UMinho na recta final O Presidente do ABC/UMinho admite estar muito feliz
com o percurso do clube nesta recta final e também com o apoio intenso da massa associativa. João
Luis Nogueira sublinhou que "é memorável e histórico ter tantos jogos seguidos com o pavilhão cheio"
assim como a forma como os academistas têm apoiado a equipa. Um apoio que tem sido determinante
para os atletas da casa e para desorientar os adversários. O dirigente enalteceu o espírito e esforço
dos atletas dentro de campo que "têm feito das tripas coração para levar de vencida os favoritos, as
equipas que têm um plantel vastíssimo", ao contrário do ABC/UMinho com vários jogadores ausentes
há vários jogos devido a lesões. "A equipa está carregada de lesões, mas está a olhos vistos que nós
até a pé coxinho estamos a ganhar às equipas que supostamente são as mais fortes do campeonato",
realçou o presidente do ABC/UMinho. No próximo sábado os bracarenses deslocam-se ao Pavilhão da
Luz para o quarto jogo referente à final do campeonato nacional. Em caso de vitória o ABC/UMinho
sagrar-se-à campeão nacional pela 13ª vez na sua história. O clube e a autarquia estão a realizar uma
campanha especial de apoio ao ABC/UMinho no jogo de sábado com autocarros e o bilhete para ver o
jogo a um preço simbólico.
 
 Hoje às 13H59
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Carlos Resende: Queremos ser campeões em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Pedro Seabra não queria que lhe dessem os parabéns: "Só depois de ganharmos, numa vitória
importante." 00:28 . Record Por Record O treinador do ABC, Carlos Resende, teve a consciência que o
jogo nem sempre foi bem jogado: "Há carga emocional grande, ante um adversário difícil, a que
acresce o conhecimento entre as equipas devido ao elevado número de jogos entre ambas. Mérito dos
meus jogadores pelo triunfo. O Benfica deu a volta, mas tínhamos uma vontade enorme de vencer.
Apesar do valor do adversário, tudo vamos fazer para ser campeões em Lisboa." Pedro Seabra não
queria que lhe dessem os parabéns: "Só depois de ganharmos, numa vitória importante."
 
 00:28 . Record
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Dinamarquesas ganharam... e despiram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
"Aqui está a evidência de quem venceu", escreveu no Instagram uma das jogadoras, que publicou
uma foto de tua equipa nua e apenas tapada... pelo troféu de campeãs. 21:20 . Record Por Record A
equipa de andebol de sub-19 do Frederiksberg IF conquistaram um torneio internacional, ao vencerem
na final as holandesas Klub Fiqas Aalsmeer e no final do encontro decidiram festejar... e de que
maneira!"Aqui está a evidência de quem venceu", escreveu no Instagram uma das jogadoras, que
publicou uma foto de tua equipa nua e apenas tapada... pelo troféu de campeãs. I Verl var man ikke i
tvivl om hvem der vandt! Uma foto publicada por Emilie Weywadt Jensen (@emilieweywadt) a Mai 16,
2016 às 6:19 PDT
 
 21:20 . Record
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Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 64615940

 
25-05-2016 23:12

ABC x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=731aa7a2

 
O ABC venceu o Benfica e ficou a uma vitória do título de campeão nacional de andebol.
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Renascença - Bola

Branca

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: Renascença - Bola Branca

 
ID: 64617451

 
25-05-2016 22:55

ABC x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=3e7b9ca5

 
O ABC venceu o Benfica e ficou a uma vitória do título de campeão nacional de andebol.
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 64617681

 
25-05-2016 22:40

ABC x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=fc82d923

 
O ABC e Benfica defrontam-se neste momento na luta pelo título de campeão nacional de andebol.
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 64617475

 
25-05-2016 22:30

ABC x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=56ddfde7

 
O ABC e Benfica defrontam-se neste momento na luta pelo título de campeão nacional de andebol.
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ABC novamente em vantagem sobre o Benfica na final do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=613881

 
O ABC voltou a vencer, esta quarta-feira, o Benfica (27-23) no terceiro jogo da final do  play-off  do
campeonato Andebol 1, transmitido por A BOLA TV. O marcador ainda esteve nivelado até meio da
segunda parte, até que os bracarenses alcançaram margem que souberam gerir, terminando com
quatro golos de vantagem. O próximo jogo está marcado para sábado, no pavilhão da Luz, sendo que
em caso de vitória o ABC garante a conquista do título.
 
 25-05-2016
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ABC está a um passo de ser campeão de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

nacional_de_andebol.html

 
Bracarenses venceram o Benfica O ABC ficou hoje a uma vitória do título de campeão nacional de
andebol, ao vencer esta quarta-feira em casa o Benfica, por 27-23, no terceiro jogo da final do
campeonato, disputado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Quatro dias depois de ter conquistado a
Taça Challenge, batendo o Benfica na final com vitória na primeira mão e derrota na segunda, os
minhotos chegaram hoje ao intervalo a vencer por 13-12 e voltaram a impor-se aos 'encarnados',
ficando mais perto do seu 13.º título, o primeiro desde 2007. O quarto encontro da final, disputada à
melhor de cinco, está marcado para sábado, no Pavilhão da Luz, em Lisboa, onde o Benfica vai tentar
adiar decisão do título para o último jogo, em Braga. Os 'encarnados', campeões pela última vez em
2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto, perseguem a oitava vitória no campeonato.
 
 25.05.2016
 
Lusa
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Pedro Seabra, Humberto Gomes
e Hugo Rocha repetiram sábado
a conquista da Taça Challenge
de andebol, ao arrebatar para o
ABC o primeiro título europeu
que tinham levado para a vitrina
do Sporting, em 2010, quando
era treinador da equipa leonina o
bracarense Paulo Faria. Sábado,
no Pavilhão Flávio Sá Leite re-
pleto, a reportagem do Correio
do Minho ouviu os três repeten-
tes. “É muito bom para o ABC.
É importante estes adeptos vol-
tarem a festejar títulos, voltarem
a encher a casa. E este título re-
veste-se desta importância to-
da”, comentou Hugo Rocha. 

“Já há muito que não se via um
jogo em que todas as pessoas
aplaudem e estão de pé o jogo
todo. Isso tem uma carga simbó-
lica para mim, que não vivi esta
experiência muitas vezes”,
acrescentou. Questionado se era

diferente da primeira Challenge
ganha para o Sporting, respon-
deu que “são todas diferentes”. 

“A primeira é sempre a primei-
ra. Mas neste clube eu acho que,
como se percebeu pelo pavilhão
que aqui esteve, as coisas vi-
vem-se de maneira muito inten-
sa”, prosseguiu.  

O jogador polivalente adiantou
que este plantel “é a prova da
qualidade, do talento, do espírito
de sacrifício e de união que exis-
te. Isso fez toda a diferença. Não
quero comparar a primeira com
a segunda. Este é o primeiro de
muitos. Mas tem um significado
muito, muito grande”. 

Mas, disse ainda, “compara-se
com a primeiro em termos de in-
tensidade. Ser a primeira para o
ABC deixa-me muito feliz por-
que entramos para a história do
clube. E acho que na memória
de todos estes adeptos, que me-
recem este título, nós merece-
mos estes adeptos e estes adep-
tos merecem-nos a nós”.

“É importante os adeptos 
voltarem a encher a casa”
TRÊS JOGADORES BISARAM NA TAÇA CHALLENGE primeiro título europeu do ABC, no domingo
passado na final frente ao Benfica, depois de terem conquistado o troféu em 2010 pelo Sporting.

DR   

“Nós merecemos estes adeptos”, comentou Hugo Rocha

Pedro Seabra
“Fazer história com
moldura humana 
no mítico Sá Leite”
“Conquistar um troféu no mítico
Sá Leite, numa moldura humana
deste género e fazer história
num clube  histórico é algo de
muito, muito especial”, diz-nos
Pedro Seabra. O central,  que se
lesionou no início da época, vol-
tou à competição em Dezembro
e, após algumas dúvidas  ressur-
giu no final da época em lances
decisivos, tanto na Challenge co-
mo no campeonato nacional. 
“ Voltar a encher este pavilhão
foi fantástico. É algo que nunca
irei esquecer”, acrescentou.
Instado a comparar o significado
da Challenge ganha pelo ABC e
da conquistada em 2010 para o
Sporting, Seabra responde que
“cada ano e cada conquista tem
a sua história. Logicamente é di-
ferente. Embora seja a mesma
competição, foi com clubes dife-
rentes e colegas diferentes”. 

Humberto Gomes
“Equipa do coração, 
na cidade natal”
“A primeira foi especial por ser a
primeira. Esta foi especial por ser
da equipa do meu coração, na
minha cidade natal, perante este
público maravilhoso que encheu
o Flávio Sá Leite”, comentou o
guarda-redes Humberto Gomes.
Quero dedicar a vitória a todos
os academistas, à minha família,
à minha mulher, à minha filha”,
acrescentou.

§andebol

DR   

“Nunca irei esquecer”

DR   

“Esta teve sabor especial”
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ANDEBOL
| Rui Serapicos| 

Ontem, na antevisão ao jogo que
vai ser o terceiro do play-off,
prestaram declarações o lateral
Pedro Spínola e o polivalente
Hugo Rocha.

“Acho que om público tem si-
do um factor determinante nos
jogos em Braga”, considerou
Pedro Spínola. O esquerdino, ao
comentar um possível cansaço
devido a ausências por lesão que
impliquem uma concentração
do esforço em menos jogadores,
frisou que se “o público puxa
por nós, esquece-se o cansaço”,
reconhecendo que “não é fácil
estarem a vir constantemente
aos jogos e a comprar bilhete” e,
prosseguiu, “é também por eles
que damos tudo”.

O lateral acrescentou que vai
ser um dos mais importantes
jogos deste play-off, porque “se
nós ganharmos temos uma boa
almofada para ir a Lisboa fazer o
nosso jogo e trazer de lá a vitória
e sermos campeões nacionais”.

Mas admitiu que “o mesmo se
passa se o Benfica nos ganhar e,
por isso, este vai ser o jogo mais
importante”.

Questionado se o facto de na
segunda mão da final da Taça
Challenge o Benfica ter ganho
em Braga pode ter algum peso
ou  é irrelevante, Pedro Spínola
responde-nos que “não tem peso
nenhum, porque são jogos com-
pletamente diferentes. A cinco
minuts do fim, estávamos empa-

tados. O Benfica teve de arriscar
na defesa que utilizou. 

Tinha a recuperar seis golos.
Se fosse para o campeonato, não
o ia fazer, quando estávamos
empatados. Eles não subiriam
tanto a defesa. Não iriam fazer
isso, até porque nos últimos dois
jogos não o fizeram. Depois
também pode ter havido algum
relaxamento da nossa parte.
Queríamos que o jogo acabasse
para podermos festejar. No cam-
peonato não é assim, basta ga-
nhar por um”, concluiu o lateral,
que, tal como Fábio Vidrago,
acaba se ser chamado mais uma
vez à selecção nacional (ver co-
luna ao lado).

ABC recebe hoje Benfica 
no terceiro jogo do play-off
ÀS 21 HORAS no Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho  defronta o Benfica, no terceiro jogo do play-off do
campeonato. As equipas contam uma vitória cada e o resultado de hoje  conta para a decisão,  no
quarto encontro, sábado em Lisboa ou, se a igualdade persistir, na “negra” a 1 de Junho, em Braga. 

FLÁVIO FREITAS    

Hugo Rocha e Pedro Spínola fizeram ontem antevisão ao jogo de hoje com o Benfica

Play-off do Mundial
Vidrago e Spínola 
na selecção nacional
O ponta esquerda Fábio Vidrago
e o lateral direito Pedro Spínola,
ambos do ABC, são os únicos jo-
gadores de clubes minhotos que
o seleccionador nacional Rolan-
do Freitas chamou para a Opera-
ção Islândia. O bracarense José
Costa, formado no ABC e que,
após ter representado o Benfica,
foi jogar pelo Montpellier, clube
pelo qual acaba de conquistar a
Taça de França,  também integra
a convocatória.
Os jogos frente aos islandeses,
que contam para o ‘play-off’ de
qualificação europeia para o pró-
ximo Campeonato do Mundo de
2017 que vai realizar-se em
França, estão agendados para
dia 12 em Reykjavik e 16 de Ju-
nho, no porto, respectivamente.
O FC Porto, que termina esta
época no terceiro lugar do cam-
peonato nacional, é o clube mais
representado na selecção, com
Alfredo Quintana, António Areia,
Daymaro Salina, Gilberto Duarte
e Rui Silva, seguindo-se o Spor-
ting, que fornece à equipa lusa
Pedro Solha, Pedro Portela, Fábio
Magalhães e Bosko Bjelanovic.
Benfica: Alexandre Cavalcanti e
Tiago Pereira.
Madeira SAD: Cláudio Pedroso.
Pontault-Combault: Ricardo Can-
deias.
Wetzlar: João Ferraz.
Wisla Plock: Tiago Rocha.

§andebol

DR   

Fábio Vidrago

“Acho que vai ser uma história nova. Quatro jogos estão já
passados. Dois decidiram um título e outros dois ajudam a
decidir outro título. O que esperamos é muito dentro do que
aconteceu.  Pode haver uma certa comparação com o
primeiro jogo do play-off. Toda a gente se recorda que foi
muito difícil. As duas equipas têm-se mostrado muito
equivalentes. Penso que vai ser um jogo equilibrado e muito
difícil até ao fim. 
Se começarmos mal o jogo, todo o élan desaparece. O que
posso dizer é que prefiro disputar este jogo depois de ganhar
uma competição do que se a tivesse perdido. 
Mas acho que (o jogo da final da Challenge) não deve ter
influência. Este jogo vai ser o mais importante da série”. 

Hugo Rocha, 
jogador do ABC

O ABC/UMinho e  a
Câmara Municipal de
Braga organizam uma
viagem de autocarro ao
4º jogo da final do

Campeonato Nacional,
sábado  às 17h00 no
Pavilhão da Luz.

Os sócios do ABC terão
preferência no acesso aos
lugares disponíveis.
O custo da deslocação que
incidirá apenas no  bilhete
do jogo, que será de 8€.

viagem à Luz
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Quarta 25 de Maio 2016

ABC/UMINHO - SL BENFICA (21H)
BRACARENSES PEDEM
NOVA CASA CHEIA
Págs. 24 e 25  
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Opinião

Como milhares de bracarenses, des-
loquei-me ao Jamor para assistir à
Final da Taça de Portugal, no his-

tórico dia 22 de maio, uma data memorável
que as novas gerações também não vão es-
quecer.

Foi para mim um orgulho ter estado pre-
sente nesta festa. Foi uma final épica para o
Sporting Clube de Braga, 50 anos depois a
conquistar o troféu pela segunda vez, fa-
zendo explodir de alegria os milhares de
adeptos.

Como todos sabem este tipo de eventos
são propícios à produção de resíduos em
larga escala, ainda mais, com os tradicio-
nais pic-nics nas matas do Jamor, antes do
jogo.

Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a
organização, pois escalonou diversas briga-

das que distribuíram sacos aos adeptos para
que estes pudessem acondicionar os resí-
duos. Mas também congratular-me pelos
bonitos gestos de civismo a que assisti, da
parte de crianças, jovens e adultos que tive-
ram o cuidado de acondicionar as embala-
gens nos sacos, não deixando um rasto de
lixo espalhado, como vemos muitas vezes
no final destas festas.

Tudo isto, fez-me refletir que estamos no
bom caminho. É cada vez mais latente que
o esforço desenvolvido na sensibilização e
educação ambiental dos cidadãos, ao longo
das últimas décadas, tem dado os seus fru-
tos. Comparativamente com a final de
1998, o cenário foi totalmente diferente. Na
altura, este tipo de preocupação com os re-
síduos pura e simplesmente não existia.

Não tenho dúvidas que o futuro será riso-

nho, quer em termos de títulos do melhor
Clube do Mundo, quer no comportamento
cívico dos bracarenses.

Como Presidente da Assembleia Geral do
ABC, não quero deixar de assinalar a con-
quista da Taça Challenge, e o bom ambien-
te vivido na Pavilhão Flávio Sá Leite, na
noite de 21 de maio. 

Esta vitória acabou por ter menos desta-
que devido à final da Taça de Portugal, mas
não é menos importante pois o ABC con-
quistou o seu primeiro troféu europeu. 

“Assim se vê a força do ABC!” Assim se
vê a força de Braga!

* Diretor Geral Executivo da Braval S.A.
(Texto escrito ao abrigo 

do novo Acordo Ortográfico) 

FIM DE SEMANA ÉPICO!

OPINIÃO | PEDRO MACHADO*
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Actualidade: ABC vence Benfica e está a uma vitória de ser campeão nacional de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=89b00bf6

 
O ABC ficou hoje a uma vitória do título de campeão nacional de andebol, ao vencer hoje em casa o
Benfica, por 27-23, no terceiro jogo da final do campeonato, disputado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga. Quatro dias depois de ter conquistado a Taça Challenge, batendo o Benfica na final com vitória
na primeira mão e derrota na segunda, os minhotos chegaram hoje ao intervalo a vencer por 13-12 e
voltaram a impor-se aos 'encarnados', ficando mais perto do seu 13.º título, o primeiro desde 2007. O
quarto encontro da final, disputada à melhor de cinco, está marcado para sábado, no Pavilhão da Luz,
em Lisboa, onde o Benfica vai tentar adiar decisão do título para o último jogo, em Braga. Os
'encarnados', campeões pela última vez em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto,
perseguem a oitava vitória no campeonato.
 
 25 | 05 | 2016   22.54H
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Avelino Conceição

Com apenas três jornadas para
o final do campeonato, a equipa
do Beira-Mar recebia o último
classificado, o Amarante, num
encontro onde uma vitória dos
aveirenses garantia desde logo
a presença no “play-off” de su-

bida, a disputar no início da pró-
xima época. E fruto do grande
entusiasmo que reina no seio
“auri-negro”, a equipa aveirense
cedo começou a desenhar uma
vitória folgada.

A distância para o seu oposi-
tor no marcador foi aumen-
tando e, aos 15 minutos de jogo,
a diferença era já de seis golos
(11-5), o que desde logo tran-
quilizou a equipa do Beira-Mar.

O adversário sentia grandes di-
ficuldades para rematar à baliza
de Paulo Alo, que nas vezes que

foi chamado a intervir fez um
punhado de extraordinárias de-
fesas, catapultando a equipa da
casa para uma vantagem escla-
recedora ao intervalo (20-8).

E face à vantagem trazida do
primeiro tempo, a equipa avei-
rense comandou a seu belo
prazer durante toda a segunda
parte. Se bem que, nos primei-
ros dez minutos deste período,
a turma nortenha tenha tido
uma ténue reacção, mas sem-
pre controlada pela formação
orientada por Eugénio Barto-
lomeu, que, face ao melhor po-
der concretizador , fez rodar
toda a equipa.

E depois de ter comandado a

partida desde o início, o Beira-
Mar chegou ao final com uma
vitória inequívoca (por doze
golos de diferença), permitindo
que a equipa “auri-negra” su-
bisse ao segundo lugar da clas-
sificação, quando ficam a faltar
duas jornadas para o final desta
fase, podendo já amanhã, na
recepção à formação do Mon -
te, a possibilidade de garantir a
subida automática, caso vença
a partida.

Destaque na equipa de Avei -
ro para três jogadores que fo-
ram fundamentais neste en-
contro, em primeiro lugar para
Paulo Alo na baliza, bem se-
cundado por André Marques,

um autêntico guerreiro, e Dio -
go Coelho, que fez uma mag-
nífica exibição. No Amarante,
com um banco muito escasso,
realce para empenho da equi -
pa em geral, salientando-se
Fernando Sousa, que foi o me-
lhor marcador da partida com
nove golos, num jogo sem com
trabalho regular da dupla de
arbitragem. |

“Auri-negros” a uma vitória da subida
Meta Com a vitória folgada em casa diante do Amarante, último classificado, o Beira-Mar ascendeu ao segundo lugar
da tabela classificativa e pode, já amanhã, confirmar o acesso ao segundo escalão nacional

AMARANTE                                   21

Treinador: José Varajão.
Alexandre Barros, Mário Guedes (1)
Luís Silva (1) Tiago Gonçalves (6), Diogo
Lage (1), Miguel Guedes (1) e Rogério
Cardoso (1) - sete inicial - João Oliveira,
Paulo Mendes, Fernando Sousa (9),
Cláudio Camelo (1) e Fernando Reyes.

BEIRA-MAR                                    33

Treinador: Eugénio Bartolomeu
Paulo Alo (1); Diogo Coelho (5), André
Marques (7), Bruno Morgado, Bernardo
Gonçalves (4), Carlos Costa (2) e Felino
Lopes (3) - sete inicial - Diogo Portas,
André Cruz, André Miranda (2), Ricardo
Senos (3), Tiago Novo, Carlos Oliveira
(2), Mlinarzik Lourenço (1), Rodrigo
Cunha (3) e Sérgio Costa.

Pavilhão Polidesportivo de Angeja. Assistência: cerca de 80 espectadores.
Árbitros: Hegino Vieira e João Correia (A.A. Aveiro). Oficial de Mesa: Mário Pan-
gaio (Aveiro). Ao intervalo: 20-8.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

As contas
da subida e
do “play-off
A duas jornadas do final
da Zona 1 da 2.ª fase do
campeonato são várias as
equipas que ainda podem
subir de divisão, isto por-
que desde logo a equipa B
do Santo Tirso, que já ga-
rantiu o primeiro lugar,
não pode ascender ao es-
calão secundário onde já
milita a equipa principal.
Automaticamente “cede”
o lugar ao segundo e ter-
ceiro classificados, que
sobem directamente, po-
dendo ainda o quarto e
quinto classificados dis-
putar o “play-off” de
acesso à 2.ª Divisão Na-
cional, que terá um novo
formato (três series) na
próxima época. |

A equipa do Beira-Mar, se vencer amanhã o Monte em Angeja, garante a subida de divisão 

D.R.
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A equipa de iniciados mascu-
linos da AC Sismaria garantiu
o apuramento para a fase final
do Campeonato Nacional, em
iniciados.  No passado fim-de-
- semana, na Gândara dos Oli-

vais, a AC Sismaria venceu o
CF Belenenses (27-24) e o SC
Horta (23-19), ficando em pri-
meiro lugar na fase de apura-
mento – zona 2. 

Com estes resultados, a for-
mação 'azul' vai defrontar o
Águas Santas e o Benfica 'A',
entre os dias 2 e 5 de Junho.|

AC Sismaria apura-se para
fase final em iniciados

Andebol
Camp. Nacional

AC Sismaria fez valer o facto casa para garantir o apuramento

ACS
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José Roque

O Colégio João de Barros ficou
fora do pódio ao perder com o
Colégio Gaia, no segundo jogo
do play-off de apuramento
para o terceiro e quarto lugar
da 1.ª divisão nacional de an-
debol feminino, competição
que foi ganha no passado sá-
bado pelo Madeira SAD frente
ao Alavarium. 

No jogo disputado em Gaia,
entrou melhor a equipa da
casa. O Colégio João de Barros
ainda equilibrou a partida (5-

5), mas até ao intervalo foi o
Colégio Gaia que se adiantou
e saiu para o descanso a ga-
nhar por 17-14. Na segunda
parte, a equipa da casa foi
mantendo a vantagem no
marcador e o Colégio João
Barros não conseguiu evitar a
derrota, por 29-28.

Recorde-se que no jogo da
primeira mão, realizado em
Meirinhas, a turma de Paulo
Félix já tinha perdido por 25-
28.

Quanto ao grupo B, a Juve
Lis, já com a manutenção as-
segurada, perdeu em casa
frente ao ASS Assomada por
32-37.|

Colégio João de Barros
acaba época fora do pódio
Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Equipa tinha de pagar cerca de 15 mil euros para se inscrever e ainda efectuar obras no pavilhão. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 

Campeão sem condições 
para jogar a Champions 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A formação feminina do Madeira 
Andebol SAD, ao vencer o seu 13.° 
campeonato nacional da I divisão, 
ganhou também o direito de repre-
sentar Portugal na principal liga 
europeia da modalidade na próxi-
ma temporada. 

No entanto, esta realidade não 
deverá acontecer, levando a que os 
responsáveis da 'sociedade' do an-
debol feminino optem, com a cola-
boração da Federação de Andebol 
de Portugal, por inscrever a equipa 
na Taça EHF. E tudo porque o clu-
be madeirense não tem, directa e 
até indirectamente, capacidade 
para poder dar resposta a um ca- 

CADERNO DE 
ENCARGOS COLOCA 
MADEIRA SAD 
FORA DA LIGA 
DOS CAMPEÕES 

derno de encargos que está muito 
acima das possibilidades do cam-
peão português. 

O DIÁRIO apurou que a pré-
inscrição das madeirenses na Liga 
dos Campeões obriga ao paga-
mento de um valor que ronda a or-
dem dos 15 mil euros, sendo exigi-
do ainda que o recinto de jogo te-
nha no mínimo uma lotação de  

2.000 lugares sentados, mais zo-
nas da comunicação social e todo 
um conjunto de outras estruturas 
de apoio inexistentes nos recintos 
da Região onde se joga andebol em 
termos nacionais e cujo investi-
mento em nada se justifica a curto 
prazo para a realização de um jogo 
de uma pré-eliminatória. 

Assim tudo se conjunga para que 
o regresso do novo campeão nacio-
nal às provas europeias seja através 
da segunda prova do calendário eu-
ropeu da modalidade a Taça EHF, 
que, refira-se, em termos competi-
tivos em nada fica a 'dever' à Liga 
dos Campeões, pela qualidade das 
equipas presentes, muito embora 
seja uma prova secundária do ca-
lendário competitivo europeu. 
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hugo rocha e pedro spínola, do abc/UMinho, e o encontro desta noite

«Jogo com o Benfica é o mais 
importante deste "play-off"» 

 pedro vieira da silva

A
BC/UMinho e Ben-
fica jogam, esta 
noite (21h00), no 
Pavilhão Flávio Sá 

Leite, na capital do Mi-
nho, o terceiro jogo do 
play-off. Ambos vence-
ram uma partida e, por 
isso, quem ganhar fica a 
um triunfo de se sagrar 
campeão nacional.

«Vai ser o jogo mais im-
portante desta série de 
possíveis cinco jogos», 
atirou o lateral-esquerdo 
Hugo Rocha, ontem, na 
conferência de Imprensa 
que serviu para lançar o 
encontro desta noite. 

«Este vai ser dos jogos 
mais importantes neste 
play-off. Se vencermos, 
e acredito que o podemos 
conseguir, ficamos com 
uma almofada boa para 
ir a Lisboa fazer o nosso 
jogo e tentar trazer de lá 
a vitória que nos permiti-
ria ser campeões. O mes-
mo se passa com o Ben-
fica. Por isso, este jogo é 
decisivo», atira Pedro Spí-
nola, que alinha pelo mes-
mo diapasão. 

Este é o quinto jogo en-
tre as duas equipas num 
curto espaço de tempo e, 
até agora, o ABC/UMinho 
vai "na frente", porque já 
venceu a Taça Challenge 
(perdeu no Sá Leite, mas 
tinha conseguido uma 
vantagem larga em Lis-
boa que lhe permitiu, em 
Braga, levantar o caneco).

«Este jogo é uma his-

tória nova. O que passou 
já lá vai. Tivemos quatro 
jogos, dois deles decidi-
ram um título e outros 
dois vão ajudar a decidir 
outro. Acredito que se-
rá uma partida idêntica 
ao primeiro jogo que ti-
vemos em Braga para o 
campeonato (ABC/UMi-
nho venceu): equilibra-
do e disputado até ao úl-
timo segundo», vincou 
Hugo Rocha.

«Damos tudo
pelos adeptos»
Pedro Spínola, lateral-
-direito da turma acade-
mista, acredita que o jo-
go desta noite será «muito 
importante», realçando 

o apoio importante do 
público.

«O público tem si-
do determinante nos jo-
gos em Braga. Pode ha-
ver cansaço ou não, mas 
com o público a puxar por 
nós esquecemos o cansa-
ço. Nós damos tudo pela 
equipa. Damos tudo por 
eles. Sabemos que não é 
fácil estarem sempre a 
vir aos nossos jogos aqui 
e fora e comprar bilhete. 
Por eles que damos tu-
do», finalizou Pedro Spí-
nola que, a meio da tem-
porada, trocou o Sporting 
pelo ABC/UMinho, tendo 
sido fundamental na con-
quista da Taça Challenge 
pelos academistas.

Pedro Spínola (esquerda) e Hugo Rocha fizeram antevisão do jogo desta noite com Benfica

mariano ortega, treinador do benfica

«Têm sido jogos equilibrados»
O técnico do Benfica, Mariano Ortega, espera um jogo «equilibrado», es-
ta noite, no Sá Leite. 

«Têm sido jogos equilibrados, as duas equipas já se conhecem muito 
bem. Acredito que se lutarmos da mesma maneira que lutámos no últi-
mo jogo para a Challenge, podemos fazer um bom resultado e trazer a vi-
tória de Braga», revelou.

D
M
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REGiONaL DE iNiCiaDOS DE aNDEBOL

ACDR Graciosa 
vence Grupo “B”

A ACDR Graciosa ganhou o deno-
minado Grupo “B” do Campeonato 
Regional de Andebol, escalão etário 
de iniciados masculinos, evento 
que decorreu, entre os dias 19 e 21 
de maio, no pavilhão municipal de 
Angra do Heroísmo. 
Tratou-se, na circunstância, de uma 
organização conjunta da Associa-
ção de Andebol da Ilha Terceira e 
da União das Associações de Ande-
bol dos Açores.
Os graciosenses somaram 11 pon-
tos, os mesmos que o SC Angrense, 
beneficiando, contudo, de uma me-
lhor diferença de golos (+39 contra 
+35 dos encarnados). César Carva-
lho, atleta do Grupo Desportivo dos 
Biscoitos, foi o melhor marcador do 
certame, com 65 golos. 

RESULTADOS
Conferimos, a propósito, os desfe-
chos apurados ao longo da prova:
1.ª Jornada: ADEC 16 – GDCP Ar-
rifes 30 e ACDR Graciosa 13 – SC 
Angrense 13. 2.ª Jornada: GD Biscoi-
tos 23 – ACDR Graciosa 33 e SC An-
grense 21 – ADEC 15. 3.ª Jornada: 
ADEC 11 – ACDR Graciosa 32 e GD 
Biscoitos 34 – GDCP Arrifes 44.
4.ª Jornada: GDCP Arrifes 21 – 
ACDR Graciosa 29 e SC Angrense 
45 – GD Biscoitos 21. 5.ª Jornada: 
SC Angrense 26 – GDCP Arrifes 21 
e GD Biscoitos 36 – ADEC 17. 
O quadro da classificação geral fi-
cou assim estabelecido (todas as 
equipas com quatro jogos concreti-
zados): 1.º ACDR Graciosa 11 pon-
tos (3V1E0D, 107-68 em golos), 2.º 
SC Angrense 11 pontos (3V1E0D, 
105-70 em golos), 3.º GDCP Arri-
fes 8 pontos (2V0E2D, 116-105 em 
golos), 4.º GD Biscoitos 6 pontos 
(1V0E3D, 114-139 em golos), 5.º 
ADEC 4 pontos (0V0E4D, 59-119 
em golos).

Angrense foi segundo, em 
igualdade pontual com os 
graciosenses.

PAVILHÃO MUNICIPAL acolheu Campeonato Regional de Iniciados 
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A XX edição dos Jogos das Ilhas de-
corre, entre ontem e domingo, nas 
Ilhas Baleares – Maiorca, sendo que 
a competição efetiva acontece entre 
hoje e sábado.
Marcam presença as seguintes 
ilhas/regiões: Açores, Cabo Ver-
de, Córsega, Corfu, Ilhas Baleares, 
Guyane, Jersey, Malta, Martinica, 
Sardenha e Sicília.

A cerimónia de abertura acontece 
hoje, entre as 19h00 e as 201h15, 
no Estádio Magalluf. Quanto à ceri-
mónia de encerramento, sucede sá-
bado, às 18h30, no mesmo recinto. 
O quadro de modalidades dos Jogos 
das Ilhas “Maiorca 2016” compor-
ta andebol (masculino), atletismo 
(masculino/feminino), basquetebol 
3x3 (masculino/feminino), futebol 

de 11 (masculino), ginástica artís-
tica (feminino) e ginástica rítmica 
(feminino), judo (masculino/femi-
nino), (*) karaté (masculino/femi-
nino), natação (masculino/femini-
no), râguebi (masculino), ténis de 
campo (masculino/feminino), ténis 
de mesa (masculino/feminino), (*) 
triatlo, vela (masculino/feminino) e 
voleibol (masculino). (*) Modalida-
des que integram a competição de-
signada por “Troféu das Ilhas”.
A designada Comitiva Açores, que 
comporta 111 elementos, é enqua-
drada pelos seguintes elementos 
oficiais:
Diretor Regional do Desporto e 

Membro ativo do Comité Organi-
zador dos Jogos das Ilhas: Antó-
nio Gomes; Diretor de Serviços do 
Desenvolvimento Desportivo: João 
Ávila; Chefe de Divisão de Forma-
ção e Promoção Desportiva e Chefe 
de Comitiva: Isabel Mendes; Médi-
co: António Raposo.
Acompanham ainda a Comitiva 
Açores dois elementos da RTP/
RDP, designadamente, a jornalista 
Sandra Pimenta Tavares e o repór-
ter de imagem Paulo Correia.
A comitiva das ilhas de bruma parti-
cipa em nove modalidades: andebol 
(14 atletas masculinos), atletismo 
(14 atletas em ambos os géneros), 

AÇORES receberam, com pompa e circunstância, Jogos das Ilhas em 2015 

Evento reúne, em Maiorca, 11 ilhas/regiões. Comitiva 
açoriana alberga 111 elementos. Cerimónia de aber-
tura marcada para hoje. Encerramento no sábado. 

Açores na (grande) festa 
do desporto jovem insular 

JOGOS DaS iLHaS “iLHaS BaLEaRES – maiORCa 2016”

fotografIa  pedro alves/dI
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Modalidades eM que os açores participaM

Modalidade Fem. Anos Masc. Anos Trein./
Dir. Total

Andebol 14 2000/2001 2 16

Atletismo 7 1999/00/01 7 1999/00/01 2 16

Futebol 15 12 de 2001/02 e 4 de 2000 2 17

Judo 5 1999/00/01 5 1999/00/01 2 12

Natação 8 2002/03/04 4 2000/01/02 2 14

Ténis de Campo 2 2000/01/02/03 2 2000/01/02/03 1 5

Ténis de Mesa 2 2000/01/02/03 2 2000/01/02/03 2 6

Vela 2 2001/02/03/04 2 2001/02/03/04 2 6

Voleibol 11 2000/01 2 13

total: 26 62 17 105

futebol (15 atletas masculinos), 
judo (10 atletas em ambos os géne-
ros), natação (12 atletas em ambos 
os géneros), ténis de campo (quatro 
atletas em ambos os géneros), ténis 
de mesa (quatro atletas em ambos 
os géneros), vela (quatro atletas em 
ambos os géneros) e voleibol (11 
atletas masculinos).
Conferimos os treinadores das mo-
dalidades em que os Açores se fa-
zem representar: andebol (Rui San-
tos), atletismo (Hugo Bernardo), 
futebol (Sandro Silva), judo (José 
Prenda), natação (Mónica Franco), 
ténis de campo (Tiago Parreira), 
ténis de mesa (Afonso Vilela), vela 
(Duarte Araújo) e voleibol (David 
Reis).

A comitiva da seleção de atletismo é 
composta pelos seguintes elementos: 
Atletas: João Janeiro, David Sebag, 
Marco Câmara, Luís Raposo, Fer-
nando Chaves, Lauriana Vontade, 
Sabrina Moniz (São Miguel); João 
David Silva, João Carvalho, Érica 
Borges, Elvira Almeida, Carolina 
Abano, Danía Furk e Érica Aguiar 
(Terceira). Treinadores/dirigentes: 
Hugo Bernardo e José Neves. 

CIDADANIA EUROPEIA
Os Jogos das Ilhas realizam-se to-
dos os anos, em ilhas/regiões dife-
rentes, neles participando jovens 
até à idade do escalão de cadetes 
(internacional), tendo sido o seu 
criador Pierre Santoni, presiden-

te do Comité Regional Olímpico e 
Desportivo da Córsega.
Estes Jogos têm como objetivo prin-
cipal a criação de um espírito de 
cidadania europeia, no contexto do 
ideal olímpico, que permita passar 
à nossa juventude, através do des-
porto, uma mensagem desportiva 
fundamentada no “fair play” e no 
respeito pelos outros e ainda o de 
possibilitar o encontro entre jovens 
de origens diferentes mas que têm 
em comum a insularidade. 
Os Jogos efetuam-se de acordo com 
as regras internacionais, no geral, e 
destinam-se a jovens cuja situação 
desportiva tenha enquadramento 
das respetivas federações desporti-
vas nacionais.

PRESENTE EDIÇÃO dos Jogos conta com um número elevado de atletas 
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Benfica volta a cair e ABC está a uma vitória do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cca9a23b

 
Fotografia: Gonçalo Delgado/Global Imagens Bracarenses bateram o Benfica, por 27-23, no terceiro
jogo da final do play-off do Campeonato Nacional de andebol O ABC, que no sábado conquistou a Taça
Challenge, frente ao Benfica, voltou esta quarta-feira a receber as águias no pavilhão Flávio Sá Leite,
desta vez para o terceiro jogo da final do play-off, e venceram, por 27-23, colocando-se na frente (2-
1) na corrida ao título. Recorde-se que os minhotos ganharam o Jogo 1, em Braga, após dois
prolongamentos, por 40-38, tendo depois o Benfica respondido em Lisboa, vencendo por 28-25. O
jogo 4 está marcado para sábado, às 17 horas, no pavilhão da Luz, onde, em casa de vitória, o ABC
sagra-se campeão nacional. Ganhando o Benfica, haverá um quinto e último jogo, em Braga, no dia 1
de junho, uma quarta-feira, às 21 horas.
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Andebol: ABC a uma vitória do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=14d964c3

 
Triunfo sobre o Benfica no terceiro jogo da fina
 
 O ABC está a uma vitória do título nacional de andebol, depois de ter derrotado o Benfica por 27-23,
nesta quarta-feira, no terceiro jogo da final.
Ambas as equipas tinham uma vitória até aqui, mas ao intervalo já o ABC vencia por 13-12, e na
segunda parte ainda aumentou a diferença no marcador.
Quatro dias depois de ter conquistado a Taça Challenge, precisamente frente ao Benfica, o ABC dá um
passo importante rumo ao título, que pode assegurar em caso de vitória na Luz, no próximo sábado.
Caso o Benfica consiga empatar a eliminatória, então o título decide-se num quinto jogo, em Braga, a
1 de junho.
 
Redação
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ABC vence Benfica e está a uma vitória de ser campeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=57142687

 
Equipa minhota venceu por 27-23. O ABC ficou hoje a uma vitória do título de campeão nacional de
andebol, ao vencer hoje em casa o Benfica, por 27-23, no terceiro jogo da final do campeonato,
disputado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. PUB Quatro dias depois de ter conquistado a Taça
Challenge, batendo o Benfica na final com vitória na primeira mão e derrota na segunda, os minhotos
chegaram hoje ao intervalo a vencer por 13-12 e voltaram a impor-se aos 'encarnados', ficando mais
perto do seu 13.º título, o primeiro desde 2007. O quarto encontro da final, disputada à melhor de
cinco, está marcado para sábado, no Pavilhão da Luz, em Lisboa, onde o Benfica vai tentar adiar
decisão do título para o último jogo, em Braga. Os 'encarnados', campeões pela última vez em 2008,
antes dos sete títulos seguidos do FC Porto, perseguem a oitava vitória no campeonato.
 
 Thu, 26 May 2016 00:05:44 +0200
 
POR Lusa
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Feirense subiu este ano e... aponta à Liga Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Ruben Valente

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=673fec5

 
Clube foi adquirido por um empresário nigeriano, no ano passado. Em setembro passado, o Feirense
vendeu 70% do capital da SAD a Kunle Soname, um empresário nigeriano que desta forma tornou-se
no primeiro africano a adquirir um clube europeu. PUB O empresário definiu o objetivo de subir à I
Liga em três anos, objetivo esse que foi cumprido logo no primeiro ano. Agora Kunle Soname já
aponta a outros patamares. "Nos próximos 10 anos, o Feirense vai jogar na I Liga. O Feirense veio
para ficar e vamos bater-nos com os grandes clubes. Depois de nos mantermos, sei bem como
impulsionar o clube para a Liga Europa", referiu Soname, em declarações ao jornal O Jogo. O agora
presidente da SAD do Feirense explicou ainda porque escolheu investir no clube. "Fiz a análise de
vários clubes da II Liga em Portugal. Logo me deparei com o Feirense, um clube bastante organizado,
com boas referências e sediado numa cidade fascinante", acrescentou o nigeriano.
 
 Wed, 25 May 2016 21:28:27 +0200
 
POR Ruben Valente
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Andebol. ABC a uma vitória do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/55088/andebol_abc_a_uma_vitoria_do_titulo

 
Vitória sobre o Benfica, no terceiro jogo dos "playoff" da final do Nacional de andebol, surgiu esta
noite, poucos dias depois da conquista da Taça Challenge pelos bracarenses O ABC venceu o Benfica
(27-23), esta quarta-feira, no terceiro jogo da final do Nacional de andebol, ficando a um triunfo da
conquista de um título de campeão que lhe foge há já nove anos. No mítico Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga, a equipa de Carlos Resende chegou ao intervalo a vencer por 13-12, exibindo-se a todos os
níveis de forma superior aos comandados de Mariano Ortega. No sábado, no Pavilhão da Luz, realiza-
se o quarto jogo destes "playoff". Em caso de vitória, os encarnados empatam a eliminatória. Se
vencer, o ABC, que ainda no passado sábado derrotou as águias na final da Taça Challenge, sagra-se
campeã nacional. Desde 2007, ano de bicampeonato, que os minhotos não vencem o Nacional de
andebol.
 
 25 Mai, 2016 - 22:44
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ABC vence Benfica e está a uma vitória de ser campeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b003ac6

 
Carlos J Barros - RTP 25 Mai, 2016, 23:24 | Andebol Remate de meia-distância do 22 do ABC | lusa O
ABC ficou esta quarta-feira a uma vitória do título de campeão nacional de andebol, ao vencer hoje em
casa o Benfica, por 27-23, no terceiro jogo da final do campeonato, disputado no Pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga. Quatro dias depois de ter conquistado a Taça Challenge, batendo o Benfica na final
com vitória na primeira mão e derrota na segunda, os minhotos chegaram hoje ao intervalo a vencer
por 13-12 e voltaram a impor-se aos 'encarnados', ficando mais perto do seu 13.º título, o primeiro
desde 2007. O quarto encontro da final, disputada à melhor de cinco, está marcado para sábado, no
Pavilhão da Luz, em Lisboa, onde o Benfica vai tentar adiar decisão do título para o último jogo, em
Braga. Os 'encarnados', campeões pela última vez em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC
Porto, perseguem a oitava vitória no campeonato. Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
 
 25 Mai, 2016, 23:24|
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ABC vence Benfica e está a uma vitória do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=719cdb1a

 
25-05-2016 23:13
 
 Os minhotos chegaram esta quarta-feira ao intervalo a vencer por 13-12 e voltaram a impor-se aos
'encarnados', ficando mais perto do seu 13.º título.
 
 Foto: Facebook do ABC
 
 Andebol: ABC de Braga
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC ficou esta quarta-feira a uma vitória do título de campeão nacional de andebol, ao vencer hoje
em casa o Benfica, por 27-23, no terceiro jogo da final do campeonato, disputado no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga.
 
 Quatro dias depois de ter conquistado a Taça Challenge, batendo o Benfica na final com vitória na
primeira mão e derrota na segunda, os minhotos chegaram esta quarta-feira ao intervalo a vencer por
13-12 e voltaram a impor-se aos 'encarnados', ficando mais perto do seu 13.º título, o primeiro desde
2007.
 
 O quarto encontro da final, disputada à melhor de cinco, está marcado para sábado, no Pavilhão da
Luz, em Lisboa, onde o Benfica vai tentar adiar decisão do título para o último jogo, em Braga. Os
'encarnados', campeões pela última vez em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto,
perseguem a oitava vitória no campeonato.
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ABC derrota Benfica e está a um passo do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
O encontro tem início marcado para as 21 horas. 22:45 . Record Por Record O ABC derrotou esta
quarta-feira o Benfica, em Braga, por 27-23, no jogo 3 da final do do playoff do campeonato nacional,
que agora lidera por 2-1, e colocou-se a apenas uma vitória de voltar a conquistar o título nacional.No
sábado, o pavilhão 2 da Luz recebe o jogo 4 da final, que os encarnados estão obrigados a vencer se
quiserem manter vivas as aspirações de vencer o campeonato, com a certeza de já saberem que terão
sempre de vencer o jogo 5 em Braga caso queiram sagrar-se campeões nacionais. 22H44 -
ACABOU!60' - Mais um golo para o ABC, por intermédio de Spínola e Elledy ainda reduz para quatro
de desvantagem antes do apito final (27-23)59' - Diogo Branquinho faz o 26.º golo do ABC (26-22)59'
- Time out para o ABC, numa altura em que só um verdadeiro milagre poderá fazer com que o Benfica
dê a volta ao resultado...57' - Golo muito importante para Hugo Rocha, que volta a colocar os
minhotos com três golos de vantagem (25-22)56' - Contra-ataque doi Benfica e Elledy Semedo reduz
ainda mais para as águias (24-22)55' - O ABC volta à vantagem de quatro golos, por Pedro Seabra,
mas David Carvalho reduz logo de seguida (24-21)54' - Grande golo de David Carvalho e o Benfica
volta ao marcador (23-20)54' - O Benfica reencontrou na discussão com quatro golos consecutivos,
mas agora é a equipa da casa que soma uma séria de cinco golos seguidos... 53' - Mais dois golos do
ABC, por Hugo Rocha, e o encontro está praticamente resolvido... (23-19) 51' - Terceiro golo seguido
para o ABC, por intermédio de Pedro Spínola (21-19)50' - A formação da casa volta à vantagem, com
um livre de sete metros de Hugo Rocha (20-19) 48' - Empata o ABC, por Spínola (19-19)47' - Mais um
golo de João Pais e o Benfica está na frente pela primeira vez (18-19)46' - Time out para o ABC46' -
Empata o Benfica! João Pais com mais um golo na ponta esquerda a concluir uma impressionante
recuperação por parte das águias. (18-18)45' - Grande segunda parte de Hugo Figueira e o Benfica
está de volta à luta pelo marcador 44' - O Benfica encosta ainda mais no marcador, com golo de
Borragán (18-17)43' - Bom golo de Semedo a reduzir novamente para o Benfica (18-16)42' - Spínola
volta a colocar o ABC com três golos de vantagem (18-15)41' - Contra-ataque de João Pais e o Benfica
volta à luta pelo marcador (17-15)40' - Golo muito importante para Uelington, que estanca a
vantagem bracarense (17-14)40' - Mais um ataque perdido pelo Benfica, com João Pais a rematar ao
poste. O Benfica só marcou um golo em 10 minutos de segunda parte.39' - Marca Hugo Rocha e o
ABC tem vantagem máxima na partida (17-13)38' - Dois minutos para Ales. Vida difícil para o
Benfica.37' - Time out para o Benfica, que entrou muito mal na segunda parte...37' - Volta a descolar
o ABC, com mais um golo de Miguel Sarmento (16-13)36' - Uelington marca o primeiro golo do
Benfica na segunda parte. (15-13)34' - Muitos erros quase anedóticos no ataque no Benfica nesta
início de segunda parte...32' - Vantagem máxima na partida para o ABC, com golo de Spínola (15-
12)32' - O ABC marca o primeiro golo da segunda parte (14-12)22 horas: Recomeçou!21H50:
Intervalo em Braga!30' - Mesmoe m inferioridade numérica, o ABC aumenta a vantagem, mas o
Benfica ainda consegue reduzir por Belone mesmo antes do intervalo (13-12)29' - Time-out para o
ABC.28' - Tiago Monteiro excluído... 26' - Uelington dispara de longe e reduz (12-11)26' - Time out
para Mariano Ortega...25' - Hugo Rocha volta a colocar os bracarenses com dois de vantagem (12-
10)24' - Borragán reduz de sete metros (11-10)23' - ABC abre uma vantagem de dois golos, por
intermédio do júnior Andre Gomes (11-9)22' - Mais um golo de Pedro Spínola para os homens da casa
(10-9)21' - Golo fantástico de Tiago Pereira a empatar para o Benfica (9-9)20' - ABC volta a passar
para a frente com golo de Barroca (9-8)19' - Mais uma paragem devido a problemas físicos de um
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jogador do ABC...19' - Bom trabalho do Benfica e João Pais empata o marcador (8-8)18' - Pedro
Spínola volta a faturar para os minhotos (8-7)17' - Ales Silva volta a empatar para os encarnados (7-
7)15' - Hugo Rocha recoloca o ABC na frente da linha de sete metros (7-6)15' - Jogo interrompido
devido a uma lesão (aparentemente grave) de Fábio Vidago...13' - Tiago Pereira empata para as
águias (6-6)13' - Dois minutos para Pedro Seabra (a segunda exclusão) 12' - Fábio Vidago recoloca os
minhotos na frente, com um remate na esquerda (6-5)11' - Boa penetração de Belone, que volta a
empatar o marcador (5-5)11' - Cartão amarelo para Hugo Rocha10' - Remate poderoso de Uelington a
empatar a partida, mas Miguel Sarmento responde de imediato (5-4)9' - Pedro Spínola com mais um
golo a recolocar o ABC na frente (4-3)8' - Empata o Benfica, por intermédio de João Pais (3-3)8' -
Confusão entre Elledy Semedo e Pedro Seabra, que são ambos excluídos...6' - Cartão amarelo para
Elledy Semedo.5' - Grande jogada de Tiago Pereira, a passar por Pedro Seabra antes de faturar (3-
2)21H13 - Recomeçou...21H10- Encontro interrompido por falta de visibilidade, provocada por uma
tocha...5' - Pedro Seabra volta a colocar os bracarenses a dois golos de distância, com um remate em
apoio (3-1)3' - Semedo reduz para as águias, com um golo de nota artística (2-1)2' - Aumenta o ABC,
por intermédio de Nuno Grilo, depois de o Benfica falhar o seu primeiro ataque (2-0)1' - O primeiro
golo da partida é do ABC, por intermédio de Pedro Spinola (1-0).21H03: Arranca o jogo!21H01: As
duas formações já foram apresentadas.20H59: Está tudo a postos.- Boa noite. ABC e Benfica voltam a
encontrar-se esta quarta-feira em Braga, no jogo 3 da final do campeonato nacional de andebol. A
série, à melhor de cinco jogos, encontra-se empatada 1-1, depois dos triunfos caseiros das duas
formações nos dois primeiros jogos da final. - Este encontro acontece na ressaca da final da Taça
Challenge, também entre estas duas equipas, que terminou com a conquista do primeiro título
europeu da história da equipa minhota, que se impôs no conjunto das duas mãos. - O encontro tem
início marcado para as 21 horas.
 
 22:45 . Record
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Andebol: Domingo 
de vitórias para a ACV 

O passado domingo foi pródigo em vitórias para a Associação Cultural 
de Vermoim. A saga triunfante da equipa famalicense iniciou-se no es-
calão de Minis, onde a equipa masculina deu boa conta de si nos con-
frontos com as formações do Xico Andebol e do Maiastars. 

O registo imperial do emblema de Vermoim prosseguiu no escalão 
de Iniciados, já que a turma masculina bateu o Andebol Clube de Fafe 
por 39-27. A ACV controlou sempre a partida, mantendo sempre mar-
gens confortáveis no marcador. João Oliveira teve um rendimento as-
sinalável nesta partida (17 golos), o que lhe permitiu liderar de forma 
isolada a lista de melhores marcadores da competição (81 golos). 

Por fim, a equipa sénior feminina fechou com chave de ouro a jor-
nada do passado fim de semana. As jovens famalicenses receberam e 
venceram o Douro Andebol Clube por 25-20, numa partida em que o re-
sultado foi condicionado pela atitude antidesportiva das forasteiras e 
por algumas decisões erradas da equipa de arbitragem. 
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Andebol: Didáxis 
sagra-se campeã regional 

do Desporto Escolar 

A Didáxis conquistou, no passado fim de semana, em Oliveira de Azeméis, 
o título regional de Desporto Escolar. As vitórias frente ao Colégio de Gaia 
(32-22) e à ES Baltar (39-22) foram decisivas para o triunfo final, que permitiu 
à turma famalicense ter a oportunidade de revalidar o título nacional con-
quistado na época anterior. 

A fase final nacional irá decorrer no final do presente mês, em Aveiro, 
onde a Didáxis irá tentar garantir o segundo troféu consecutivo da compe-
tição. Para isso, a equipa famalicense terá de bater os vencedores das zo-
nas Centro e Sul. 

De resto, a equipa de Juniores realizou uma exibição em crescendo no 
jogo frente ao CALE, referente ao Campeonato Nacional. A Didáxis esteve a 
perder por seis golos mas consumou a reviravolta na 2.@ parte e assegurou 
um triunfo por 31-24. Já as Iniciadas estiveram perto de protagonizar uma sur-
presa frente ao CALE. A equipa de Leça sentiu dificuldades neste encontro 
devido à boa réplica das famalicenses. Ainda assim, a vitória acabaria por 
sorrir ao CALE por 30-26. 

Por fim, as Infantis sagraram-se vice-campeãs regionais. A equipa fa-
malicense terminou a prova com apenas uma derrota, perdendo a luta com 
o Maiastars devido ao goal-average. 
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Passas do Algarve para o Vela 
de Tavira! A Associação Des-
portiva Albicastrense, com 
uma primeira parte imacula-
da – dezoito golos marcados 
e dez sofridos – ultrapassou 
com distinção a difícil e, even-
tualmente, crucial deslocação 
ao sul do país. Ganhou por 
oito golos (33-25) a quem lhe 
tinha ganho por três (28-31) 
em Castelo Branco e está cada 
vez melhor colocada para 
subir à 2.ª divisão nacional 
de andebol.

ALBICASTRENSE EVITA PASSAS DO ALGARVE

ADA sobe se vencer 
os jogos em casa
ANDEBOL Magnífi co triunfo em Tavira (33-25) abre as portas da subida 
ao andebol albicastrense. Público convocado para sábado.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

Jogava-se uma cartada deci-
siva em Tavira e a ADA quis 
demonstrar que o desaire 
da 1.ª volta tinha provocado 
má digestão. Chegou, viu e 
impôs os seus argumentos. 
O ponta Ricardo Oliveira, 
com 9 golos, esteve impa-
rável, mas o maior trunfo 
beirão residiu no acerto 
defensivo.
A ADA lidera a zona sul 
da fase de subida, com os 
mesmos pontos dos bejen-
ses do Zona Azul. A quatro 
rondas do fi nal, se vencer os 
dois encontros que tem de 
disputar no Municipal albi-

castrense (o primeiro já no 
sábado com o Oriental às 
18H00 e depois na derra-
deira jornada com o Serpa) 
concretiza o objetivo que 
lhe escapa há anos.
Mas, chegados a este ponto, 
numa situação classifi cativa 
privilegiada e construída 
por mérito própria, a repre-
sentação de Castelo Branco 
traz para compromisso um 
segundo desiderato: atingir 
a fi nal da 3.ª divisão e lutar 
pelo título nacional com o 
vencedor da zona norte. O 
Ginásio de Santos Tirso B é 
o melhor colocado.

A Albicastrense tem de 
defender o 1.º lugar das in-
vestidas do Zona Azul. Têm 
um calendário semelhante, 
se bem que a formação 
alentejana vá ainda receber 
o Vela de Tavira, naquele 
que será, provavelmente, 
o derradeiro fôlego dos 
algarvios.
Os responsáveis da ADA 
desafiam os adeptos albi-
castrenses a empurrarem 
a equipa nesta caminhada 
rumo à 2.ª divisão. E isso 
passa no imediato pelo 
apoio no sábado frente aos 
orientalistas.

FOTO FRANCISCO AFONSO
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOL
Infantis Masculinos | Campeonato Nacional

Ilhavo, 20 - Sanjoanense “B”, 25
Feirense “B”, 22 - Sanjoanense “A”, 40

Sanjoanense “A”: André Teixeira  (7), Miguel Leite (3), Bruno Costa (1), Marcos Car-
valho  (7), José Almeida (3), João Lourenço (3), Miguel Almeida (13), João Henriques (3),  
Eugénio Khomenko

Sanjoanense “B”: Afonso Tavares, Gustavo Vieira, Bruno Lima (3), Tiago Lima (1), 
Tomas Silva, Bruno Costa, Bernardo Morais (10), Vasco Pereira,  Pedro Silva (7), Diogo 
Moreira (1), João Batista (3), Vasco Silva 

A garra, ambição e espírito de união das nossas equipas foram determinantes nas 
suas exibições.
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