


Revista de Imprensa

1. Primeira mão da final da Taça Challenge em Braga, segunda na Roménia, Antena Minho.pt, 22-04-2015 1

2. ABC começou final em Braga, Bola, 22-04-2015 2

3. «Lutar para ganhar com as nossas armas», Record, 22-04-2015 3

4. Carlos Resende: «Lutar para ganhar com as nossas armas», Record Online, 22-04-2015 4

5. Carlos Resende: «Lutar para ganhar com as nossas armas», Sábado Online, 22-04-2015 5

6. VI Jogos de Quelfes encerram com apelo à união em torno do Olimpismo, Algarve Notícias Online, 21-04-
2015

6

7. Primeira mão da final da Taça Challenge em Braga, segunda na Roménia, Antena Minho.pt, 21-04-2015 7

8. CNU s traduzem aposta ganha no desporto, Correio do Minho, 21-04-2015 8

9. Grilo, Pesqueira e Vidrago chamados à selecção nacional, Correio do Minho, 21-04-2015 9

10. A vitória do carácter, Diário de Aveiro, 21-04-2015 10

11. Jogadoras do Alavarium ajudam Portugal a apurar-se para o Europeu de Espanha, Diário de Aveiro, 21-
04-2015

11

12. Madeirenses levam Portugal ao Europeu, Diário de Notícias da Madeira, 21-04-2015 12

13. Primeira mão da final da Taça Challenge em Braga, segunda na Roménia, Diário de Notícias Online, 21-
04-2015

13

14. Final da Taça Challenge de andebol: ABC joga em casa a primeira mão, Diário Digital Online, 21-04-2015 14

15. Universitários do ABC sem tempo para descansar, Diário do Minho, 21-04-2015 15

16. Três atletas do ABC convocados, Diário do Minho, 21-04-2015 16

17. Bagagem mais pesada no regresso, Diário do Minho, 21-04-2015 18

18. Andebol/Taça Challenge: ABC começa por receber os romenos do Odorhei, Futebol 365 Online, 21-04-
2015

19

19. Sonho do ABC começa em Braga - O Jogo, Jogo Online, 21-04-2015 20

20. O madeirense João Ferraz, FC Porto, é um dos 18 jogadores convocados..., Jornal da Madeira, 21-04-
2015

21

21. Taça Challenge: ABC recebe Odorhei na primeira mão da final, Mais Futebol.pt, 21-04-2015 22

22. Já arrancaram os Campeonatos Nacionais Universitários | Mais Superior, Mais Superior Online, 21-04-
2015

23

23. Taça Challenge: Primeira mão da final será em Braga, Record Online, 21-04-2015 24

24. Taça Challenge. Decisão começa em Braga, Renascença Online, 21-04-2015 25

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25


25. Jovens do Póvoa Andebol com jornada quase perfeita, Rádio Onda Viva Online, 21-04-2015 26

26. ABC começa por receber os romenos do Odorhei, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 21-04-2015 27

27. Taça Challenge: Primeira mão da final será em Braga, Sábado Online, 21-04-2015 28

28. Associação Desportiva, Notícias do Douro, 17-04-2015 29

29. Iniciadas academistas com dupla vitória, Defesa de Espinho, 16-04-2015 30

30. Andebol júnior tigre vence Académico do Porto, Defesa de Espinho, 16-04-2015 31

31. Juvenis da CPVV bem lançadas no nacional, Região de Águeda, 15-04-2015 32

32. Câmara assina protocolos de apoio aos clubes desportivos, Região de Águeda, 15-04-2015 33

#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33


A1 Primeira mão da final da Taça Challenge em Braga, segunda na Roménia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-04-2015

Meio: Antena Minho.pt

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76245

 
22-04-2015
 
 O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a
16 ou 17 de maio, uma semana antes da segunda mão da final, que vai ser disputada na romenia.
 
 De acordo com a EHF, a presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão
dos seus órgãos disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei,
após ter perdido os dois jogos da meia-final.
 
 Os 'encarnados' contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as 'águias' reduzidas a quatro jogadores de campo.
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Carlos Resende: «Lutar para ganhar com as nossas armas»
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técnico do abc reage ao sorteio da final da challenge O ABC não teve sorteio favorável para a ordem
dos jogos da final da Taça Challenge, frente ao Odorhei, pois a 1.ª mão (16 ou 17 de maio) realiza-se
em Braga e o jogo decisivo da 2.ª (23 ou 24 do mesmo mês) na Roménia, ditou ontem o escrutínio
realizado em Viena, na Áustria. Trata-se de uma adversidade para a qual o treinador Carlos Resende
vai tentar arranjar soluções:"Preferia que a 2.ª mão fosse em Braga junto dos nossos adeptos, mas é
o que temos. E, sendo assim, vamos lutar para ganhar os dois jogos com as nossas armas",
considerou o técnico do ABC. Quanto à qualidade do adversário oriundo da cidade de Odorheiu
Secuiesc, na região da Transilvânia, Carlos Resende ainda não tem opinião formada:"Vi o segundo
jogo das meias-finais da equipa romena frente ao Benfica, mas na condição de adepto. E apenas
reparei nas coisas boas ou más que fez o Benfica, com quem vamos disputar o 3.º lugar no playoff do
Campeonato. Tenho de rever a partida e analisar melhor o nosso adversário romeno, pois temos
bastante tempo para nos prepararmos. A equipa encontra-se motivada. Não é todos os dias que
estamos numa final europeia." Carlos Resende tem ainda a esperança de uma final frente às águias,
que protestaram o jogo da Luz devido a um erro grosseiro da arbitragem:"Quero acreditar que a
partida seja repetida e que o Benfica dê a volta ao texto. Como bom português, o ideal era termos
duas equipas nacionais na final europeia." João Nogueira, presidente do ABC, também se manifestou
feliz com o sucesso:"Prémio da final? É trazerem a Taça Challenge para Braga. OABC está a realizar
uma época excecional."
 
 , 22 abril de 201501:52
 
alexandre reis e norberto santos FILIPE FARINHA
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Carlos Resende: «Lutar para ganhar com as nossas armas»
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01:52 . Record Por alexandre reis e norberto santos - Record O ABC não teve sorteio favorável para a
ordem dos jogos da final da Taça Challenge, frente ao Odorhei, pois a 1.ª mão (16 ou 17 de maio)
realiza-se em Braga e o jogo decisivo da 2.ª (23 ou 24 do mesmo mês) na Roménia, ditou ontem o
escrutínio realizado em Viena, na Áustria.Trata-se de uma adversidade para a qual o treinador Carlos
Resende vai tentar arranjar soluções:"Preferia que a 2.ª mão fosse em Braga junto dos nossos
adeptos, mas é o que temos. E, sendo assim, vamos lutar para ganhar os dois jogos com as nossas
armas", considerou o técnico do ABC.Quanto à qualidade do adversário oriundo da cidade de Odorheiu
Secuiesc, na região da Transilvânia, Carlos Resende ainda não tem opinião formada:"Vi o segundo
jogo das meias-finais da equipa romena frente ao Benfica, mas na condição de adepto. E apenas
reparei nas coisas boas ou más que fez o Benfica, com quem vamos disputar o 3.º lugar no playoff do
Campeonato. Tenho de rever a partida e analisar melhor o nosso adversário romeno, pois temos
bastante tempo para nos prepararmos. A equipa encontra-se motivada. Não é todos os dias que
estamos numa final europeia."Carlos Resende tem ainda a esperança de uma final frente às águias,
que protestaram o jogo da Luz devido a um erro grosseiro da arbitragem:"Quero acreditar que a
partida seja repetida e que o Benfica dê a volta ao texto. Como bom português, o ideal era termos
duas equipas nacionais na final europeia."João Nogueira, presidente do ABC, também se manifestou
feliz com o sucesso:"Prémio da final? É trazerem a Taça Challenge para Braga. OABC está a realizar
uma época excecional."
 
 01:52 . Record
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VI Jogos de Quelfes encerram com apelo à união em torno do Olimpismo
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Tavira, 21 Abr (Rádio Horizonte Algarve)
 
 Depois de nove dias de intensa atividade desportiva e cultural, chegou ao fim a VI Edição dos Jogos
de Quelfes, a melhor de sempre segundo os seus organizadores e que este ano contou com a chancela
de "Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015".
 
 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
 
 96.9Fm..
 
 Durante este período, os alunos dos concelhos de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira,
acompanhados ainda por participantes de Albufeira e Silves, tiveram oportunidade de competir em
desportos tão diversos como o andebol, o atletismo, o basquetebol, a natação, a esgrima, o lenço
grego, o futebol, o boccia ou o ciclismo, naquela que foi também a primeira edição inclusiva, aberta à
participação de crianças portadoras de deficiência.
 
 No total, foram cerca de 1500 participantes que puderam experimentar um modelo de prática
desportiva assente na vivência daquilo que são os valores do Olimpismo e a abordagem educativa
através do desporto, proposta por esta filosofia de vida.
 
 Os Jogos de Quelfes despediram-se por este ano com uma bonita cerimónia de encerramento, levada
a cabo pela autarquia de São Brás de Alportel, no pavilhão municipal Dr. José de Sousa Pires, no
último domingo, dia 19 de abril.
 
 Vincada ficou ainda a convicção dos concelhos e instituições reunidas na Comissão Geral
Organizadora dos Jogos de Quelfes, que conta já com a participação de Vila Real de Santo António e
Ayamonte, de levar esta iniciativa a todo o Algarve e à vizinha Andaluzia, atuando segundo um
modelo de desenvolvimento desportivo único e muito próprio, na certeza de que a aposta na
promoção do Olimpismo constitui um investimento sólido e credível na educação dos mais jovens e no
desenvolvimento holístico do próprio Ser Humano.
 
 Ademar Dias
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Primeira mão da final da Taça Challenge em Braga, segunda na Roménia
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21-04-2015
 
 O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a
16 ou 17 de maio, uma semana antes da meia-final, que vai ser disputada em solo romeno.
 
 O sorteio hoje realizado em Viena e conduzido pelo diretor de competições da Federação Europeia de
Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o primeiro jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em
Odorheiu Secuiesc.
 
 De acordo com a EHF, a presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão
dos seus órgãos disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei,
após ter perdido os dois jogos da meia-final.
 
 Os 'encarnados' contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as 'águias' reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores).
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UMINHO
| Joana Russo Belo | 

São mais de 2.300 atletas, mais
de cem voluntários e 20 locais
para competição. Até ao próxi-
mo dia 26 de Abril, Braga e Gui-
marães são o palco dos Campeo-
natos Nacionais Universitários -
CNU’s, numa organização da
Universidade do Minho que tra-
duz a aposta ganha no desporto,
considerado um dos pilares da
instituição bracarense. 

A competição já arrancou no
domingo, mas apenas ontem foi
oficializada a abertura dos
CNU’s, numa cerimónia oficial
que teve lugar no salão nobre da
Reitoria da UMinho e juntou to-
dos os parceiros envolvidos na
organização, como as Câmaras
Municipais de Braga e Guima-
rães.  

“É um evento importante que a
universidade se orgulha de orga-
nizar. Reitero a importância que
a UMinho dá ao desporto uni-
versitário, assumidamente, parte
do nosso projecto educativo. O
desporto e a cultura são pilares
de um projecto educativo global.
O desporto é uma marca da uni-
versidade e forma de afirmação

internacional. É uma aposta ga-
nha e que continuaremos a me-
lhorar”, destacou António Cu-
nha, reitor da UMinho. 

Presente na cerimónia, o secre-
tário de Estado do Desporto e
Juventude, Emídio Guerreiro,
recordou “com nostalgia” o mo-

mento em que se sagrou cam-
peão universitário em basquete-
bol, em 1989, e deixou claro que
“o caminho é este”. 

“Estas acções quando resultam
de parcerias são mais eficazes,
permitindo que transformem um
evento com tradição numa di-

mensão fantástica. A minha
mensagem é conheçam-se uns
aos outros, partilhem emoções e
criem laços de amizade, precisa-
mos de ser um país mais solidá-
rio”, sublinhou o governante. 

Sameiro Araújo, vereadora do
Desporto da autarquia bracaren-

se - ausentou-se mais cedo devi-
do a compromissos de agenda -
e pela voz de Carlos Videira re-
forçou o compromisso da câma-
ra na organização do evento. 

Do lado de Guimarães, o vice-
-presidente Amadeu Portilha re-
velou a “honra” por receberem
os CNU’s e deixou um apelo:
“acredito que são iniciativas
deste género que podem estan-
car as altas taxas de abandono
desportivo na passagem do se-
cundário para o universitário”. 

A presidente da FADU, Filipa
Godinho, lembrou ser o “culmi-
nar de uma época desportiva on-
de somámos mais campeões”,
em ano especial em que a fede-
ração celebra 25 anos. 

Carlos Videira, presidente da
comissão organizadora, não
escondeu o “orgulho” pela orga-
nização das fases finais dos
CNU’s, prova que serve “de an-
tecâmara a um grande evento
que vamos realizar em Agosto -
o Campeonato Europeu Univer-
sitário de Andebol”. 

“Temos grande expectativa e
motivação para que todos tirem
o maior gozo e recordem a esta-
dia em Braga e Guimarães”, re-
matou o presidente da AAUM.

FLÁVIO FREITAS

Cerimónia oficial de abertura dos CNU’s juntou o secretário de Estado do Desporto, Emídio Guerreiro, e todos os parceiros da organização

CNU’s traduzem aposta ganha no desporto
BRAGA E GUIMARÃES são o palco das fases finais dos Campeonatos Universitários 2015, numa organização da Universidade do
Minho. Cerimónia oficial decorreu, ontem, e contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Emídio Guerreiro.

Desporto Universitário

Salão nobre da Reitoria da
Universidade do Minho
recebeu a cerimónia oficial
de abertura dos CNU’s, que
abriu ao som do coro
académico da UMinho. 

Entre os convidados,
destaque para Rosa Mota,
representante do Comité
Olímpico de Portugal, e
Manuel Barros, director
regional norte do IPDJ -
Instituto Português do
Desporto e Juventude. 

Fases finais dos
Campeonatos
Universitários decorrem
até ao próximo dia 26 de
Abril, com competição em
Braga e Guimarães.

+ cerimónia
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Três jogadores do ABC/UMinho
— dois dos quais com lesões,
constam da convocatória da se-
lecção nacional de andebol para
os próximos dois jogos com a
Ucrânia,  a contar para a terceira
e quarta jornadas do grupo 5 da
fase de qualificação do Campeo-
nato da Europa de 2016. 

Ao ponta esquerda bracarense
Fábio Vidrago, único dos três
em pleno uso dos seus recursos,
juntam-se Ricardo Pesqueira e
Nuno Grilo, ambos lesionados,
mas que, ainda assim, foram os
melhores marcadores, com sete
golos cada um, no jogo que o
clube bracarense disputou do-
mingo em Stord, onde garantiu
o apuramento para a final da Ta-
ça Challenge.

Os três entram em estágio na
próxima quinta-feira, em Vila
Nova de Gaia, para jogar na
Ucrânia na quinta-feira seguinte.

Foi no regresso a casa, a meio
percurso entre Lisboa e Braga,
de autocarro, a última etapa da
viagem que começara pelas 6
horas na Noruega, que os três,
pela internet, tomaram conheci-
mento da chamada à selecção. 

“Recebo esta convocatória
com a mesma alegria com que
recebi outras da minha carreira,
desde as selecções jovens até à
selecção A. Em relação às limi-

tações físicas, tem sido para
mim um fim de época complica-
do de gerir, quer fisicamente,
quer psicologicamente, porque
não me encontro nas melhores
condições físicas”, comentou,
para o Correio do Minho, Ricar-
do Pesqueira, pivot que no fim
da temporada vai ser submetido
a uma dupla intervenção cirúrgi-
ca, aos dois joelhos.

“Assumi a opção de jogar até
ao fim da época, pelo clube, e
pela selecção nacional no caso
de ser chamado. Descobri esta
lesão entre Janeiro e Fevereiro.
Na altura assumi esse risco. No
balanço do risco de continuar a

jogar até ao final da época, os tí-
tulos que poderia ganhar e jogos
de muito bom nível que poderia
ter, essa parte desportiva já me
compensou um pouco com a
conquista da Taça de Portugal e
continua a compensar-me com a
final da Challenge, com a pers-
pectiva de ganha-la”, acrescen-
tou, vincando que a selecção
“também tem muito a oferecer
em termos desportivos e a ver-
dade é que este risco é transver-
sal ao clube e à selecção”. 

“Dentro das minhas limitações,
tentarei fazer o máximo para es-
tar disponível”, frisou.

Por sua vez, o lateral esquerdo

Nuno Grilo, que usa protecção
num dedo da mão direita, admi-
tiu que “não estava a prever”,
mas salientou que recebia a notí-
cia “de muito bom grado”. 

“É sempre um orgulho repre-
sentar a selecção e é com todo o
gosto e vontade que lá estarei”,
adiantou. Sobre o confronto de
dois jogos com a Ucrânia, reco-
nhece que se trata de uma selec-
ção que “por norma é muito
complicada na sua casa”. 

Mas vai lembrando que, “se
quisermos ter uma palavra a di-
zer, temos que ganhar lá. Gosta-
ria de ter uma palavra a dizer
neste apuramento e temos que

ganhar os dois jogos e vamos fa-
zer tudo por isso”.

Fábio Vidrago, cuja chamada
não é surpresa, frisou que “eu fa-
ço o melhor que posso o meu
trabalho. Tento sempre fazê-lo
da melhor forma. Fico supercon-
tente por ver que continuo a tra-
balhar bem e quero dar o meu
melhor para continuar a ser cha-
mado mais vezes”. Sobre o valor
do adversário, Fábio Vidrago ad-
mitiu que “eles normalmente
têm boas formações e têm boa
história de andebol”. O ponta
resume a questão vincando que
“nós temos obrigatoriamente
que jogar para vencer”.

Grilo, Pesqueira e Vidrago 
chamados à selecção nacional
TRÊS JOGADORES DO ABC/UMINHO foram chamados à selecção nacional de andebol para dois jogos,
frente à Ucrânia, que Portugal precisa de vencer para chegar à fase final do Campeonato da Europa.

DR

Nuno Grilo, lesionado num dedo

Dois jogos
Dia 30 na Ucrânia
e dia 3 de Maio em
Vila Nova de Gaia
A selecção nacional  de andebol
vai jogar no dia 30 de Abril, em
Brovayy, a partir das 18 horas
locais, menos duas em Portugal ,
a formação lusa entra no EksFors
Ice Terminal, com capacidade pa-
ra 3.500 espectadores, para de-
frontar a Ucrânia, em jogo que
vai ser transmitido em directo
pela Sport TV.   O regresso a Por-
tugal faz-se na manhã do dia 1
de Maio, com a comitiva lusa a
manter-se em estágio em Vila
Nova de Gaia, cidade que acolhe,
em 3 de Maio  o segundo con-
fronto entre Portugal e Ucrânia
(16.05), que vai  merecer trans-
missão televisiva pela Sport TV2. 

FC Porto tem quatro
Sporting lidera lista 
com sete convocados
Primeira linha: Gilberto Duarte
(FC Porto), Fábio Magalhães
(Sporting), Bosko Bjelanovic
(Sporting), Nuno Pereira
(ABC/UMinho), Tiago Pereira
(Benfica), Rui Silva (Sporting),
João Ferraz (FC Porto), Pedro
Spínola (Sporting) e Jorge Silva
(Helvetia Anaitasuna/Espanha).
arda-redes: Ricardo Candeias
(Sporting) e Alfredo Quintana
(FC Porto). Segunda linha: Fábio
Antunes (ABC/UMinho), Hugo
Santos  (FC Porto), António Areia
(Benfica), Pedro Portela (Spor-
ting),  Ricardo Pesqueira
(ABC/UMinho), Bruno Moreira
(Sporting)  e Tiago Rocha (Wisla
Plock/Polónia).

Portugal venceu
Dois últimos jogos
na época 2011/12
Portugal ganhou os últimos dois
jogos ofociais com a Ucrânia,
mas já na distante temporada
2011/12.

§Europeu

DR

Ricardo Pesqueira, lesionado nos joelhos

DR

Fábio Vidrago, na sua máxima força

“Na altura assumi esse risco.
No balanço do risco de
continuar a jogar até ao
final da época, os títulos
que poderia ganhar e jogos
de muito bom nível que
poderia ter, essa parte
desportiva já me
compensou um pouco com
a conquista da Taça de
Portugal e continua a
compensar-me com a final
da Challenge, com a
perspectiva de ganhá-la.”

RICARDO PESQUEIRA
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RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DE ANDEBOL

3.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos

Zona Norte/7.ª Jornada
Módicus-Monte                                 28-18
CA Leça-Estarreja AC                    25-35
Albicastrense-Gondomar          29-25
FC Infesta-Sp. Espinho                  31-31
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             7       7    0      0  211-16621
Módicus                       7       5    0      2  211-16117
Albicastrense          7       5    0      2  202-19117
Sp. Espinho                7       2    2      3  210-20713
FC Infesta                   7       2    2      3  167-17413
Gondomar                 7       2    1      4  190-20812
Monte                            7       1    2      4  160-18411
CA Leça                        7       0    1      6  158-218    8
Próxima jornada
Monte-Estarreja AC, Albicastren -
se-Módicus, CA Leça-Sp. Espinho
e FC Infesta-Gondomar.

Nacional de Juniores 1.ª Divisão
Fase Final - Grupo A

FC Gaia-Benfica                                 19-24
Sporting-ABC                                       25-21
S. Bernardo-Águas Santas         25-23
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          3       2    0      1     65-61       7
Águas Santas           3       2    0      1     70-68       7
Sporting                        3       2    0      1     73-70       7
S. Bernardo               3       1    1      1     84-83       6
ABC                                 3       1    1      1     83-85       6
FC Gaia                         3       0    0      3     71-79       3
Próxima jornada
Benfica-ABC, FC Gaia-S. Bernar -
do e Águas Santas-Sporting.

Nacional de Juvenis 1.ª Divisão
2.ª Fase Grupo A

Zona 2/9.ª Jornada
Benfica-Alavarium                           43-16
Sismaria-Feirense                             32-31
Alto Moinho-Sporting                   23-26
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          9       8    1      0  270-19226
Sporting                        9       7    0      2  251-20523
Alto Moinho             9       4    1      4  229-23018
Feirense                       9       4    0      5  268-27317
Sismaria                        9       2    1      6  205-24814
Alavarium                   9       0    1      8  224-29910
Próxima jornada
Alavarium-Sismaria, Sporting-
Benfica e Feirense-Alto Moinho.

Nacional de Iniciados
Masculinos – 2.ª Fase

Zona 2/6.ª Jornada
Col.Carvalhos-FC Porto              28-28
Tarouca-Lamego                                17-18
Sp. Espinho-Sanjoanense           21-28
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sanjoanense             6       5    1      0  171-14317

FC Porto                      6       4    2      0  175-15916

Col. Carvalhos        6       3    1      2  177-15813

Lamego                         6       2    0      4  126-15010

Tarouca                         6       1    0      5  144-153    8

Sp. Espinho                6       1    0      5  122-152    8

Próxima jornada
Tarouca-Colégio Carvalhos, San-
joanense-FC Porto e Lamego-Sp.
Espinho.

Zona 3/6.ª Jornada
Sporting-Emp. Comércio            45-23
Estarreja AC-Benavente             39-29
Batalha-Sismaria                                32-28
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting                        6       5    0      1  241-16616

Estarreja AC             6       5    0      1  234-18216

Batalha AC                6       5    0      1  178-17016

Sismaria                        6       1    1      4  175-174    9

Benavente                 6       1    1      4  182-211    9

Emp. Comércio      6       0    0      6  159-266    6

Próxima jornada
Estarreja AC-Sporting, Sismaria-
Emp. Comércio e Benavente-
Batalha.

Femininos – 2.ª Fase
Zona 2/7.ª Jornada

S. Pedro Sul-Alavarium                 19-30
Ac. Espinho-Valongo Vouga     26-14
Sanjoanense-S.Félix Marinha  25 Abril
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium                   7       6    0      1  262-18119

Sanjoanense             6       6    0      0  245-10918

Ac. Espinho                7       4    1      2  210-17616

S. Félix Marinha     6       2    1      3  207-20711

Valongo Vouga      7       1    0      6  157-243    9

S. Pedro Sul                7       0    0      7  112-277    7

Próxima Jornada
Alavarium-Ac. Espinho, S. Félix
Marinha-S. Pedro Sul e Valongo
Vouga-Sanjoanense.

A vitória do carácter
Justo A equipa do São Bernardo estreou-se a vencer na fase final do campeonato
e mantém-se na corrida ao título nacional

SÃO BERNARDO                        25

Treinador: José Rodrigues.
Jorge Pereira; Miguel Silva, Artur
Duarte, Rodrigo Gouveia (6), João
Vieira (1), Jorge Justino (4), João
Ribeiro, Rafael Marques (7), João
Mieiro (3), João Massa, Leandro Ro-
drigues (4), Nuno Ferreira e Manuel
Leite.

ÁGUAS SANTAS                          23

Treinador: Pedro Borges.
Pedro Pacheco; Pedro Carneiro, Miguel
Correia (2), Pedro Sousa, António
Gomes, José Barbosa (7), Ricardo Ávila
(1), Renato Ribeiro (1), João Leite, Luís
Frade (1), João Oliveira (3), Pedro Vieira
(2), Miguel Vieira (5), Diogo Quintas (1)
e João Moniz.

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo, em Aveiro.
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues (AA Braga).
Ao intervalo: 14-10.

Andebol
Nacional de Juniores

Alexandre Silva

O São Bernardo venceu o líder
Águas Santas, por dois golos,
na terceira jornada da fase final
do Nacional de Juniores de An-
debol e voltou a entrar na cor-
rida, a cinco, das contas pelo
lugar cimeiro da competição.
Numa prova tão equilibrada, a
formação aveirense tem seis
pontos e está apenas a um do
novo comandante, o Benfica.

Foi um jogo disputado, in-
tenso e que despertou emo-
ções fortes ao muito público,
afecto aos dois clubes, presente
no pavilhão. Começando
numa toada equilibrada, a par-
tida apenas teve a primeira
vantagem de três golos à pas-
sagem do minuto 18, quando,
numa série de ataques impul-
sionados pela fibra de Jorge
Justino, o São Bernardo se co-
locou à frente e fez pratica-

mente dez minutos de uma
qualidade imensa, chegando a
estar a vencer por seis golos de
diferença (12-6).

No entanto, a formação do
Águas Santas reagiu e fez jus à
condição de líder, parando o
ímpeto da equipa aveirense e
colocando um travão na tor-
rente de golos sofridos. O in-
tervalo chegou e os 14-10 com
que se foi para o balneário es-
pelhavam, principalmente, a
diferença de eficácia do São
Bernardo nos tais dez minutos
avassaladores.

A segunda metade começou
na mesma toada de equilíbrio,

mas que apenas durou cinco
minutos, altura em que os
aveirenses sacudiram a pres-
são e fizeram um parcial de
quatro zero, chegando aos 20-
13 bem perto do minuto 43.

Tudo parecia resolvido e, na-
turalmente, o São Bernardo re-
laxou, algo que podia ter cus-
tado muito caro à equipa lide-
rada por José Rodrigues. Com
um sete em campo muito mais
forte fisicamente, em peso e al-
tura, o Águas Santas começou,
pé ante pé, a aproximar-se no
marcador, com um ataque efi-
caz baseado num lateral direito
(José Barbosa) de muita qua-

lidade e numa defesa muito
agressiva.

Praticamente dez minutos
sem marcar e com marcador a
22-20, o São Bernardo foi salvo
pelo gongo, ou seja, pelo mi-
nuto de desconto, que nunca
mais chegava, pedido pelo trei-
nador. As palavras de José Ro-
drigues foram o condão que a
sua equipa precisava para acal-
mar e respirar, e depois, mais
tranquila, levar o jogo até ao
fim com mais cabeça e menos
coração, conseguindo a pri-
meira vitória na prova. Uma vi-
tória justa numa partida com
excelente arbitragem. |

Rafael Marques, com setes golos, foi muito difícil de travar pelos maiatos

RICARDO CARVALHAL
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Jogadoras do Alavarium
ajudam Portugal a apurar-se
para o Europeu de Espanha

última foi mesmo uma das jo-
gadoras em maior destaque na
finalização entre as lusas. Mar-
cou sete golos no empate
frente a França (22-22), jogo em
que foi a melhor marcadora da
partida, apontou um golo na
vitória frente à Grécia (23-19)
e, no jogo da consagração lusa
(46-17 a Israel), voltou a marcar
por sete vezes.

Portugal terminou a prova
com cinco pontos, os mesmos
que a França, mas com melhor
“goal average”. |

REPRESENTAÇÃO A Selec-
ção Nacional de Sub/19 Femi-
nina de Portugal carimbou, no
último fim-de-semana, a pre-

sença na Fase Final do Cam -
peonato da Europa Sub/19 de
2015, agendado para Espanha.
A cabal vitória (46-17) sobre Is-
rael fez com que Portugal ga-
rantisse o primeiro lugar do
Grupo 5 da Fase de Qualifica-

ção, que decorreu em Limnos,
na Grécia.

Entre as atletas que repre-
sentaram a equipa das “qui-
nas” estiveram as atletas do
Alavarium, Ana Ursu (guarda-
redes) e Ana Rita Neves. Esta

Andebol
Sub/19 Feminino
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Primeira mão da final da Taça Challenge em Braga, segunda na Roménia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4523728

 
A presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão dos seus órgãos
disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica. O ABC vai receber os romenos do Odorhei na
primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a 16 ou 17 de maio, uma semana antes da meia-
final, que vai ser disputada em solo romeno. O sorteio realizado em Viena e conduzido pelo diretor de
competições da Federação Europeia de Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o primeiro
jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em Odorheiu Secuiesc. De acordo com a EHF, a presença da
formação romena nas finais ainda está dependente da decisão dos seus órgãos disciplinares, devido ao
protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei, após ter perdido os dois jogos da meia-
final. Os encarnados contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas durante o período de suspensão a quatro
elementos de campo (cinco jogadores).
 
por Lusa
 
 

Página 13



A14

Final da Taça Challenge de andebol: ABC joga em casa a primeira mão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=769607

 
HOJE às 16:47
 
 O ABC receberá os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a 16
ou 17 de maio.
 
 De acordo com a EHF, a presença da formação romena nas finais está dependente da decisão dos
seus órgãos disciplinares devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei, após
ter perdido os dois jogos da meia-final.
 
 Os 'encarnados' contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as 'águias' reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores).
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Bruno Dias, Carlos Martins e Nuno Rebelo

Universitários do ABC
sem tempo para descansar

Bruno Dias, Carlos Martins e Nuno Rebelo chegaram 
ontem à noite a Braga e entram já hoje numa nova com-
petição. Vão representar a UM nos campeonatos uni-
versitários. Apesar do cansaço os três jovens garantem 
motivação. «É sempre importante estar a representar 
o ABC e a Universidade do Minho como temos feito 
sempre», referiu Bruno Dias. Questionado sobre algum 
cansaço, o guarda-redes do ABC lembra que são com-
petições sem aquela carga emocional. 
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Seleção nacional

Três atletas do ABC 
convocados

Entretanto, saiu a convocatória para a seleção 
nacional de andebol e o ABC/UMinho tem três 
representantes: são eles Nuno Grilo, que fez boa 
exibição na segunda mão com o Stord; Fábio Vi-
drago e Ricardo Pesqueira, que também esteve 
muito bem na Noruega.

No entanto, Pesqueira pode falhar a chamada 
devido a lesão. O atleta vai ser operado aos dois 
joelhos e é possível que seja dispensado.
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Três atletas do ABC
na seleção 
de andebol 

DESPORTO P.25
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 Francisco de assis

O
ABC/UMinho já es-
tá em Braga depois 
da longa viagem até  
Stord, na Noruega. A 

bagagem de regresso a ca-

sa estava mais pesada. Ne-
la veio a passagem à final 
da Taça Challenge.

Por isso, apesar do in-
discutível cansaço e da 
derrota, reinava a boa dis-
posição entre toda a comi-

gresso... de camioneta, de 
barco, de avião e camio-
neta de Lisboa a Braga.

No entanto, a sensação 
do dever cumprido supe-
rou todos os sacrifícios, 
como referiram os joga-

ABC/Uminho já está em casa

Bagagem mais pesada no regresso

tiva. A viagem de regresso 
foi mais curta, mas nem 
por isso deixou de ser ex-
tenuante. Basta dizer que 
a comitiva teve que acor-
dar por volta das 5h00 pa-
ra iniciar o caminho de re-

tre Braga e Bergen, era 
o espelho dessa condes-
cendência. «Sou adepto 
do ABC desde pequeni-
no. Soube que o ABC vi-
nha jogar aqui, decidi lo-
go que vinha ver o jogo. 
Foi uma derrota mas para 
nós é como se fosse uma 
vitória. Porque o objetivo 
de estar na final foi con-
seguido», disse.

Agora, com exceção 
dos universitários, há um 
período de maior descan-
so, tendo em conta que, 
depois de dias intensos de 
competição, entre cam-
peonato nacional, Taça de 
Portugal e Taça Challen-
ge, o próximo compro-
misso sério é só no dia 9 
de maio, com o Benfica, 
no primeiro jogo da dis-
puta do terceiro lugar no 
campeonato nacional.

Ricardo Pesqueira está 
lesionado, vai ser opera-
do brevemente aos dois 
joelhos, mas deve sacri-
ficar-se para ajudar o 
ABC a conquistar a Taça 
Challenge.

dores, equipa técnica e di-
reção. É certo que o final 
feliz não foi tão empol-
gante, tendo em conta a 
derrota na Noruega. Po-

rém, esta é uma derrota 
que qualquer adepto não 
tem dificuldade em “per-
doar”. Afinal, o ABC per-
deu o único jogo que po-
deria perder, uma vez que 
não teve consequências 
nefastas. Aliás, isso mes-
mo ficou confirmado no 
pavilhão de Stord.

Depois da derrota, em 
conversa com o Diário 
do Minho, André Fontes, 
um professor universitá-
rio que passa a vida en-

Comitiva 
do ABC/
/UMinho 
regressou 

ontem à noite 
da Noruega

Comitiva do ABC de barco, na viagem de regresso
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Andebol/Taça Challenge: ABC começa por receber os romenos do Odorhei
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131831/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 21-04-2015 às 16:55
 
 O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a
16 ou 17 de maio, uma semana antes da meia-final, que vai ser disputada em solo romeno.
 
 O sorteio hoje realizado em Viena e conduzido pelo diretor de competições da Federação Europeia de
Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o primeiro jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em
Odorheiu Secuiesc.
 
 De acordo com a EHF, a presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão
dos seus órgãos disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei,
após ter perdido os dois jogos da meia-final.
 
 Os 'encarnados' contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as 'águias' reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores).
 
 Siga-nos no, noe no.
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Sonho do ABC começa em Braga - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4523780

 
Sorteio ditou que o primeiro jogo da final da Taça Challenge seja em Braga e o segundo na Roménia.
 
 O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a
16 ou 17 de maio.
 
 O sorteio realizado em Viena e conduzido pelo diretor de competições da Federação Europeia de
Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o primeiro jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em
Odorheiu Secuiesc.
 
 De acordo com a EHF, a presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão
dos seus órgãos disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei,
após ter perdido os dois jogos da meia-final.
 
 Os encarnados contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não
só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava com
sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as 'águias' reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores).
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O madeirense
João Ferraz, FC
Porto, é um dos

18 jogadores con-
vocados para re-

presentar a
seleção lusa nos

jogos com a Ucrâ-
nia, do grupo 5
de qualificação
para o Europeu

andebol de 2016.
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Taça Challenge: ABC recebe Odorhei na primeira mão da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/andebol/taca-challenge-abc-recebe-odorhei-na-primeira-mao-

da-final

 
Sorteio definiu ordem, presença dos romenos pendente de protesto do Benfica
 
 há 11 minutos
 
 O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a
16 ou 17 de maio. A segunda mão, em solo romeno, realiza-se uma semana depois, ditou o sorteio
realizado esta terça-feira em Viena.
 
 De acordo com a Federação Europeia de Andebol (EHF), a presença da formação romena nas finais
está dependente da decisão dos órgãos disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi
eliminado pelo Odorhei.
 
 A equipa encarnada contestou uma decisão do delegado de mesa, que para além de confundir o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, considerou que estavam sete elementos em campo numa
altura em que deveriam estar apenas seis, excluindo depois Paulo Moreno e deixando as águias
reduzidas a quatro elementos de campo.
 
Redação
 
 

Página 22



A23

Já arrancaram os Campeonatos Nacionais Universitários | Mais Superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Mais Superior Online

URL:: http://www.maissuperior.com/2015/04/21/arrancaram-campeonatos-nacionais-universitarios/

 
Domingo marcou o início da competição em cinco das modalidades que compõem as Fases Finais
Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários 2015, que decorrem até ao próximo
domingo, dia 26, em Braga e em Guimarães. Em Braga jogou-se o andebol masculino e o futebol de
11 masculino, enquanto Guimarães acolhia o futsal feminino e masculino e o Rugby 7s masculino. Em
todos os jogos, fez-se um minuto de silêncio em homenagem ao físico e antigo Ministro da Educação e
Ciência, Mariano Gago. No futsal masculino, a AAUBI e a AAUM contam com duas vitórias expressivas
sobre os seus adversários, deixando sem vitórias a AEIST e a AEFCUP. A AEISCAC, regressada à prova
universitária, mostrou querer entrar com o pé direito ao acumular duas vitórias sobre o ISCPSI (3-1) e
a AEFADEUP (3-5), que por sua vez não venceram nenhum jogo. O IPV soma e segue também no
grupo da AEISCAC, ao derrotar a força policial e os do desporto do Porto. A AAC e a AEFEUP
acumulam também duas vitórias no grupo, deixando a AEFEP e AEFMH nos últimos lugares do grupo.
No futsal feminino, o IPSantarém estreou-se nas fases finais dos CNU's com uma derrota, por 4-6,
com a AEISCTE-IUL, e uma vitória contra a equipa anfitriã (2-1). A equipa considera esta participação
como uma "oportunidade para experienciar esta aventura". Outros bons resultados marcaram o dia,
como a vitória da AAUM à AEFMUP (0-7) ou a da AEISCTE-IUL sobre AEFMUP (1-7), assim como o
jogo muito disputado entre a AEFMH e a AAUTAD, que acabou por dar a vitória à equipa de Vila Real.
No rugby 7s masculino, a U.Porto mostrou estar na luta pelo título, ao vencer os três jogos que
disputou. A AAUE e a AAC sofreram ambas pesadas derrotas contra a U.Porto (47-0) e a UCP-CRP (0-
31), respetivamente. Também a AEISA não conquistou qualquer vitória neste primeiro dia, enquanto
que a UCP-CRP foi implacável com os seus adversários, vencendo a AAC (0-31), a NOVA (42-5) e a
AAUM (34-0). No andebol masculino, a AAC, o IPLeiria, a NOVA e a AAUM ganharam vantagem ao não
sofrer qualquer derrota. A AEFMH e a AEFADEUP não se juntaram ao grupo dos vitoriosos, ao
empatarem a 22 no último jogo do dia das duas equipas. Os 12 jogos refletiram-se num quadro
bastante equilibrado de resultados, e muitos golos em cada jogo. Por fim, o Futebol 11 ficou marcado
por quatro empates a zero, em seis jogos, e apenas três golos marcados, dois deles protagonizados
pela AAUTAD e o último pela AAC, que venceram assim os respetivos jogos. [Foto: Federação
Académica do Desporto Universitário]
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Taça Challenge: Primeira mão da final será em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=943736

 
Odorhei recebem ABC na Roménia no 2.º jogo O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira
mão da final da Taça Challenge de andebol, a 16 ou 17 de maio, uma semana antes da segunda mão,
que vai ser disputada em solo romeno. O sorteio realizado esta terça-feira em Viena e conduzido pelo
diretor de competições da Federação Europeia de Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o
primeiro jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em Odorheiu Secuiesc. De acordo com a EHF, a
presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão dos seus órgãos
disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei, após ter perdido os
dois jogos da meia-final. Os encarnados contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco
Gerhard Reisinger, que não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como
considerou que o Benfica estava com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar
com apenas seis, excluindo posteriormente Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro
elementos de campo (cinco jogadores).
 
 , 21 abril de 201516:41
 
LUSA Simão Freitas
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Taça Challenge. Decisão começa em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Renascença Online

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=184997

 
21-04-2015 18:13
 
 Sorteio em Viena definiu estrutura da final da competição.
 
 O ABC irá receber os romenos do Odorhei, na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol.
Num sorteio realizado em solo austríaco, ficou definido que o jogo se irá realizar a 16 ou 17 de Maio e
que a segunda mão, na Roménia, realizar-se-á uma semana depois.
 
 Recorde-se que a equipa romena viu a sua presença na final ser protestada oficialmente pelo Benfica.
Os encarnados alegam erros variados do delegado da mesa, Gerhard Reisinger, na segunda mão da
meia-final, realizada no Pavilhão da Luz.
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Jovens do Póvoa Andebol com jornada quase perfeita
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Rádio Onda Viva Online

URL:: http://www.radioondaviva.pt/index.php/noticias/4368-jovens-do-povoa-andebol-com-jornada-quase-

perfeita

 
Seis jogos, cinco vitórias. Eis o pecúlio do Póvoa Andebol em mais uma ronda de jogos nos escalões
de formação. Apenas os iniciados perderam no reduto do Lusitanos por 26-20. Destaque para a dupla
vitória dos juniores: 18-15 ao Gondomar e 32-14 ao Modicus. De resto, triunfo dos minis sobre o
Azurara por 19-15, dos infantis frente ao Ginásio Santo Tirso por 28-17 e dos juvenis perante o CPN
por 26-23.
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ABC começa por receber os romenos do Odorhei
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/21/abc-comeca-por-receber-os-romenos-do-odorhei

 
21-04-2015 16:24
 
 A primeira mão da final da Taça Challenge é em Braga, a segunda na Roménia.
 
 ABC festeja a conquista da Taça de Portugal
 
 Por SAPO Desporto C/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a
16 ou 17 de maio, uma semana antes da meia-final, que vai ser disputada em solo romeno.
 
 O sorteio hoje realizado em Viena e conduzido pelo diretor de competições da Federação Europeia de
Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o primeiro jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em
Odorheiu Secuiesc.
 
 De acordo com a EHF, a presença da formação romena nas finais ainda está dependente da decisão
dos seus órgãos disciplinares, devido ao protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei,
após ter perdido os dois jogos da meia-final.
 
 Os 'encarnados' contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as 'águias' reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores).
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Taça Challenge: Primeira mão da final será em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Sábado Online

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

 
16:41 . Record Por LUSA - Record O ABC vai receber os romenos do Odorhei na primeira mão da final
da Taça Challenge de andebol, a 16 ou 17 de maio, uma semana antes da segunda mão, que vai ser
disputada em solo romeno.O sorteio realizado esta terça-feira em Viena e conduzido pelo diretor de
competições da Federação Europeia de Andebol (EHF), Peter Sichelschmidt, definiu que o primeiro
jogo vai ocorrer em Braga e o segundo em Odorheiu Secuiesc. De acordo com a EHF, a presença da
formação romena nas finais ainda está dependente da decisão dos seus órgãos disciplinares, devido ao
protesto feito pelo Benfica, que foi eliminado pelo Odorhei, após ter perdido os dois jogos da meia-
final.Os encarnados contestam uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que
não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que o Benfica estava
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores).
 
 16:41 . Record
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ANDEBOL

Juvenis da CPVV bem 
lançadas no nacional

A EQUIPA de juvenis 
femininos da CPVV venceu 
(20-17) em São Pedro do 
Sul para a fase de acesso à 
fase � nal do campeonato 
nacional, mantendo assim o 
2º lugar. Alinharam e marca-
ram: Andreia Fernandes (5), 
Tatiana Santos, Ana Ferreira, 
Beatriz Ribeiro, Tânia Veiga 

(2), Nadia Gonçalves (9), 
Inês Chaves (1), Inês Alves 
(3), Cátia Ferreira, Beatriz 
Rocha e Joana Santos. Trei-
nador: Diogo Santos. As va-
longuenses só voltam a jogar 
dia 25 de abril, recebendo 
o Juve Lis (15h).

Em iniciados femini-
nos, a CPVV perdeu (22-

40) com o Alavarium, em 
Aveiro, para a segunda 
fase do nacional. Alinha-
ram e marcaram: Juliana 
Arede, Etelvina Santos 
(1), Ana Gonçalves, Ana 
Saraiva, Maria Figueiredo 
(1), Ana Saraiva, Mariana 
Morais (10), Catarina Pires 
(2), Juliana Marques, Nanci 
Lopes (6), Beatriz Teixeira 
(1) e Verónica Nelson (1). 
Domingo (12h) jogam em 
Espinho.
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Câmara assina protocolos 
de apoio aos clubes desportivos

O presidente da 
Câmara Municipal de 
Águeda, Gil Nadais, 
e o vereador do 
desporto, Edson 
Santos, assinaram, 
no dia 10 de abril, 
os protocolos de 
apoio aos clubes 
desportivos e a atletas 
individuais. 

O TOTAL de apoios a 
distribuir é de 165.920,31 
euros. Assim, para atletas 
individuais, são disponibi-
lizados em apoio 17.106,53 
euros. No que toca a subsí-
dios para o plano anual de 
atividades e ações pontuais, 
as associações recebem um 
total de 104.025,27 euros.

No que respeita aos apoios 
para investimento, a autar-
quia vai distribuir 16.026,91 
euros para aquisição de ma-
terial desportivo ou aquisi-
ções de viaturas, enquanto 
28.761,60 euros são para 
obras de bene� ciação nas 
instalações desportivas.

No que respeita a obras 
para os clubes, foram con-
templadas as seguintes:

Macinhatense: 3.395,72 
euros para bene� ciação do 
pavilhão existente.

Associação Desportiva e 
Cultural de Jafafe: 3843,75 
euros para melhorias no 
pavilhão desportivo.

Sport Clube Paradela: 
1522,13 euros, para con-
servação/bene� ciação no 
parque de lazer adjacente 

à sede da associação.
LAAC: 20.000 euros para 

construção de bancadas no 
Campo.

No que toca a apoios ao 
plano de atividades, aqui-
sição de material e outras 
ações, foram contempladas 
as seguintes instituições:

Águeda Andebol Clube: 
2582,00€.

AK Águeda: 1985,00€.
All4Gym: 6.848,11€.
Associação Atlética 

Macinhatense: 4.251,50€.
ARCA: 8.422,50€.
ADCR Carqueijo: 

1375,00€.
Associação Desportiva 

de Travassô: 5.441,81€.
ADC Jafafe: 162,50€.
Associação Desportiva 

Valonguense: 5.512,50€
ARCOR: 3.223,25€.
Ativa Mais: 350,00€.
Casa do Povo de Valongo 

do Vouga: 1.180,00€
Centro Cultural de Bar-

rô: 6.775,00€.
Clube de BTT de Águe-

da: 7.280,00€
CAB: 2.317,50€.
Clube de Ténis de Águe-

da: 2.590,62€.
Clube Desportivo da 

Pateira: 3.748,00€.
DAR: 4.725,00€.
GICA: 4.725,00€.
Gymnix: 4.609,50€
LAAC: 10.960,75€.
Recreio Desportivo de 

Águeda: 10.614,62€.
Paradela: 572,50€.
União Desportiva Mou-

risquense: 11.224,22€.

Quanto a atletas indivi-
duais, foram contempla-
dos Marcelo Lourenço 
(2.000,00€), Tânia Neves 
(1.226,48€), Marina Leitão 
(1.000,00€), André Martins 
(2.000,00€), Ana Laura Sil-
va (4.000,00€), Fábio Lopes 
(4.430,05€) e João Ferreir a 
(3.450,00€).

 Edson Santos e Gil Nadais na sessão com os clubes
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