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ABC/UMinho leva quatro golos de vantagem para segunda mão com Odorhei
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18-05-2015
O ABC/UMinho recebeu e venceu ontem o Odorhei, da Roménia, por 32-28, na primeira mão da final
da Taça Challenge de andebol, partindo para o jogo decisivo com uma vantagem de quatro golos.
O conjunto português cedo se colocou em vantagem e não mais a largou até ao apito final,
alternando fases de maior domínio, em que chegou a alargar a vantagem para sete golos, com outras
em que a turma romena encurtou a diferença.
Nos últimos três minutos, o ABC/UMinho foi capaz de manter a vantagem de três golos, com João
Pinto, que foi o melhor marcador dos academistas, com sete golos, a fixar o resultado em 32-28 a
poucos segundos do fim.
Os bracarenses disputam a segunda mão na Roménia a 24 de maio.
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HC Odorhei

Catedral ao rubro embala academistas
ABC/UMINHO VENCEU O HC ODORHEI, por 32-28, no jogo da primeira mão da final da Taça Challenge. Bracarenses levam quatro
golos de vantagem para a Roménia. Coesão defensiva, um enorme João Pinto no ataque e um pavilhão repleto deram vitória.
ABC/UMINHO 32

FINAL

| Joana Russo Belo |

Embalados por uma catedral do
andebol ao rubro. Perto de 2.200
espectadores encheram por completo as bancadas do Pavilhão
Flávio Sá Leite - a lembrar os
tempos de glória europeia do
clube bracarense - para a primeira mão da final da Taça Challenge, que terminou com o triunfo
do ABC/UMinho diante dos romenos do Handbal Club Odorhei, por 32-28.
Na bagagem para a Roménia num jogo agendado para o próximo domingo - os academistas
levam uma vantagem de quatro
golos, preciosa para o confronto
decisivo fora de portas que vale
a conquista do troféu, ambição
clara da equipa bracarense esta
temporada. Com João Pinto em
destaque - foi o melhor marcador bracarense com sete golos o ABC/UMinho entrou forte em
jogo, colocou-se cedo em vantagem e nunca mais a largou até ao
apito final.
Num encontro disputado sob
um calor intenso, num pavilhão
transformado numa espécie de
sauna dada a elevada temperatura, a coesão defensiva dos academistas acabou por ser determinante, a juntar a um Humberto Gomes de peso na baliza,
que travou dez remates dos romenos (seis na primeira parte e
quatro na segunda).
A entrada forte e a eficácia
ofensiva de Fábio Antunes e
João Pinto permitiu uma vantagem de 6-3, logo aos seis minutos, numa primeira parte marcada pela excelente organização
defensiva, a conceder muito
pouco espaço aos romenos. O
Odorhei começou a crescer -

Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (3),
Pedro Seabra (3), Ricardo Pesqueira (4),
Nuno Grilo (5), João Pinto (7) e Carlos
Martins (2) - sete inicial. Jogaram ainda
Hugo Rocha, Diogo Branquinho (2), Tomás
Albuquerque, David Tavares (5), Emanuel
Ribeiro, Nuno Rebelo, Bruno Dias (1) e
Gabriel Teka.
Treinador: Carlos Resende.

HC ODORHEI 28

Tevzadze (GR), Mihalcea (7), Rusia (7),
Talas, Kuzmanoski (6), Majnov (2) e
Oneyjekwe (2) - sete inicial. Jogaram
ainda Stoilov, Sipos, Ferenczi (1), Konya e
Ramba (3).
Treinador: Vlad Caba.
Árbitros Vaidas Mazeika e Mindaugas
Gatelis (Lituânia).
Intervalo: 18-14
Pavilhão: Flávio Sá Leite

+ espectáculo

ROSA SANTOS

Ambiente frenético e
fantástico nas bancadas
do Pavilhão Flávio Sá
Leite. Perto de 2.200
espectadores, numa casa
quase cheia para receber a
final da Taça Challenge.

Nuno Grilo num ataque do ABC/UMinho frente aos romenos do HC Odorhei, na final da Taça Challenge

Mihalcea e Rusia foram os mais
perigosos no ataque (com sete
golos cada) - e empatou o marcador aos 16.55 minutos, num livre de sete metros de Mihalcea.
Mas a reacção dos romenos durou pouco, já que o ABC voltou
a destacar-se ofensivamente
mantendo sempre uma vantagem de três golos, até que David
Tavares, num livre de sete me-

tros, aumentou para quatro a
vantagem ao intervalo (18-14).
No segundo tempo, a equipa
bracarense voltou a entrar em
força e, em cinco minutos, não
sofreu qualquer golo, permitindo alcançar uma diferença de sete, depois de um golo de Grilo.
Contudo, os romenos reagiram
e encurtaram a margem graças a
um endiabrado Mihalcea e Ram-

ba (22-18 aos 38.37 minutos).
Os quatro golos de diferença
foram mantendo-se no marcador, numa segunda parte mais
faltosa e intensa em termos disciplinares. Kuzmanoski (com
dois golos) e Rusia deram algumas dores de cabeça à defesa da
casa, que não abalou e foi embalada pelo forte apoio que vinha
das bancadas.

Os últimos dois minutos foram
emotivos, já que os romenos
nunca baixaram os braços, contudo o ABC/UMinho conservou
a vantagem, até que João Pinto,
a cinco segundos do final, selou
o resultado final em 32-28.
Destaque ainda para a frieza de
David Tavares na linha de sete
metros: converteu todas as cinco
oportunidades em golo.
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“Quatro golos não significa nada”
VANTAGEM NÃO PERMITE RELAXAMENTO, por isso, Carlos Resende alerta os jogadores para o jogo da
segunda mão, na Roménia. Técnico quer vencer e lembra que quatro golos é uma margem curta.

No início do jogo
Ricardo Rio recebeu
medalha alusiva
à final da Challenge

O jogo da primeira mão da final
da Taça Challenge contou com a
presença do presidente da Câmara Municipal de Braga nasbancadas. No início do encontro,
Ricardo Rio recebeu das mãos do
delegado da EHF, Aton Schlick,
uma medalha alusiva à final da
competição, assim como o presidente da Federação Portuguesa
de Andebol, Ulisses Pereira.
Para além do autarca, duelo foi
seguido por vários convidados,
entre eles, a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo.

Público
Bancadas coloridas
por 2.200 adeptos
ROSA SANTOS

Jogadores do ABC/UMinho a festejarem com o público o triunfo frente aos romenos, que permite encarar o jogo da segunda mão da final com optimismo

FINAL

| Joana Russo Belo |

Uma vantagem que não permite
relaxamento. É esta a principal
mensagem deixada por Carlos
Resende no final do triunfo frente aos romenos do Odorhei, por
32-28. “Em andebol quatro golos não significa nada. Aliás, entrámos muito bem na segunda
parte, rapidamente cavámos um
fosso de sete golos de vantagem
e, rapidamente, perdemos três.
Estes quatro golos de vantagem
ao intervalo da eliminatória significam apenas isso”, alertou o
técnico do ABC/UMinho, lembrando que a meta agora é “fazer
uma segunda parte na Roménia

onde vencer é, naturalmente, o
objectivo”.
Quanto ao jogo, o treinador
considera que as altas temperatuas não ajudaram à exibição: “a
única coisa que fizemos bem foi
terminámos uma primeira parte
da eliminatória com uma vantagem 32-28. Sabíamos que, se
defendêssemos bem e aproveitássemos a transição, a equipa
deles iria ter muitos problemas.
Conseguimos a espaços fazer isso bem. As condições climatéricas no pavilhão afectaram as
duas equipas. Não tínhamos nenhum número referencial que
fosse óptimo. Temos de repousar
e trabalhar no sentido de vencer
o jogo na Roménia”.

“Temos outros argumentos,
temos de pôr em campo a
nossa inteligência e isso irá
fazer a diferença. Os últimos
dez centímetros é que faz a
diferença num jogador e é
isso que temos de utilizar lá
na Roménia. O jogo decisivo
é fora, mas a festa acabará
por vir para casa. Queremos
muito vencer esta taça e
entrar na história deste
grande clube. Estamos
focados e vamos dar tudo
para trazer a Taça.”

Pedro Seabra
(capitão ABC/UMinho)

“Disse à minha equipa que
são dois jogos completamente diferentes. Não
estamos satisfeitos com o
resultado, nem com o nosso
jogo, foi 50 ou 60 por cento
daquilo que jogámos na
prova. Quatro golos dá-nos
esperança. Iremos mostrar
em casa que temos uma
equipa forte, mais agressiva
e dinâmica. Estamos
optimistas de que podemos
vencer a Taça, iremos jogar
até ao fim das hipóteses.”

Vlad Caba
(treinador HC Odorhei)

Espectacular ambiente nas bancadas do Pavilhão Flávio Sá Leite. Jogo da primeira mão das final da Taça Challenge foi seguido
de perto por 2.200 espectadores,
que encheram por completo o
recinto, a lembrar os bons tempos das provas europeias na catedral do andebol.

Segunda mão
Jogo na Roménia
é no próximo domingo
Depois do triunfo na primeira
mão da final, o ABC/UMinho disputa o encontro decisivo em terreno romeno, no próximo domingo. Jogo realiza-se em
Odorheiu, cidade a 300 quilómetros de Bucareste. Os árbitros nomeados são os macedónios Saso
Krkacev e Gjoko Kolevski.
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Embalados por uma catedral do andebol ao rubro. Perto de 2.200 espectadores encheram por
completo as bancadas do Pavilhão Flávio Sá Leite - a lembrar os tempos de glória europeia do clube
bracarense - para a primeira mão da final da Taça Challenge, que terminou com o triunfo do
ABC/UMinho diante dos romenos do Handbal Club Odorhei, por 32-28.
Na bagagem para a Roménia - num jogo agendado para o próximo domingo - os academistas levam
uma vantagem de quatro golos, preciosa para o confronto decisivo fora de portas que vale a conquista
do troféu, ambição clara da equipa bracarense esta temporada. Com João Pinto em destaque - foi o
melhor marcador bracarense com sete golos - o ABC/UMinho entrou forte em jogo, colocou-se cedo
em vantagem e nunca mais a largou até ao apito final.
Num encontro disputado sob um calor intenso, num pavilhão transformado numa espécie de sauna
dada a elevada temperatura, a coesão defensiva dos academistas acabou por ser determinante, a
juntar a um Humberto Gomes de peso na baliza, que travou dez remates dos romenos (seis na
primeira parte e quatro na segunda).
A entrada forte e a eficácia ofensiva de Fábio Antunes e João Pinto permitiu uma vantagem de 6-3,
logo aos seis minutos, numa primeira parte marcada pela excelente organização defensiva, a conceder
muito pouco espaço aos romenos. O Odorhei começou a crescer - Mihalcea e Rusia foram os mais
perigosos no ataque (com sete golos cada) - e empatou o marcador aos 16.55 minutos, num livre de
sete metros de Mihalcea.
Mas a reacção dos romenos durou pouco, já que o ABC voltou a destacar-se ofensivamente mantendo
sempre uma vantagem de três golos, até que David Tavares, num livre de sete metros, aumentou
para quatro a vantagem ao intervalo (18-14).
No segundo tempo, a equipa bracarense voltou a entrar em força e, em cinco minutos, não sofreu
qualquer golo, permitindo alcançar uma diferença de sete, depois de um golo de Grilo.
/ Contudo, os romenos reagiram e encurtaram a margem graças a um endiabrado Mihalcea e Ramba
(22-18 aos 38.37 minutos).
Os quatro golos de diferença foram mantendo-se no marcador, numa segunda parte mais faltosa e
intensa em termos disciplinares. Kuzmanoski (com dois golos) e Rusia deram algumas dores de
cabeça à defesa da casa, que não abalou e foi embalada pelo forte apoio que vinha das bancadas.
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Os últimos dois minutos foram emotivos, já que os romenos nunca baixaram os braços, contudo o
ABC/UMinho conservou a vantagem, até que João Pinto, a cinco segundos do final, selou o resultado
final em 32-28.
Destaque ainda para a frieza de David Tavares na linha de sete metros: converteu todas as cinco
oportunidades em golo.
Carlos Resende: "Quatro golos não significa nada"
Uma vantagem que não permite relaxamento. É esta a principal mensagem deixada por Carlos
Resende no final do triunfo frente aos romenos do Odorhei, por 32-28. "Em andebol quatro golos não
significa nada. Aliás, entrámos muito bem na segunda parte, rapidamente cavámos um fosso de sete
golos de vantagem e, rapidamente, perdemos três. Estes quatro golos de vantagem ao intervalo da
eliminatória significam apenas isso", alertou o técnico do ABC/UMinho, lembrando que a meta agora é
"fazer uma segunda parte na Roménia onde vencer é, naturalmente, o objectivo".
Quanto ao jogo, o treinador considera que as altas temperatuas não ajudaram à exibição: "a única
coisa que fizemos bem foi terminámos uma primeira parte da eliminatória com uma vantagem 32-28.
Sabíamos que, se defendêssemos bem e aproveitássemos a transição, a equipa deles iria ter muitos
problemas. Conseguimos a espaços fazer isso bem. As condições climatéricas no pavilhão afectaram
as duas equipas. Não tínhamos nenhum número referencial que fosse óptimo. Temos de repousar e
trabalhar no sentido de vencer o jogo na Roménia".
Joana Russo Belo
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Andebol em
cadeira de rodas
no pavilhão
“Os Marialvas”
1 1 1 A meia-final da
Taça de Portugal (Norte)
de Andebol em Cadeira
de Rodas vai decorrer em
Cantanhede, no Pavilhão
Municipal “Os Marialvas”,
no próximo dia 23 de maio,
entre as 10H00 e as 17H00.
Esta meia-final conta com
a presença das cinco equipas do Norte – APD Braga,
APD Porto, ADM Barcelos,
APD Paredes e AACMRRC
- Rovisco Pais – que disputam entre si os dois únicos
lugares de acesso à Final
Four.
Quer a Taça de Portugal,
quer o Campeonato Nacional conta com 10 equipas
em competição, de Norte
a Sul do País, promovendo
o desporto e a inclusão da
Pessoa com Deficiência.
A Federação de Andebol
de Portugal tem em desenvolvimento há quatro anos,
o Projeto Andebol 4All, o
qual tem vindo a dar passos
muito largos no que respeito ao incremento do desporto para todos em geral,
e do andebol adaptado em
particular.
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Pedro Seabra, jogador do ABC/UMinho

Catedral do andebol embalou
ABC para a final da Roménia

«Inteligência fará
toda a diferença»

ABC/UMinho voa para a Roménia com uma boa vantagem

Pedro Vieira da Silva

uatro golos. Esta é
a vantagem que o
ABC/UMinho leva para a Roménia,
apór ter vencido, ontem,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, o Odorhei, por 32-28,
na primeira mão da final
da Taça Challenge.
A equipa minhota está,
agora, mais próxima de
vencer a sua primeira final
europeia (esta é a terceira
da sua história), porque os
quatro golos que leva até
terras romenas dá, claro,
algum conforto, até porque, nas eliminatórias an-

Q

teriores, o Odorhei só venceu em casa por dois golos
de vantagem.
Os jogadores, técnicos e
responsáveis academistas
tinha pedido aos adeptos
que enchessem a catedral
do andebol e, aos poucos,
o anfiteatro dos minhotos foi enchendo até ficar, diga-se, perto da lotação esgotada.
O calor era imenso
dentro do pavilhão e, no
primeiro e, claro, isso dificultou, e de maneira, o trabalho dos dois conjuntos.
Os adeptos iam bebendo
para refrescar e, dentro
das quatro linhas, o calor

Pedro
Seabra
marcou cinco
golos à turma
romena e
foi dos
mellhores

ainda se fazia sentir mais,
porque a luta foi imensa.
O ABC/UMinho chegou ao intervalo a vencer
por quatro golos de diferença e, na segunda parte, a turma portuguesa entrou a todo o gás e, nos
primeiros minutos, abafou, quase por completo,
o Odorhei, que chegou a
ter seis golos de vantagem.
Mas, à medida que o
tempo ia avançando, a turma romena foi assentando o seu jogo e, a poucos
segundos do final, reduziu para 31-28.

O andebolista da turma academista, Pedro Seabra, disse, no final da partida, que «não ficou surpreendido» com a qualidade do Odorhei. «Quem
chega à final só pode ter qualidade», atirou.
«Defrontámos um adversário muito forte,
com bons jogadores mas nós conseguimos vencer. Eles são muito fortes, do ponto de vista físico, mas muitas vezes a força e a inteligência
superam o poderio físico. Com vontade conseguimos chegar lá. Não me parece que a questão
física vá decidir a eliminatória», atirou.
«Temos outros argumentos, como a velocidade. No São Bernardo tive um treinador que nos
dizia sempre que, no final, o que contava era a
inteligência. O que fazia realmente eram os últimos 10 centímetros, ou seja, a cabeça», juntou.
Vencer a Taça Challenge seria «engraçado»,
destaca o sete dos academistas, que garante, todavia, não estar a pensar nisso.
«Queremos muito vencer esta prova e enriquecer a história do ABC/UMinho, e isso é difícil, porque este é um clube rico, a todos os níveis», finalizou.

Mas, no último ataque,
e após um desconto de
tempo pedido pelo técnico da turma academista, Carlos Resende, João
Pinto, com um potente
remate, fez o resultado final (32-28), que abre boas
perspetivas à equipa para
o jogo da segunda mão, a
ter lugar, no próximo domingo, em terras romenas, onde a turma academista, que esta temporada
já conquistou a Taça de
Portugal, vai procurar erguer o seu primeiro troPAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE,
féu europeu. O sonho, coEM BRAGA
mo diz o poeta, comanda
Árbitro: Vaidas Mazeika e Mindaugas
a vida...
Gatelis (Lituânia)

ABC/UMinho 32
Adeptos divididos junto ao bar

Nos jogos disputados em casa

Um olho no andebol e outro em Alvalade

Odorhei nunca venceu por mais
de dois golos nas rondas anteriores

O Pavilhão Flávio Sá Leite registou, ontem, uma boa
casa. Muitos adeptos da turma academista não quiseram faltar ao jogo, mas na catedral do andebol também
estiveram muitos simpatizantes do SC Braga, alguns ligados às claques bracarenses, que deram mais "força"
ao conjunto treinado por Carlos Resende.
Mas, como à mesma hora se jogava, em Alvalade, um
Sporting-Sporting de Braga, os adeptos foram dando
uma olhada para o encontro que se disputava, à mesma hora, na capital portuguesa.

O ABC/UMinho leva quatro golos de vantagem para a
Roménia e, se a estatística valesse para o futuro, a turma academista já podia sonhar com a conquista da Taça Challenge.
A razão? Simples. Nas duas eliminatórias anteriores,
contra Benfica, nos quartos de final, e, nos oitavos de
final, com os os ucranianos do Zaporozhye, o Odorhei
venceu sempre por dois golos de vantagem.
Por isso, a turma academista tem razões para acreditar que pode fazer história no próximo domingo.

Humberto Gomes; Fábio Antunes (3), Pedro Seabra (3), Ricardo Pesqueira (4), Carlos Martins (2), Nuno Grilo (5) e João Pinto (7); Hugo Rocha, Branquinho (2), David
Tavares (5), Nuno Rebelo, João Pedro, Tomás Albuquerque, Bruno Dias (1) e Teka
Treinador: Carlos Resende

Odorhei

28

Tevzadze; Konya (7), Mihalcea (7), Kuzmanoski (6), Ramba (3), Majnov (2) e Onyejewwe (2); Ferenczi (1), Rusia, Sipos, Szabo e Talas
Treinador: Lorant Sipos
Ao intervalo: 18-14.

Tinoco Marques

Tinoco Marques

ABC/UMInho parTE COM BOA VANTAGEM PARA A SEGUNDA MÃO

Mais de 35 graus

Calor...
O Pavilhão Flávio
Sá Leite registou,
ontem, uma das
maiores enchentes da época. No
exterior, ao sol, a
temperatura rondava os 40 graus e,
por isso, não é difícil imaginar como
seria lá dentro do
pavilhão. Um autêntico forno...
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Técnico do Odorhei, Lorant Sipos

«Vantagem é boa e queremos
vencer agora na Roménia»

«Não estivemos bem
mas ainda acredito
que podemos vencer
a Taça Challenge»

ABC/UMinho fez uma bela primeira parte

Pedro Vieira da Sivla

arlos Resende, técnico da turma academista, estava, no
final do encontro,
satisfeito com a «vitória»
e, claro, com a vantagem
de quatro golos que leva para a Roménia. Mas
lembra que, no andebol,
quatro golos não garantem nada.
«Terminámos a primeira parte com uma vantagem de quatro golo e
sabíamos que se defendêssemos bem e aproveitássemos as transições o
nosso adversário iria sentir problemas. Conseguís-

C

semos isso, a espaços,
mas com o calor que estava no pavilhão foi mais
difícil, mas isso prejudicou as duas equipas, claro. Mas nós, quando procuramos meter velocidade
do jogo, tivemos mais dificuldades», disse o técnico da turma academista,
que teceu rasgados elogios ao Odorhei.
«É uma equipa com
muito valor e provou isso
hoje (ontem) aqui», atirou.
Ao intervalo, a equipa academista já vencia
por quatro golos de diferença e, na segunda parte, procurou aumentar a
vantagem.

Técnico
do ABC
lembra que
quatro golos em
andebol não
garantem
nada...

«Ganhámos a primeira
parte e partimos para a segunda parte com o objetivo de a vencer, mas não
conseguimos. Agora, queremos vencer na Roménia porque, como já disse anteriormente, quem
ganha os dois jogos passa ou, neste caso, ganha a
Taça Challenge», vincou
Carlos Resende.
«Estou feliz mas não
estou totalmente feliz. O
nosso grande objetivo era

vencer e isso foi conseguido», destacou.
Quanto à vantagem
que leva para a Roménia, Carlos Resende lembra que, em andebol, quatro golos é... quase nada.
«Entrámos na segunda
parte com quatro golos de
vantagem e chegamos a
ter seis. Mas, rapidamente a vantagem foi reduzida para três. Claro que ter
quatro golos de vantagem
é positivo, mas não vamos
agarrar-nos a isso. Vencemos a primeira parte e,
repito, agora queremos
vencer a segunda parte,
que é o jogo na Roménia», finalizou.

17 dos 32 golos

Goran Kuzmanoski, jogador do Odorhei

Nuno Grilo, João Pinto e David Tavares
foram os melhores marcadore do ABC

«Temos de ser melhores no segundo jogo»

Na turma academista, Humberto Gomes esteve muito bem a fechar a baliza mas, na segunda parte, em alguns momentos, o guarda-redes do ABC/UMinho cometeu alguns erros. Ainda assim, uma exibição muito
positiva de Humberto Gomes que, no final, estava feliz com a vitória.
Quanto a atiradores, João Pinto (sete golos), Nuno
Grilo e David Tavares (cinco golos cada) foram os andebolistas em destaque na turma do ABC/UMinho, que
parte para a Roménia com quatro golos de vantagem.

«Eu disse aos meus jogadores antes do jogo que
eram duas partes. E que seriam diferentes. Não
estamos satisfeitos com o resultado, claro, com a
nossa exibição. Não estivemos muito bem e não
rendemos 60 por cento do que costumámos render. Tirámos o máximo de um dia mau. Quatro
golos dão-nos algumas esperanças para o jogo
da segunda mão e mostraremos, em casa, que
temos uma boa equipa e, com a ajuda dos nossos adeptos, podemos mostrar outra "cara". Seremos, certamente, mais dinâmicos. Estamos otimistas e acredito ainda que podemos vencer a
prova. Lutaremos até ao fim», destacou o técnico do Odorhei, Lorant Sipos, que teceu, depois,
rasgados elogios à turma academista.
«Parabéns ao ABC e à minha equipa. Duas boas
equipas e encontrei um adversário dinâmico e
não tenho dúvidas da razão porque chegaram à
final: têm uma grande equipa», juntou o técnico da turma romena.

Tinoco Marques

Tinoco Marques

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho

João Pinto foi o melhor marcador do ABC, com sete golos

Os andebolistas do Odorhei acreditam que, em casa,
podem conseguir a remontada.
«As hipóteses continuam iguais. 50 por cento para
cada lado. Com Benfica só vencemos por dois golos de
diferença e, depois, ganhamos em Lisboa por uma diferença maior. Nunca se sabe o que vai acontecer. Mas
temos qualidade para vencer. O jogo foi difícil, sobretudo os últimos 10 minutos. Temos de ser melhores no
segundo jogo, sobretudo a nível defensivo, se queremos vencer o jogo e a Taça Challenge», disse, no final
do jogo, Goran Kuzmanoski, jogador da turma romena.
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ABC leva vantagem
para a Roménia
DESPORTO P.36-37
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O ABC de Braga venceu o Odorhei, por 32-28, na primeira-mão da final da Taça Challenge e vai à
Roménia com quatro golos de vantagem para a segunda mão. Está na frente o ABC e poderá
conquistar o primeiro título europeu, nesta que é a sua terceira final. O ABC entrou melhor em jogo e
adiantou-se, rapidamente, para uma vantagem de dois golos, no final do primeiro minuto (2-0). E foi
mantendo sempre o ascendente no encontro, com vantagens entre dois e três golos. No entanto, nos
últimos quinze minutos, o Odorhei começou a aproximar-se e conseguiu mesmo chegar ao empate. De
livre de sete metros, os romenos empataram a dez golos, aos 16 minutos. No entanto, o ABC não
tremeu e continuou a dominar o encontro. Aos 21 minutos, voltou aos três golos de vantagem (14-11)
e no último minuto ampliaram para quatro golos. 18-14 ao intervalo. No segundo tempo, excelente
entrada do ABC que com um parcial de 3-0 fez o 21-14. Maior vantagem do encontro, mas que não
conseguiria segurar. Pouco depois, o Odorhei respondeu com um parcial idêntico e voltou a aproximarse dos minhotos (22-18). Nos últimos cinco minutos, o ABC não conseguiu segurar a última vantagem
de cinco golos (29-24) e terminou com uma boa margem, de quatro golos, e o facto de ter marcado
muitos golos (32) também pode beneficiar. Foi uma excelente exibição do ABC, que faz sonhar os
adeptos, com a possibilidade de trazerem para Braga a primeira taça europeia. E que adeptos. 2150
adeptos invadiram o mítico pavilhão Flávio Sá Leite num grande apoio à equipa da casa. João Paulo
Pinto, com sete golos, e Nuno Grilo e David Tavares, ambos com cinco golos, foram os mais eficazes
no ataque academista. Na equipa adversária, o perigo veio de Andrei Mihalcea e de Hunor Konya, que
apontaram sete golos cada. Assim, o ABC parte para a Roménia e para conquistar a Taça Challenge
não pode perder por mais de quatro golos. (Nota: Derrota por quatro golos poderá servir, caso os
romenos não marquem mais do que 32 golos).
17 Maio, 2015
Anabela Macedo
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ABC leva
quatro golos
de vantagem
até à Roménia
Andebol
Equipa bracarense
derrotou o Odorhei na
primeira mão da Taça
Challenge, no Minho
O ABC/UMinho recebeu e venceu
ontem os romenos do Odorhei, por
32-28, na primeira mão da ﬁnal da
Taça Challenge de andebol, partindo para o jogo decisivo, na Roménia, a 24 de Maio próximo, com uma
vantagem de quatro golos.
O conjunto português cedo se
colocou em vantagem e não mais a
largou até ao apito ﬁnal, alternando fases de maior domínio, em que
chegou a alargar a vantagem para
sete golos, com outras em que a formação responsável pela eliminação
do Benﬁca nas meias-ﬁnais da prova
encurtou a diferença.
Os bracarenses entraram bem na
partida e, com Fábio Antunes e João
Pinto em destaque (dois golos cada
um), venciam já por 6-3, aos seis minutos, graças também a uma boa organização defensiva, que concedeu
muito pouco espaço aos atiradores
romenos. A formação visitante começou, depois, a contrariar as marcações do ABC/UMinho e começou a
marcar golos, tanto pelo lado direito, pelo ponta Mihalcea, que apontou quatro na primeira parte, como
pelo esquerdo, pelo lateral Rusia,
que marcou cinco.
A equipa de Carlos Resende, que
viu o Odorhei igualar a partida a 10
golos, aos 16m50s, reorganizou-se
e voltou a conseguir uma vantagem
de três golos aos 21m33s por Diogo
Branquinho, chegando ao intervalo
a vencer por quatro (18-14). Com o
regresso da maior parte dos titulares no início do segundo tempo, a
equipa minhota alcançou um parcial de 3-0, ﬁxando o resultado em
21-14, mas os romenos, graças à regularidade de Mihalcea no ataque,
repuseram a diferença em quatro
golos (24-20).
Os minhotos, a partir dos 45 minutos, perderam eﬁcácia no ataque
e sentiram mais diﬁculdades para
travar os adversários, recorrendo
constantemente à falta, mas nunca concederam uma diferença inferior a três golos. Nos últimos três
minutos, o ABC/UMinho foi capaz
de manter a vantagem de três golos,
com João Pinto, que foi o melhor
marcador dos portugueses, com sete golos, a ﬁxar o resultado em 32-28
a poucos segundos do ﬁm.
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Duração: 00:01:38

RTP 1 - Jornal da Tarde
ID: 59312652

OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

17-05-2015 01:43

Petardos no jogo do campeonato nacional de andebol, entre Sporting e Porto
http://www.pt.cision.com/s/?l=7331afa5

O terceiro jogo da final do campeonato nacional de andebol, entre Sporting e Porto, teve de ser
interrompido por duas vezes.

Página 24

A25
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RTP Informação - Bom
Dia Portugal
ID: 59313372

OCS: RTP Informação - Bom Dia Portugal

17-05-2015 08:45

Petardos no jogo do campeonato nacional de andebol, entre Sporting e Porto
http://www.pt.cision.com/s/?l=6d71bd80

O terceiro jogo da final do campeonato nacional de andebol, entre Sporting e Porto, teve de ser
interrompido por duas vezes.

Repetições: RTP 1
RTP Informação RTP Informação RTP Informação -

- Bom Dia Portugal , 2015-05-17 08:45
Notícias , 2015-05-17 11:33
Notícias , 2015-05-17 18:17
Notícias , 2015-05-17 19:33
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Sporting vence FC Porto (23-22) e obriga a quarto jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=549405

16-05-2015
O Sporting impediu, este sábado, que o FC Porto se sagrasse campeão nacional de andebol, vencendo
o terceiro jogo da final do play-off , por 23-22.
Em partida transmitida por A BOLA TV, os dragões até começaram melhor, mas os leões já chegariam
ao intervalo a vencer por 14-12.
Na segunda parte, o Sporting soube sempre impedir a reação portista, que o melhor que conseguiu foi
reduzir para a margem mínima, falhando assim a primeira oportunidade de garantir já o título
nacional.
As duas equipas voltam a encontrar-se na próxima quarta-feira, novamente em Odivelas.
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Xico Andebol perde e termina em último

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

17-05-2015

Meio:

ComUM Online

Autores:

Inês Viegas Neves

URL:: http://www.comumonline.com/?p=7688

O Xico Andebol perdeu com o Belenenses por 33-34. As duas equipas disputaram a sexta e última
jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, no Pavilhão Desportivo
Francisco Holanda. Apesar da despromoção já confirmada, a equipa da casa deu luta até ao final da
partida, perdendo apenas pela distância mínima. Contudo, a equipa de Belém mostrou cedo a sua
superioridade, chegando ao intervalo a vencer por 12-15. Já na segunda parte da partida, os
vimaranenses tentaram reverter o resultado, mas acabou por perder pela diferença de um golo. Com
este desfecho, os vimaranenses de nada podiam fazer para evitar a despromoção, terminando o
campeonato na última posição, com 23 pontos. Juntamente com o Xico Andebol segue o Santo Tirso.
Estes irão disputar a 2ª Divisão na próxima temporada.
Maio 17, 2015
Ines Viegas Neves
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DR

Bruno Dias, espera um triunfo expressivo na primeira mão

“Esperamos desta vez trazer
da Roménia a taça para cá”

Bruno Dias acredita que o ABC/UMinho vai trazer do jogo na segunda mão, na Roménia, a Taça Challenge. Mas salienta que é preciso já na primeira mão um triunfo
expressivo.

“É sempre importante vencer
uma competição europeia”, comenta o guarda-redes Bruno
Dias, quando interpelado pelo
Correio do Minho a comentar se
vencer a Taça Challenge é um

desafio menos motivador por se
tratar da terceira da hierarquia
das competições europeias de
clubes — atrás da Champions
League e da EHF.
“É gratificante para o país e pa-

ra o clube. O ABC já esteve em
duas finais e não conseguiu vencer. Agora esperamos desta vez
conseguir trazer a taça da Roménia para cá, porque é lá a segunda mão”, salienta.

Quando questionado sobre o
facto de o jogo da segunda mão
ser disputado na Roménia, no
recinto do Handbal Club Odorhei, poder ser uma desvantagem
para os minhotos, o guarda-re-

des começa por considerar que
isso “é sempre subjectivo”, para
adiante reconhecer que “preferíamos que o jogo da segunda
mão fosse aqui”.
Mas, resume adiante, “já que
saiu lá, vamos tentar construir
um bom resultado aqui, para depois lá conseguirmos gerir de
outra forma”.
Quando lhe perguntamos se há
um número de golos, uma vantagem na primeira mão que possa
considerar segura para enfrentar
com confiança o encontro decisivo no recinto dos romenos,
Bruno Dias reconhece que nunca se sabe “quanto é que chega”.
Mas, prossegue ainda o guarda-redes, “eu julgo que se nós cá
vencermos por dez era um bom
resultado. Vamos ver , que é que
se vai passar”.
Qual o papel do público bracarense neste primeiro jogo que o
ABC/UMinho joga em casa para
a final? Até que ponto é importante?
Perante esta questão, Bruno
Dias destaca que na cidade de
Braga “o público percebe de andebol está sempre connosco”.
“Julgo que desta vez não vão
faltar e vão encher o pavilhão
para nos ajudar a trazer a taça”,
sublinhou.
E termina com um apelo aos
adeptos bracarenses: “ajudemnos a vencer, apareçam e apoiem
muito”.
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João Luís Nogueira exibe
a Taça de Portugal conquistada
esta época pelo ABC/UMinho.

“Apoio dos adeptos é fulcral
para conseguir uma vitória sólida”
João Luís Nogueira, presidente do ABC, adverte que a sorte não esteve do lado da sua equipa pelo facto do
jogo decisivo se realizar na Roménia. “É fulcral o apoio dos nossos adeptos neste primeiro jogo para alcançar
uma vitória sólida”, alertou.
O Pavilhão Flávio Sá Leite é
descrito como a ‘Catedral do
Andebol’ e deve ser pintado de
amarelo, num autêntico inferno
para os adversários, neste primeiro duelo da final da Taça
Challenge. Nada ficará decidido
neste jogo, isso é certo, mas para
a equipa orientada por Carlos resende é fundamental lançar todos os trunfos. O alerta é dado
pelo presidente do clube. “É
evidente que não tivemos sorte
porque o primeiro jogo é em
nossa casa. Teremos de decidir a
final em casa do adversário e sabemos que é mais forte porque a
intimidação a árbitros pode sempre ter alguma pressão. Por isso,
precisamos do apoio dos nossos
associados neste primeiro jogo a
fim de alcançar uma margem de
golos, com uma vitória sólida,
que nos possa acalentar alguma
esperança para o segundo jogo”,
vincou João Luís Nogueira, em

entrevista ao ‘Correio do Minho’.
Os elogios à equipa são múltiplos, mas também há cautelas
em relação a este adversário.
“Sabemos que esta equipa venceu o Benfica nos dois jogos e
tem dez estrangeiros. No nosso
plantel temos apenas um estrangeiro que resulta de uma cedência ao abrigo de um protocolo de
colaboração no desenvolvimento da modalidade. Assim, vamos

“O Carlos Resende é
seguramente o melhor
treinador do panorama
actual português.
Não basta ser bom
treinador é preciso ser
boa pessoa. Nesse
contexto temos a
inteligência de preservar
aquilo que é bom”.

encontrar um adversário com
dez estrangeiros o que é sintomático de um clube com grande capacidade financeira e isso
pode fazer a diferença. Mas vamos trabalhar para vencer e trazer a Taça para Portugal. Queremos imenso trazer a Taça para
Portugal e afirmar-nos na Europa”.
No primeiro ano como presidente do clube, João Luís Nogueira aponta que “esta pode ser
uma época dourada” em caso de
vitória nesta final europeia, depois da conquista da Taça de
Portugal, no decurso de uma
época em que a meta passaria
pela “renovação” e projectar a
ambição em novas conquistas.
Mas, em jeito de balanço, admite que “as expectativas foram
superadas”. Desde já pela vitória
na final da Taça de Portugal.
Neste prisma, tece rasgados elogios ao trabalho e à qualidade

dos jogadores. “Temos um grupo de jovens universitários, o
que pode fazer a diferença, porque podem pensar mais depressa
e a diferença no desporto está na
facilidade de pensar bem e executar rápido. Em 16 temos 12
universitários e isso faz a diferença no raciocínio e no entendimento daquilo que o treinador
quer. Aí está uma parte do sucesso. Depois, não podemos deixar
de referir que ABC é um clube

“Tenho dito aos
jogadores que tivemos
tão belas equipas e
jogadores de referência
nacional mas nunca
ganhámos um título
europeu. Agora, com
jovens universitários,
provavelmente, vão
fazer história”.

organizado com uma estrutura
onde todos sabem qual é o seu
papel e os objectivos que têm a
cumprir”, vincou o presidente
do ABC. Na opinião de João
Luís Nogueira, um dos principais segredos do ABC passa por
manter um plantel muito equilibrado. “Não temos o melhor
plantel mas temos o grupo mais
equilibrado e sem estrelas. Noutros tempos tivemos uma equipa
de estrelas e não fomos capazes
de ganhar uma Taça Europeia.
Com uma equipa muito coesa e
sem estrelas, estou convencido
que vamos chegar lá”, apontou.
“Tenho dito aos jogadores é que
tivemos tão belas equipas e jogadores de referência nacional e
nunca fomos capazes de ganhar
um título europeu e agora com
jovens universitários, provavelmente, vão fazer história”, constatou o presidente do ABC/UMinho.
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“A nossa ambição
é ganhar a competição”
Carlos Resende quer fazer história no ABC e garantir a primeira conquista a nível Europeu. O treinador deixou um apelo aos
adeptos para ajudarem a equipa nesta final e espera ver o pavilhão Flávio Sá Leite a abarrotar.
O desejo ficou expresso por Carlos Resende ao longo da semana
e resta aguardar para saber qual
a resposta do público. Esse será
um factor extra e que pode contribuir para o sucesso. Quanto ao
jogo, o trabalho de casa está feito, depois de uma análise bem
elaborada a todos os jogadores
do Odorhei e aos jogos efectuados, nomeadamente as partidas
realizadas contra o Benfica na
meia-final. Recorde-se que os
romenos deixaram a formação
das ‘águias’ pelo caminho na Taça Challenge. “É importante imprimir velocidade no jogo e com
boa capacidade defensiva para

parar este adversário, de forma a
antecipar as jogadas que vão fazer”, salientou o treinador do
ABC.
“Vamos encontrar a equipa
mais forte desta competição e
acho que podem dizer o mesmo
da nossa equipa”, constatou o
treinador dos bracarenses, na
perspectiva de uma grande final,
que será decidida em dois jogos.
Prognósticos serão feitos no final, daí que fica patente a “incerteza quanto ao resultado”. Carlos Resende não quis arriscar em
prognósticos.
“A nossa ambição é ganhar esta competição. Oxalá que o dita-

do português se concretize: à terceira será de vez...”, realçou, numa alusão às duas presenças do
ABC em outras finais, mas em
sucesso.
A mensagem para o público,
também, ganhou dimensão.
“Acho que Braga deve ser ambiciosa como cidade e dar uma palavra cabal para demonstrar que
Portugal tem uma cultura desportiva. Já enchemos na meia-final e agora queremos ver este
pavilhão a abarrotar e mostrar
que Braga está com o ABC, assim como todos os simpatizantes
de andebol em Portugal, porque
estamos a representar o país”.
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Handbal Club Odorhei
HISTÓRIA

A história do Handbal club Odorhei é recente, recuando apenas dez anos (2005) para destacar o
grande impulso da modalidade neste clube romeno. Entrou na segunda divisão romena e logo
garantiu o título de campeão, progredindo sempre até confirmar a sua primeira participação na
Challenge Cup em 2009. É um clube conhecido dos portugueses, tendo afastado o Benfica da final
da Taça Challenge esta temporada, com uma dupla vitória nas meias-finais.
O plantel cem por cento profissionais, sendo de realçar a presença de seis jogadores estrangeiros, o
que espelha a capacidade financeira deste clube que está a projectar-se em termos europeus. Para
garantir que o andebol na cidade tem não só o passado e o presente , o clube realiza um amplo
programa para a juventude, colabora com que mais de trinta escolas em Harghita , Covasna e
Mures, com mais de 500 estudantes a participarem nos treinos.

PLANTEL

Szabo Levente (guarda-redes); Orban Szilard (guarda-redes); Tevzadze Shota (guarda-redes);
Ferenczi Botond (lateral direito); Komporaly Attila (ponta direito); Konya Hunor Barnabas (lateral
esquerdo); Kuzmanoski Goran (central); Majnov Lazo (defesa direito); Mihalcea Andrei (ponta
direito); Onyejekwe Chike Osita (lateral esquerdo); Orban Levente (ponta); Ramba Ionut (lateral
esquerdo); Rusia Vladimir (defesa esquerdo); Sipos Adrian (pivot); Stoilov Mitko (lateral esquerdo);
Szasz Andras (pivot); Talas Elemer Huba (ponta).

TREINADOR:
VLAD CABA

Vlad Caba, 47 anos, é um dos treinadores que está interligado
ao desenvolvimento do andebol romeno, em particular no HC
Odorhei . É definido como um treinador que assume riscos
e aposta frequentemente num guarda-redes atacante para
criar superioridade numérica ao nível ofensivo.
A sua carreira está igualmente interligada ao andebol
feminino da Roménia, onde foi treinador do Radu Voina.

PERCURSO NA TAÇA CHALLENGE 2014/2015
Meias-finais
Handbal Odorhei
S.L. Benfica

vs
vs

S.L. Benfica
Handbal Odorhei

31 : 29
25 : 27

(16 : 15)
(15 : 13)

Quartos-de-final
ZTR Zaporozhye
vs
Handbal Odorhei vs

Handbal Odorhei
ZTR Zaporozhye

18 : 26
22 : 20

(8 : 12)
(9 : 13)

Oitavos-de-final
Handbal Odorhei vs
RB Differdange
vs

RB Differdange
Handbal Odorhei

33 : 20
16 : 30

(14 :6)
(10 : 13)

Terceira eliminatória
Handbal Odorhei vs
Cambridge HC
vs

Cambridge HC
Handbal Odorhei

35 : 14
21 : 43

(18 :5)
(10 : 21)
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“Uma final joga-se
sempre para ganhar”
Gabriel Teca destaca o carácter singular do momento que é
uma final, reconhece a capacidade física e técnica dos adversários romenos, mas realça que “nada é impossível”.
Gabriel Teca, pivot de 24 anos,
de origem angolana, que chegou
a Braga indicado pelo antigo
lateral direito Filipe Cruz,
já com a época 2014/2015 a decorrer, tendo já participado na
conquista da Taça de Portugal,
confessa-se motivado em conquistar ainda nesta temporada
também um título europeu.
Em declarações ao Correio do
Minho, começou por manifestar
o agradecimento ao ABC/UMinho, o clube que o acolheu e
acrescentou que “é muito importante para mim estar nesta competição, porque uma final é sempre uma final”.

“Nós estamos a jogar e queremos fazer carreira no andebol.
Como atleta que sou, estando na
diáspora, quero fazer o máximo
possível de pontos para a minha
carreira”, salienta.
Interrogado sobre o Handbal
Club Odorhei, adversário romeno que já visionou em vídeo, o
mais recente reforço da equipa
orientada por Carlos Resende
responde que a análise à equipa
que vai defrontar na final começa pelo reconhecimento da estatura elevada dos jogadores opositores.
“São jogadores muito altos,
são bons tecnicamente, mas na-

da é impossível”, acrescenta o
angolano, que é referenciado na
ficha da Taça Challenge com a
estatura de 1,92 metros e o peso
de 100 kg. “ É uma final, uma final joga-se para ganhar, nunca
se joga para perder nem para
empatar”, comenta ainda.
Quando questionado se sente a
diferença que pode fazer o apoio
do público, Gabriel Teca responde que jogo de andebol “tem sete elementos, mas tem mais um
elemento que é o público. Nós
sem eles não somos nada. Então, queremos o máximo de adesão do público ao Pavilhão Flávio Sá Leite”.

DR

Gabriel Teca, pivot angolano do ABC/UMinho
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“Vamos lutar mais
com toda a nossa força”
Nuno Grilo reconhece a compleição física dos jogadores do
Odorhei, mas realça que esse é motivo para que o ABC/UMinho, na final da Taça Challenge, se supere: “vamos lutar mais,
com toda a nossa força”.
Sobre os romenos do Handbal
Club Odorhei, adversários na final da Taça Challenge, o lateral
do ABC/UMinho e da selecção
nacional, Nuno Grilo, refere
que “temos alguns vídeos, sabemos o que eles fazem e o que
eles não fazem”.
“São uma equipa pesada, com
estatura, jogadores altos, alguns
com mais de 100 kg, mas não
vamos baixar os braços. Pelo
contrário, vamos lutar mais, com
toda a nossa força e com toda a
nossa garra”, prossegue.
Questionado se o facto de esta
não ser a mais importante das
competições europeias de clubes
de andebol, diz que não deixa de

constituir um estímulo levar
mais este troféu para a vitrina do
clube bracarense.
“Não podemos comparar alhos
com bogalhos”, comenta, frisando que a Liga dos Campeões é
“para clubes com orçamentos
que não se comparam com os do
ABC, realidades que não se passam em Braga”.
“Mas esta competição não deixa de ter prestígio e de ser uma
boa taça para se jogar”, acrescenta ainda o lateral.
Nuno Grilo realça que “já estiveram várias equipas nesta competição e se nós formos perguntar a cada uma das equipas que
esteve já envolvida nesta com-

petição, todas as equipas responderiam que tinham interesse em
ganhar”.
Questionado se a presença de
público pode ter importância no
primeiro jogo, neste domingo
em Braga, o lateral responde que
“é fundamental”.
“Os nossos adeptos, nestes últimos meses, têm sido uma constante. Posso dizer, acho que em
nome de toda a equipa, que estamos mutuo gratos pelo apoio
que nos têm dado”, diz.
“Queremos pedir-lhes que venham mais uma vez, apoiar-nos
com toda a força e a vontade,
porque o apoio deles é fundamental”, remata Nuno Grilo.

DR

Nuno Grilo, lateral esquerdo do ABC/Uminho e da selecção nacional
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“Na mesma época
um título e a Challenge”
Fábio Vidrago acentua a motivação do ABC/UMinho na final
da Taça Challenge: acrescentar à Taça de Portugal, que o clube
bracarense já arrebatou nesta época, uma conquista europeia.
Mesmo não se tratando da Liga dos Campeões
ou da Taça EHF, que são as competições mais prestigiadas, ganhar uma final de uma prova europeia
é importante para um jogador de andebol. Mais
ainda, com a possibilidade de acumular com um
título nacional, ganho, na mesma época, diz Fábio
Vidrago.
O ponta-esquerda internacional do ABC/UMinho
— que no recente triunfo da selecção de Portugal
sobre a Ucrânia, a contar para o apuramento ao
campeonato da Europa, foi com 10 golos na sua
conta individual o melhor marcador — refere-se a
esta competição de clubes sustentando que “toda a
gente quer ganhar esta taça”.
“A Taça Challenge não tem o mesmo prestígio
que a dos Campeões nem a EHF. Mas mesmo assim é estimulante para um jogador conquistar um
título europeu”, comenta.
Sublinha que “outros clubes portugueses foram
eliminados” e, adiante, acrescenta que “nós, como
estamos presentes nesta final, queremos ganhá-la”.

Além disso, numa alusão à recente conquista da
Taça de Portugal, em Loulé, que assinala o regresso do ABC aos títulos, o jogador bracarense considera que “podemos fazer história para o clube e
para o país, pois ainda ninguém, conseguiu na
mesma época ganhar um título e esta taça ao mesmo tempo”.
Questionado sobre o Handbal Club Odorhei, adversário romeno dos minhotos — que nas meias-finais triunfou por duas vezes sobre o Benfica —
Fábio Vidrago responde que “nós já temos analisado o adversário e vamos continuar a fazê-lo até
uma dada altura do jogo”.
Sobre a influência da presença do público, Fábio
Vidrago considera que se trata de um elemento importante, frisando que “eles são o nosso oitavo jogador e mais ainda em Braga, que percebem de andebol e faz todo o sentido eles virem”.
Numa frase de apelo, dirigida à presença dos espectadores no Flávio Sá Leite, o ponta esquerda
diz: “não percam este jogo, porque vai ser único”.

DR

Fábio Vidrago, ponta-esquerda do ABC/Uminho e da selecção nacional
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“Vencer pelo clube da minha
terra é algo inqualificável”
Humberto Gomes já venceu uma Taça Challenge pelo Sporting mas, diz, reconquistar
o troféu “pelo clube da minha terra, vai ser inqualificável”.
“É importantíssimo para nós e
uma sensação que eu tive o prazer de experimentar num clube
grande como o Sporting, que eu
nunca irei esquecer. Mas vencer
pelo clube da minha terra, isso
vai ser inqualificável”, comenta
Humberto Gomes, que já venceu uma Taça Challenge, em
2010, com a camisola dos leões.
Agora, manifesta motivação para arrebatar um troféu, mesmo
sendo a Challenge a terceira das
provas europeias de clubes.
“Poucas equipas portuguesas,
só uma, conseguiram ganhar
uma competição europeia. Felizmente para mim, foi o Sporting quando eu estive lá”, lembra, acentuando que ganhar uma
competição europeia “é difícil,
mesmo sendo na hierarquia a
terceira taça”.
Sobre este adversário romeno,
revela-nos que os jogadores do
ABC/UMinho começaram a estudar, individualmente, os romenos na passada segunda-feira. Durante a semana ocorreram duas reuniões com o treinador Carlos Resende, durante as
quais se falou sobre a equipa do
Handbal Club Odorhei, em termos tácticos.

D.R.

Humberto Gomes já venceu a Taça Challenge pelo Sporting

“Por aquilo que eu vi até agora,
acho que vamos ter que estar ao
nosso melhor nível. Eles estão
ao nosso alcance, mas sabemos
que é uma final e uma final é para se ganhar. Espero que no domingo o Pavilhão Flávio Sá Leite esteja a abarrotar para nos
ajudar, porque vamos precisar
muito de ajuda”, acrescenta.
O guarda-redes, questionado se
é uma desvantagem jogar a segunda mão na Roménia, responde que não. Lembra que
quando ganhou pelo Sporting a
segunda mão foi em casa.
“É um ambiente diferente”, reconhece, mas lembra que já dessa vez a turma leonina havia na
primeira mão triunfado no recinto do adversário polaco. “Tudo
estava proporcionado para vencermos a Challenge”, adianta,
frisando que desta vez “o público vai apoiar-nos a 100 por cento, espero que o pavilhão esteja a
abarrotar, sabemos que não vamos ganhar por dez, nem por
quinze nem por vinte, vamos fazer tudo por tudo para ganhar alguma margem e depois a grande
final vai ser lá. Esta final vai ter
duas partes e sabemos que para
ganhar a Challenge temos que
ter dois bons resultados”.
Num apelo ao público, Humberto Gomes realça que se trata
de uma final europeia e argumenta que o ABC/UMinho “tem
jogado um andebol fantástico”,
concluindo que as pessoas que
forem ver este jogo “vão sair daqui satisfeitas porque vão ver
uma equipa a jogar com muita
garra e com muita fé na conquista desta taça”.
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ABC/UMINHO
HISTÓRIA

Pela terceira vez, o ABC marca presença numa final europeia, numa época marcada já pelo sucesso
a nível interno face a conquista da Taça de Portugal depois da vitória no jogo com o Sporting. Na
presente edição da Taça Challenge, o ABC/UMinho deixou pelo caminho equipas como o Dukla
Praga da República Checa, o Stord Hanball da Finlândia e o Cocks Stord da Noruega.
Nesta altura, recorde-se a presença na final da Liga dos Campeões em 1993-1994, onde o ABC saiu
derrotado na final com os espanhóis do Santander TEKA. Em 2004/05 a equipa bracarense disputou
a final da Taça Challenge, desta vez saindo derrotada pelo Wacker Thun (Suíça).
No plano interno, soma 12 títulos de campeão, sendo o último na temporada de 2006/07.
Arrecadou ainda 11 Taças Portugal. O plantel conta apenas um jogador estrangeiro, o angolano
Gabriel Teca. Segundo jogo é domingo, 24 de Maio às 17 horas no Odorhei.

PLANTEL

Humberto Gomes (guarda-redes); Bruno Dias (guarda-redes); Emanuel Ribeiro (guarda-redes);
Eduardo Salgado (defesa direito); Fábio Vidrago (ponta esquerda); Hugo Rocha (lateral esquerdo);
Tomás Albuquerque (central); João Gonçalves (pivot); Rui Rolo (lateral-direito); Ricardo Pesqueira
(pivot); Nuno Rebelo (lateral direito); Nuno Grilo (lateral esquerdo); João Pinto (lateral esquerdo),
David Tavares (ponta direita); Diogo Branquinho (ponta esquerda); Carlos Martins (ponta direita);
Pedro Seabra (central); Gabriel Teca (pivot).

TREINADOR:
CARLOS RESENDE

Carlos Resende, 43 anos, é o comandante do ABC desde 2011,
onde tem desenvolvido um trabalho notável ligado à
valorização de jovens andebolistas. A experiência e o
conhecimento que detém da modalidade resultou já esta
época na conquista da Taça de Portugal e, ainda em relação
à equipa bracarenses, regista-se o facto de ter colocado
novamente a equipa na rota das provas europeias. Enquanto
atleta, Carlos Resende é apontado como um dos melhores de
sempre na história do andebol português, tendo atingido a
marca das 250 internacionalizações.

PERCURSO NA TAÇA CHALLENGE 2014/2015
Meias-finais
ABC/UMinho
Stord Handball

vs
vs

Stord Handball
ABC/UMinho

25 : 18
27 : 25

(12 :9)
(12 : 11)

Quartos-de-final
Riihimäen Cocks
vs
ABC/UMinho
vs

ABC/UMinho
Riihimäen Cocks

22 : 27
38 : 27

(10 : 14)
(19 : 15)

Oitavos-de-final
ABC/UMinho
vs
HC Dukla Praga
vs

HC Dukla Praga
ABC/UMinho

42 : 27
30 : 32

(18 : 12)
(13 : 14)
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HOJE ÀS 18 HORAS
Carlos Resende
deseja o pavilhão
lotado no jogo
ABC/UMinho-Odorhei
17 MAIO 2015

FINAL DA TAÇA CHALLENGE

À CONQUISTA
DA EUROPA
Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho, de 17 de Maio de 2015 e não pode ser vendido separadamente.
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“Ganhar em Braga e jogar na Roménia motivado”
Paula Morgado integrou a equipa do ABC que perdeu, em 1995, por diferença de dois golos nas duas
mãos, com o Teka Santander, a final da Taça dos Campeões Europeus.
“Importa vencer o jogo em casa
e ir para o da segunda mão com
os jogadores motivados e a acreditar na vitória”. A receita para o
sucesso do ABC/UMinho na
final da Taça Challenge com os
adversários romenos é de Paulo
Morgado, guarda-redes que esteve em 1995 na final com o Teka
(empate 21-21 em Braga e derrota 21-23 em Santander).
Embora admitindo um ideal
que seria triunfar na primeira
mão por uma vantagem de sete
ou oito golos, o ex-guarda-redes,
que agora se dedica à vida empresarial, acentua que “mais im-

portante é sair motivado”.
Sem um avanço expressivo,
Paulo Morgado admite que em
princípio os romenos têm a seu
favor a segunda mão em casa.
“O controlo da situação é diferente quando o primeiro jogo é
fora”, salienta.
Questionado se a final de 1995
já está esquecida, o bracarense
reconhece que “bons momentos
devem ficar nas memórias”.
Lembra, a propósito que aquele
foi “um marco na história do
andebol do clube e do país”.
“Na altura dizia-se que nunca
mais um clube português atingi-

ria uma final da Taça dos Capeões Europeus de Andebol.
Mas já vários clubes chegaram a
outras finais”, frisou, mesmo admitindo que a Taça dos Campeões foi um nível diferente.
Por outro lado, Paulo Morgado

“Na altura (1995) dizia-se que nunca mais um
clube português
atingiria uma final da
Taça dos Campeões
Europeus. Mas já vários
clubes chegaram a
outras finais”.

reconhece que ele mesmo, na
qualidade de adepto, deixou de
seguir a modalidade com a intensidade com que fazia anos
atrás. O ex-internacional atribui
à crise não apenas financeira
mas também de tempo disponível das pessoas algum declínio
que observa nas assistências aos
jogos de andebol. “Ainda há
dias, ao ver na televisão um jogo
entre o FC Porto e o Benfica,
percebi que as pessoas não assistem com o mesmo entusiasmo
com que assistiam dantes”, explica, observando que “o andebol está diferente, mas não foi só

a qualidade do jogo que baixou,
é a disponibilidade das pessoas,
em geral, que já não é a mesma”.
Questionado ainda se, nesse
sentido, admite que em Braga a
presença do ABC/UMinho em
mais uma final de uma competição europeia, mesmo não sendo
a Taça dos Campeões, pode ressuscitar o entusiasmo que a cidade já dedicou ao andebol, Paulo
Morgado mantém a posição:
“espero que sim, mas também é
preciso que as vidas das pessoas
no dia-a-dia lhes permitam a
disponibilidade que parecem já
não ter para apreciar o andebol”.
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“Nos pavilhões romenos
o público faz muita pressão”
Luís Bogas integrou a equipa do ABC que perdeu, em 2004/2005, por diferença de
dois golos nas duas mãos, a final com o Wacker Thun.
“Espero que o ABC, em Braga,
no jogo da primeira mão, ganhe
por uma vantagem que lhe permita gerir melhor a segunda
mão, na casa do adversário. Nos
pavilhões romenos, os jogos são
muito complicados. O público
faz muita pressão. Esta equipa,
para ganhar ao Benfica por duas
vezes nos encontros das meiasfinais tem que ter o seu valor”.
Os avisos são de Luís Bogas,
fazendo para a final um balanço
de prós e contras de jogar a primeira mão em casa e a segunda
no recinto do adversário.
O ex-lateral do ABC/UMinho,
que integrou a equipa que disputou, em 2005, a final com os suíços do Wacker Thun, considera
por isso que os romenos do
Odorhei estão em vantagem por
terem a última decisão da final
diante do próprio público.
Há 10 anos, os bracarenses perderam fora na primeira mão por

DR

Luís Bogas, ex-lateral esquerdo do ABC

29-24 e venceram no Pavilhão
Flávio Sá Leite por 29-26, resultados cujo balanço ditou a favor
dos helvéticos a conquista da
Challenge. “Perdemos essa final
com uma sensação de injustiça.
No jogo de lá (a primeira mão
foi fora), fomos muito prejudicados. Essa sensação foi partilhada por toda a equipa e por
muitos adeptos portugueses que
foram ver o nosso jogo”, realça.
Evocando esse momento, a
final perdida diante dos suíços,
como “um dos mais tristes da
minha carreira”, o ex-jogador,
que cessou a prática oficial da
modalidade em 2013, considera
que na segunda mão “chegámos
a estar em vantagem na eliminatória, mas nos momentos determinantes voltámos a sofrer decisões injustas da arbitragem”.
Luís Bogas confessa uma desconfiança para explicar a atitude
das arbitragens que alega terem

“Perdemos essa final
(2004/2015) com a
sensação de injustiça.
No jogo lá fomos muito
prejudicados. Essa
sensação foi partilhada
por toda a equipa
e por muitos adeptos
portugueses que foram
ver o nosso jogo”.
sido desfavoráveis aos bracarenses. “Deve ter influenciado o
facto de no ano seguinte decorrer na Suíça a fase final do campeonato da Europa de andebol e
convinha aos suíços organizar
esse campeonato tendo uma
equipa com um título”, salienta,
A equipa do ABC/UMinho, na
época actual, diz Luís Bogas que
tem visto quase sempre pela TV.
“Estão a fazer um bom campeonato, com recursos limitados,
quando comparamos com o
Benfica ou o FC Porto”, observa, sublinhando a vitória na Taça
de Portugal, o regresso do clube
à conquista de títulos. O ex-jogador revela ter apreciado o desempenho competitivo da equipa no jogo em Braga com os
noruegueses do Stord. “Perante
um bom adversário, na segunda
parte, o ABC jogou a um nível
muito bom e mostrou claramente a sua superioridade”, sustenta.
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ABC: "Apoio dos adeptos é fulcral para conseguir uma vitória sólida"
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Correio do Minho Online
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URL:: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=86661

2015-05-17
autor
O Pavilhão Flávio Sá Leite é descrito como a 'Catedral do Andebol' e deve ser pintado de amarelo,
num autêntico inferno para os adversários, neste primeiro duelo da final da Taça Challenge. Nada
ficará decidido neste jogo, isso é certo, mas para a equipa orientada por Carlos Resende é
fundamental lançar todos os trunfos. O alerta é dado pelo presidente do clube. "É evidente que não
tivemos sorte porque o primeiro jogo é em nossa casa. Teremos de decidir a final em casa do
adversário e sabemos que é mais forte porque a intimidação a árbitros pode sempre ter alguma
pressão. Por isso, precisamos do apoio dos nossos associados neste primeiro jogo a fim de alcançar
uma margem de golos, com uma vitória sólida, que nos possa acalentar alguma esperança para o
segundo jogo", vincou João Luís Nogueira, em entrevista ao 'Correio do Minho'.
Os elogios à equipa são múltiplos, mas também há cautelas em relação a este adversário. "Sabemos
que esta equipa venceu o Benfica nos dois jogos e tem dez estrangeiros. No nosso plantel temos
apenas um estrangeiro que resulta de uma cedência ao abrigo de um protocolo de colaboração no
desenvolvimento da modalidade. Assim, vamos encontrar um adversário com dez estrangeiros o que é
sintomático de um clube com grande capacidade financeira e isso pode fazer a diferença. Mas vamos
trabalhar para vencer e trazer a Taça para Portugal. Queremos imenso trazer a Taça para Portugal e
afirmar-nos na Europa".
No primeiro ano como presidente do clube, João Luís Nogueira aponta que "esta pode ser uma época
dourada" em caso de vitória nesta final europeia, depois da conquista da Taça de Portugal, no decurso
de uma época em que a meta passaria pela "renovação" e projectar a ambição em novas conquistas.
Mas, em jeito de balanço, admite que "as expectativas foram superadas". Desde já pela vitória na final
da Taça de Portugal. Neste prisma, tece rasgados elogios ao trabalho e à qualidade dos jogadores.
"Temos um grupo de jovens universitários, o que pode fazer a diferença, porque podem pensar mais
depressa e a diferença no desporto está na facilidade de pensar bem e executar rápido. Em 16 temos
12 universitários e isso faz a diferença no raciocínio e no entendimento daquilo que o treinador quer.
Aí está uma parte do sucesso. Depois, não podemos deixar de referir que ABC é um clube organizado
com uma estrutura onde todos sabem qual é o seu papel e os objectivos que têm a cumprir", vincou o
presidente do ABC. Na opinião de João Luís Nogueira, um dos principais segredos do ABC passa por
manter um plantel muito equilibrado. "Não temos o melhor plantel mas temos o grupo mais
equilibrado e sem estrelas. Noutros tempos tivemos uma equipa de estrelas e não fomos capazes de
ganhar uma Taça Europeia. Com uma equipa muito coesa e sem estrelas, estou convencido que
vamos chegar lá", apontou. "Tenho dito aos jogadores é que tivemos tão belas equipas e jogadores de
referência nacional e nunca fomos capazes de ganhar um título europeu e agora com jovens
universitários, provavelmente, vão fazer história", constatou o presidente do ABC/UMinho.
Redacção
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Alavarium vence “jogo 2” e hoje joga a “negra”
O Alavarium, depois de ter perdido o primeiro jogo das meias-finais do “play-off” da
1.ª Divisão Feminina de Andebol, ontem derrotou, em casa, o Colégio de Gaia, por 25-21, e
empatou a eliminatória, que é decidida hoje, em Aveiro. A “negra” começa às 18.30 horas.
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol
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Diário de Notícias da Madeira.pt
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17-05-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/517056-sporting-vence-fc-porto-e-adia-decisao-do-titulonacional-de-andebol

Ferramentas Interessante Achou este artigo interessante? O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto,
por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato nacional de andebol, impedindo os `dragões' de
assegurarem desde logo o seu 20.º título. Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia
alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo, mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do
Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20,
para depois, caso consigam vencer, irem discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23. Nesta final
disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33,
após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
16/05/2015 23:13
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ONTEM às 23:08
O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo,
mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e
podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem
discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
Diário Digital / Lusa
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João Luís Nogueira quer um pavilhão amarelo, onde cabe sempre mais um

PRESIDENTE DO ABC/UMINHO
APELA AO ORGULHO ACADEMISTA
João Luís Nogueira está conﬁante que o ABC/UMinho vai
levantar o seu segundo troféu desta época, o primeiro a
nível europeu. Na sua estreia como presidente do clube,
acredita que os dois troféus vão ser um bom começo
para épocas douradas do ABC/UMinho. Para o jogo de
hoje, João Nogueira espera um pavilhão amarelo, a abarrotar de adeptos cultos, a saber ver andebol.
«Gostaria que, neste momento importante, de aﬁrmação europeia do ABC/UMinho, os bracarenses, parcularmente os academistas, senssem entusiasmo e
grande orgulho no seu ABC/UMinho. O ABC já está habituado a estas andanças. Esta é a terceira ﬁnal europeia
em que parcipa, sendo que a primeira foi a Liga dos
Campeões. Não é uma compeção qualquer, é a mais
importante compeção do andebol europeu, e provavelmente mundial. Repeu uma ﬁnal, na época 2004/2005,
na Challenge Cup. Agora, dez anos depois, volta a estar
na ﬁnal. Gostaria que todos os bracarenses e todos os
academistas esvessem presentes e senssem um grande orgulho para apoiar o clube em mais esta conquista
que com certeza o ABC/UMinho vai alcançar», disse
João Luís Nogueira.

Cabe sempre mais um
Quesonado se espera gente até fora do pavilhão, o
presidente do ABC/UMinho reaﬁrma que cabe sempre
mais um. «Acho que cabe sempre mais um dentro do
pavilhão. A questão é que haja vontade. Havendo vontade, cabe sempre mais um. Temos uma casa que está
habituada a ter grandes assistências», lembrou.
E João Luís Nogueira deﬁniu o po de público que espera: «Espero um pavilhão amarelo, culto, disciplinado e a
saber ver andebol. Isto é, a aplaudir no ataque e a fazer
barulho a defender, para que os atletas sintam um apoio
efevo e façam o que sabem».
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GLÓRIA EUROPEIA
DE REGRESSO A BRAGA
A glória europeia está de regresso a Braga. Numa época já premiada com a conquista da Taça de Portugal, juntar a Taça Challenge ao vasto museu do ABC/UMinho será
a melhor forma de terminar uma temporada magníﬁca que marca o ressurgimento
do clube como uma referência incontornável do andebol nacional e internacional.
Frente aos romenos do Odorheiu, o ABC/UMinho terá a possibilidade de conquistar
um grande tulo europeu e “vingar” os desaires nas ﬁnais de 1993-94 e 2004-05.
Desta feita, o encontro com a história está marcado e não há forma de fugir ao desno vitorioso. No Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho poderá contar com toda
a força de uma Cidade a apoiar a equipa rumo à vitória. Com talento, ambição e
espírito de sacricio, certamente que a Taça ﬁcará em Braga e a Europa rendida ao
poderio do ABC/UMinho. Em nome do Município e de todos os Bracarenses, quero
agradecer aos jogadores, equipa técnica e dirigentes por connuarem a escrever a
letras de ouro a história de um clube habituado aos grandes palcos e às grandes vitórias e que está no coração de toda a comunidade.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga
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2015! Um ano para a História
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HOJE
SUPLEMENTO
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Carlos Ferreira, um moçambicano que enriqueceu o ABC/Minho e Braga

DE FUTEBOLISTA
A UM DOS MELHORES
GUARDA-REDES DE ANDEBOL
Carlos Manuel Ferreira é mais um dos muitos moçambicanos que chegaram a Portugal
no pós-Revolução dos Cravos para enriquecer o País, neste caso o ABC/UMinho e a cidade de Braga. Nascido em Lourenço Marques, Moçambique, há 49 anos, as conngências
da vida “empurraram” a sua família para Portugal. Depois de experimentar várias cidades portuguesas, a família encontrou um porto seguro em Guimarães. E foi no berço da
nação lusa que nasceu uma estrela do andebol nacional. Mas foi no ABC/UMinho que
essa estrela começou a brilhar. Hoje é o braço direito do técnico Carlos Resende, com
quem tem uma relação proﬁssional de grande cumplicidade.

Nascimento de uma estrela do andebol

Em entrevista ao Diário do Minho, Carlos Ferreira falou do começo da carreira, dos tulos, do ABC/UMinho e do sonho de conquistar a Taça Challenge, agora como técnico.

Depois de Fermentões foi para o Francisco de Holanda, no segundo ano de júnior. «No
meu terceiro ano de júnior já era júnior/sénior. Fui campeão nacional da II Divisão. No
ﬁm do meu primeiro ano de sénior, aos 19 anos, aparece o ABC/UMinho, onde joguei
dez anos».

«Comecei nos iniciados do Fermentões. No meu segundo ano de júnior, passei para o
Francisco de Holanda, atual Xico Andebol.
Mas a minha carreira como desporsta não começou pelo andebol, mas sim pelo futebol, nas camadas jovens do Vitória de Guimarães. Era defesa esquerdo e nha algum
jeito. Mas como os estudos não estavam a correr bem, os meus pais raram-me do futebol», explicou.

No entanto, estava escrito que a carreira ia ser como desporsta. Não com a bola nos
pés, mas com ela nas mãos. «Tive um professor de educação sica que era treinador
de andebol do Fermentões, em Guimarães. Comecei a jogar no desporto escolar como
pivô, mas parece que não nha muito jeito. E era um bocado violento e o treinador
mandou-me lá para trás. O facto é que as coisas saíram-me bem, ele era treinador do
Fermentões e fui para lá jogar. Até porque o pavilhão era perto da minha casa», contou.

Na primeira passagem pelo ABC/UMinho, Carlos Ferreira conquistou quatro Campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e chegou à ﬁnal da Taça dos
Campeões Europeus.
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Humberto Gomes e Carlos Resende revelam satisfação e confiança do ABC/UMinho

QUEM É QUE NÃO GOSTA DE JOGAR
UMA FINAL EUROPEIA NA CATEDRAL
DO ANDEBOL PORTUGUÊS?
Por isso, só depois do jogo é que vamos poder dizer se
a vantagem é boa ou não», defendeu-se, como bom
guarda-redes.

Técnico do ABC acredita
que à terceira seja de vez
O técnico do ABC/UMinho está à espera de defrontar
a equipa mais forte desta caminhada até à ﬁnal. Mas
acredita que o Odorheiu também vá ter essa mesma
sensação. Por outro lado, Carlos Resende espera que se
cumpra o ditado português. Ou seja, que à terceira é de
vez. «Tenho a certeza que o Odorheiu terá diﬁculdades
que não experimentou contra o Benﬁca. E provavelmente, nós teremos diﬁculdades que o Benﬁca não teve. Isso
não rera a expetava e a boa dose de ambição não só
neste jogo, como em ganhar esta compeção. O ABC/
/UMinho já esteve em duas ﬁnais e não as conseguiu
vencer. E aquilo que fazemos fé é no ditado português,
“à terceira será de vez”», disse, com convicção.
Carlos Resende revelou quais as palavras que espera ouvir dos responsáveis do Odorheiu.

O ABC/UMinho pode dar hoje um passo importante para
agarrar, pela primeira vez na história do clube, um troféu
europeu, mais concretamente a Taça Challenge. Tanto o
capitão Humberto Gomes como o técnico Carlos Resende deram conta da conﬁança e do omismo da equipa.

em casa e e perder por 11 fora. E também já vi equipas a
ganhar por um em casa e perder por dois. Já vi de tudo.

«Na nossa análise de vídeo constatámos que o Odorheiu
é de facto, a equipa mais forte que vamos apanhar. O
que também é lógico. À medida que a compeção se vai
afunilando, vão ﬁcando os mais fortes. Mas creio que o
Odorheiu também vai dizer o mesmo. A única coisa que
espero é que o Odorheiu diga que perderam com uma
equipa forte. Isso é que gostava», aﬁrmou.

Aliás, perante a pergunta sobre o estado de espírito da
equipa, Humberto Gomes respondeu com uma questão
elucidava.
«Estamos superconﬁantes. Aﬁnal, quem é que não gosta
de jogar uma ﬁnal europeia? Ainda por cima na catedral
do andebol português. Ainda por cima creio que o Sá
Leite vai estar completamente cheio. As pessoas de Braga vão-nos ajudar bastante e juntos vamos conseguir um
bom resultado», aﬁrmou o capitão dos academistas de
Braga.
Humberto Gomes garanu que as perspevas de um
bom resultado são as melhores possíveis. «Acho que
trabalhámos bem durante a semana. Estudámos bem
o adversário, é uma ﬁnal. E nas ﬁnais não há favoritos.
Queremos sair com um bom resultado», disse, acrescentando: «estamos preparadíssimos para o jogo de domingo (hoje)».
Interrogado sobre qual a vantagem considerada confortável para levar para a Roménia, o atleta academista garanu que já viu de tudo. «Já vi equipas a ganhar por 10
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«Palavra de Ricardo Rio é uma escritura»

PRESIDENTE CONFIANTE
NA REQUALIFICAÇÃO DO SÁ LEITE

Vitória com margem
de segurança de meia dúzia
Então qual a margem de golos que o deixaria sasfeito?
«Se perguntar a qualquer academista qual seria a margem de golos que o adversário teria diﬁculdade em
superar, diria que é para cima de meia dúzia. Seria uma
barreira psicológica dicil de ultrapassar. Estou convencido que qualquer equipa que perder aqui por seis
diﬁcilmente nos consegue ganhar por mais do que seis
no seu terreno. Creio que há vontade e capacidade para
alcançar estes números. Mas convém que o “score” não
seja muito elevado. Porque, em caso de igualdade de
golos, pode haver problemas. Mas estou convencido que
vamos erguer o segundo troféu da época e isto é, sem
dúvida, um grande começo», considera.

Aproveitando o entusiasmo pelo momento do ABC/UMinho e da cidade de Braga em geral, João Luís Nogueira
volta a pedir a intervenção no Sá Leite. E conﬁa na palavra de Ricardo Rio: «Este momento é prova que a autarquia tem mesmo que “reciclar” o pavilhão. Porque os
bracarenses gostam de andebol, querem senr-se mais
confortáveis. De concreto existem as declarações do presidente da Câmara de Braga em diversas ocasiões. Quando o projeto foi à vereação, no ﬁnal, o doutor Ricardo
Rio falou à imprensa e garanu que, neste mandato, a
requaliﬁcação seria uma realidade; aﬁrmou-o também
quando nos recebeu, com muita honra, no Salão Nobre,
quando vencemos a Taça de Portugal. Eu estou convencido que a palavra do presidente é uma escritura, que
não são palavras vãs. Por isso, acredito que a requaliﬁcação vai ser uma realidade neste mandato», aﬁrmou.
«Assim, volto a pedir aos bracarenses que estejam cá
domingo (hoje), às 18h00, para jusﬁcar também uma
requaliﬁcação à altura da cidade e à altura do ABC/UMinho».

João Luís Nogueira
teve grande ano de estreia
João Luís Nogueira está a ter uma estreia em grande.
No entanto, o presidente do ABC/UMinho reparte os
louros com toda a estrutura do clube. «É uma grande
época do ABC/UMinho. Mas isso não se deve ao meu
mandato. Deve-se, isso sim, à excelente organização do
ABC/UMinho, à excelente equipa técnica e, obviamente, à vontade de vencer dos nossos atletas. Porque são
inteligentes, capazes, compreendem qual o objevo do
clube, interpretam bem a vontade do treinador e, por
isso, põem em práca aquilo que muitos proﬁssionais
têm diﬁculdade que é conciliar a teoria com a práca. Os
nossos atletas estão a fazê-lo na perfeição. E como quase todos os jogadores renovaram, vamos ter uma equipa
de futuro. E isso deve-se à sua vontade de vencer e ao
espírito academista, um espírito vencedor», referiu.
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Carlos Ferreira pede reforços para fazer um bom resultado em casa frente aos romenos

«SÓ 1500 ADEPTOS NO SÁ LEITE
NÃO CHEGAM PARA GANHAR»

Chegar à ﬁnal
da Liga dos Campeões
é como um tulo
Carlos Ferreira tem 12 tulos nacionais no palmarés,
quatro no ABC, três no Porto, quatro no Sporng e um
pelo Francisco de Holanda.
Quesonado sobre qual o tulo mais marcante, o técnico-adjunto do ABC/UMinho respondeu: «O tulo que
mais me marcou foi o primeiro, no ABC/UMinho», revelou. Ainda assim, Carlos Ferreira considera que uma
equipa portuguesa chegar à ﬁnal da Liga dos Campeões
de Andebol já é um tulo. «Pode dizer que o segundo
é o primeiro dos úlmos. Mas chegámos lá. Quem dera
a muitas equipas portuguesas chegar a uma ﬁnal!»,
referiu.

Ganhar a Challenge
para compensar
Carlos Ferreira esteve na ﬁnal da Taça Challenge, na época
2004-05, perdida para o Trieste, de Itália. Por isso, conquistá-la agora saberia como uma espécie de compensação.
«Não somos nós que corremos, saltamos, marcamos golos
ou os defendemos. Mas também senmos os tulos como
nossos. Cabe-nos a nós dar todas as condições para que os
atletas anjam esse objevo», disse.

Além das qualidades técnicas, Carlos Ferreira era conhecido também pela garra que punha em cada lance.
Um pouco à imagem deste ABC/UMinho. Por isso, foi-lhe quesonado se essa sua forma de estar no andebol
inﬂuencia a equipa. «A garra é uma coisa que se tem
ou não tem. Não é por o treinador ter do experiência,
garra, que isso vai passar para os jogadores. Ao técnico
cabe transmir todo o conhecimento e toda a experiência. No entanto, nós, toda a estrutura do clube, temos
do a capacidade de juntar um grupo de atletas que nos
dá essa garana. São atletas jovens, com vontade de
mostrar as suas qualidades e querem cada vez mais. É
isso que torna esta equipa forte», opinou.

Sobre a ﬁnal em si, o ango guarda-redes mostra uma
conﬁança prudente. «Tenho a perspeva que sim, é possível ganhar. Mas temos a noção que pela frente não temos uma equipa fácil. A equipa do Odorheiu vir ganhar
ao Benﬁca não é fácil. Provavelmente vamos defrontar a
equipa mais dicil até agora. Mas sim, é possível. Numa
ﬁnal tudo é possível. Já esve em duas ﬁnais e, infelizmente, ﬁquei em segundo. Mas toda a gente está conﬁante», garanu Carlos Ferreira.

Carlos Ferreira conﬁante

Na opinião do adjunto de Carlos Resende, a época do
ABC/UMinho está acima das expetavas. «Acho que
estamos um bocadinho acima daquilo que estávamos à
espera. Já ganhamos a Taça de Portugal, fomos às meias-ﬁnais dos play-oﬀs do campeonato e estamos na ﬁnal
da Taça Challenge. «Se no início da época me perguntassem se estaríamos nas três fases ﬁnais das compeções,
se calhar diria que sim, mas com algumas recências.
Mas com entrega e dedicação, conseguimos com muito
espírito de sacricio. É isso que fazem as grandes equipas», lembrou.

Nas vésperas do jogo com o Stord, Carlos Resende
quesonou o facto de num concelho com perto de 200
mil habitantes não haja pelo menos 1500 para ajudar o
ABC/UMinho, numa meia-ﬁnal europeia. A este propósito, Carlos Ferreira pede mais.
«O facto de termos ganho a Taça de Portugal, de termos
estado na meia-ﬁnal dos play-oﬀs do campeonato, as
pessoas começaram a aparecer. Mas queremos mais.
Para as meias-ﬁnais da Taça Challenge, com os noruegueses, o nosso técnico, Carlos Resende, pediu 1500
pessoas. Mas não vai chegar. Precisamos de mais, muitos mais. Cabe aos bracarenses, adeptos, simpazantes
e forças vivas da cidade, apoiar. Porque não há muitos
clubes como este», explicou.

Época do ABC/UMinho
acima das expetavas
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Para Fernando Areias, o ABC/UMinho pode não ser uma religião, mas anda lá perto

EQUIPA PRECISA DE MAIS ADEPTOS
PARA “INCENDIAR” O SÁ LEITE
Quase todos os clubes têm o seu adepto de referência.
Pela regularidade com que assiste aos jogos, pela paixão
que assume durante as pardas e pela indumentária. No
caso do ABC/UMinho, esse adepto chama-se Fernando
Areias. Por isso, em vésperas de um jogo importante,
que pode dar o primeiro tulo europeu ao ABC, o Diário
do Minho não poderia deixar de falar com este adepto
dos grandes e dos “pequenos” jogos.
No entanto, Fernando Areias garante que vai havendo
mais adeptos como ele em Braga. Ainda assim, na conversa deixou transparecer todo o fervor clubísco. Para
ele, o ABC pode não ser uma religião, mas anda lá perto.
Para o primeiro jogo da ﬁnal, em casa, esta tarde, o ABC/
/UMinho precisa de mais Areias a “incendiar” o Sá Leite,
ajudando a equipa a conseguir uma almofada de golos
para o segundo jogo.
Até porque, com a viagem longa e cansava, uma almofada dá sempre jeito.

O que é para si o ABC?
«Não digo que é uma religião, porque não quero faltar
ao respeito a nenhuma religião, mas é um estado de
espírito, uma maneira de estar na vida. O ABC/UMinho é
um senmento diário muito profundo. Até porque tenho
os meus ﬁlhos a jogar nos academistas. Desde que deixei
de jogar andebol lá, nunca despi a camisola. Fui atleta
de 1986/87 até 1990/91», começou por dizer Fernando
Areias.
Este adepto especial contou que chegou ao ABC/UMinho a convite do professor António Cunha e fez parte do
projeto que levou a equipa a ser campeã nacional pela
primeira vez, no célebre tulo de 1986/87.

E qual foi a maior alegria
que o ABC já lhe deu?
«Foram todas as vitórias no campeonato. É muito dicil
escolher um momento. Mas o primeiro campeonato foi,
de facto, especial. Foi marcante para todos nós e para
a toda a cidade. Recordo-me que andamos a festejar o
tulo no carro dos bombeiros, a dar voltas pela cidade
de Braga. Ainda hoje cruzo-me com muita gente que me
idenﬁca dessa altura em que jogava e que conquistámos esse tulo».
Fernando Areias entende que, neste momento, Braga é
uma cidade muito sensível ao andebol. «Tenho acompanhado os jogos da formação, acompanho os jogos
do Arsenal da Devesa, onde joga um dos meus ﬁlhos,
emprestado pelo ABC/UMinho, e veriﬁco que nos jogos
em casa há muita gente a assisr. Ou seja, Braga é uma
cidade que está habituada ao andebol, que tem uma cultura de andebol. É claro que o andebol não tem aquela
capacidade mobilizadora do futebol e do próprio futsal,
que é uma modalidade relavamente recente, mas que

já enche pavilhões. O futebol busca uma população mais
abrangente. Nem sequer temos pretensões em comper
com isso», notou.
No entanto, reconhece que o ABC/UMinho merecia mais
gente.
«Era importante que os pavilhões vessem mais gente.
Mais Areias é relavo. Há muita gente a viver o ABC/
/UMinho com muita paixão e muito entusiasmo. No
meu caso, provavelmente por ter uma ligação mais
anga ou por ter sido jogador, acabo por ter uma visibilidade um bocadinho maior. Mas veriﬁco que de facto,
há muita gente a transpirar ABC/UMinho naquelas bancadas», considera.

Hoje, o Sá Leite
tem que estar a rebentar
pelas costuras

Todos vimos o esforço que o ABC teve que fazer para
disputar os jogos internacionais e os nacionais. As nossas endades não protegem as equipas portuguesas que
vão longe nas compeções europeias. É um tema quente que gostaria de ver discudo mais na imprensa», arou o ango atleta que começou no Académico do Porto
e jogou no FC Porto e no Sporng.

Percurso dos ﬁnalistas
Percurso do ABC/UMinho até à ﬁnal da Taça Challenge.
Começou com o Dukla de Praga, da República Checa;
seguiu-se o Riihimaki Cocks, da Finlândia; e por ﬁm os
noruegueses do Stord Handball.
Por sua vez, o adversário da ﬁnal, o Handball Club
Odorheiu teve um percurso um pouco mais longo, tendo
em conta que fez mais uma eliminatória. Assim, chega a
ﬁnal depois de ter afastado o Cambridge HC, o Red Boys
Diﬀerdange, o ZTR Zaporozhye e o SL Benﬁca.

O Diário do Minho quis saber como está a conﬁança de
Fernando Areias para a primeira mão da ﬁnal da Taça
Challenge. Está em alta, mas pede um ambiente à ABC.
«Estou muito conﬁante para esta ﬁnal. Já esvemos
numa ﬁnal e perdemos por muito pouco e nem acho
que tenhamos perdido por mérito desporvo. Estou
convencido que é possível ganhar. Se no jogo em Braga,
na primeira mão, conseguirmos encher o pavilhão e criar
um ambiente à ABC, estou convencido que vamos conseguir fazer um resultado suﬁciente para trazer o “caneco” da Roménia. Esta equipa romena já demonstrou
que é dicil. Mas depois de recuperar os índices sicos,
estando em igualdade de circunstâncias, acredito que
podemos trazer a Taça. Mas vamos ter que criar um ambiente à ABC e o pavilhão tem de estar a rebentar pelas
costuras», avisou.

Qualidade extraordinária
deste ABC/UMinho
Fernando Areias está muito contente com a época do
ABC/UMinho. «A época está a superar as minhas expetavas, embora eu daqueles rapazes espere tudo. Têm
uma qualidade extraordinária e a equipa tem capacidade para angir os seus objevos. Mas não nos podemos
esquecer que compete com intervenientes que têm
outros meios e outros orçamentos. O nosso ABC tem a
parcularidade de, com muito menos meios, conseguir
comper com essas equipas», aﬁrmou.
Lembrou que o ABC/UMinho ﬁcou em terceiro lugar na
fase regular do campeonato, foi afastado nas meias-ﬁnais ao quarto jogo, conquistou a Taça de Portugal e está
na ﬁnal da Taça Challenge. E fez uma ressalva.
«Na minha opinião, se a equipa vesse disputado a
eliminatória com o Sporng em pé de igualdade, em
termos de disponibilidade sica, não sei se seria assim.
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Sábado, 16 Maio, 2015, 21:29
O Xico Andebol perdeu este sábado com o Belenenses, por 33-34, num encontro relativo à 6ª e
última jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão
Desportivo Francisco de Holanda.
Ao intervalo, a equipa orientada por Marco Guimarães já se encontrava em desvantagem (12-15),
tendo acabado por perder o encontro pela diferença mínima.
Com este desfecho, a equipa vimaranense que já não tinha possibilidades de se manter no escalão
principal da modalidade, termina o campeonato no último posto do grupo, com 23 pontos.
No outro jogo do grupo, o Maia bateu o Ginásio Santo Tirso, e assegurou a permanência na 1ª
Divisão, enquanto a equipa de Santo Tirso e o Xico Andebol irão disputar a 2ª Divisão na próxima
temporada.
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Bracarenses bateram os romenos do Odorhei por 32-28, tendo de defender a vantagem de quatro
golos no próximo domingo, na Roménia.
O ABC venceu hoje os romenos do Odorhei, por 32-28, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga,
colocando-se em vantagem na final a duas mãos da Taça Challenge.
A equipa de Braga parece mais próxima do que nunca de vencer a sua primeira final europeia - esta é
a terceira da sua história - pois os quatro golos de diferença garantem algum conforto frente a um
rival que tanto nas meias-finais, frente ao Benfica, como nos quartos-de-final, com os ucranianos do
Zaporozhye, só venceu em casa por dois golos de vantagem.
Num pavilhão cheio, o ABC teve em João Pinto (sete golos), Nuno Grilo e David Tavares (cinco golos
cada) os jogadores em maior destaque.
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• I Liga, 33.ª jornada (penúltima),
todos às 18:00: Marítimo-Rio Ave
(Cosme Machado), Boavista-Nacional
(Vasco Santos), Paços Ferreira-Académica (Nuno Almeida), SetúbalArouca (Jorge Sousa),
Guimarães-Benfica (Soares Dias,
SportTV1), Sporting-Braga (Carlos
Xistra, SportTV3), Moreirense-Estoril
(Marco Ferreira), Penafiel-Gil Vicente
(Duarte Gomes), Belenenses-FC Porto
(Rui Costa, SportTV2).
• II Liga, 45.ª jornada (penúltima),
todos às 11:15: FC Porto B-Benfica B
(Porto Canal), União da MadeiraSanta Clara, Tondela-Chaves
(SportTv1), Trofense-Freamunde,
Sporting B-Marítimo B, Covilhã-Farense e Feirense-Oriental.

17-05-2015
• II Liga, 45.ª jornada (penúltima),
todos às 16:00: Leixões-Beira Mar,
Oliveirense-Olhanense; Académico
Viseu-Portimonense.
• Liga Espanhola, 37.ª jornada: Atlético de Madrid-Barcelona (SportTV4)
e Espanhol-Real Madrid (SportTV5),
ambos às 18:00.
• I Divisão de juvenis, fase final, 2.ª
jornada, ambos às 11:00: Setúbal-Nacional e FC Porto-Benfica.
• Regional de Honra, 22.ª jornada,
todos às 16:00: Ribeira Brava-Caniçal,
em Gaula; Santacruzense-Porto da
Cruz, em Santa Cruz; Bairro Argentina-Xavelhas, em Câmara de Lobos;
Calheta-Machico, nos Prazeres; Canicense-Câmara de Lobos, no Caniço;
Pontassolense-Porto-Santense, na
Ponta do Sol.
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Âmbito: Regional
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• CNS, 13.ª jornada: CS Marítimo-Gahanha (17:00 no ex-Liceu) e Camacha-Estarreja (17:00 na Camacha).
CANOAGEM
• Taça do Mundo de Velocidade, no
CAR de Montemor o Velho, com a
presença dos madeirenses David Fernandes e Helena Rodrigues.ANDEBOL
• “Play-off” de apuramento do 1.º/4.º
da I divisão feminina, 3.º jogo meiafinal: Madeira SAD-Colégio João Barros, às 12:00, no pavilhão do Funchal.
• “Play-off” de atribuição do 7.º/8.º
lugar da I Divisão Masculina, 1.º jogo:
Passos Manuel-Madeira SAD, às
18:30, no Pavilhão Escola Quinta Marrocos.
ATLETISMO
• Campeonato Regional de Estafetas

Olímpico Jovem, destinados aos escalões de infantis, iniciados e juvenis,
ao longo da manhã na pista do Estádio de Machico.
PESCA DESPORTIVA
• Madeirense Ricardo Santos participa na 2.ª etapa do Campeonato Nacional sub'16, na Quarteira.
TODO-O-TERRENO
• Trial 4x4 do Campanário, no “aterro”
junto à Escola do 2.º e 3,º Ciclos do
Campanário, entre as 15:00 e as
17:30.
FUTSAL
• Taça Nacional de Juvenis, 1.ª jornada: Marítimo-Burinhosa, às 16:00
no Pavilhaõ do Marítimo, em Santo
António.
CICLISMO
• A Associação de Ciclismo da Ma-

deira, organiza a 3.ª Prova da Taça
Regional de Ciclismo de Estrada e o
5.º Encontro de Escolas, em Machico,
com partidas e chegadas juntos à Câmara Municipal local, a partir das
12:00.
JET SKI
• Piloto madeirense Henrique Rosa
Gomes participa na primeira prova do
Campeonato da Europa, em Porec, na
Croácia. Hoje, disputa a duas derradeiras magas.
DIVERSOS
• Estão abertas inscrições, até 31 de
maio, para o “Campo de Férias 2015”
do CD Infante que decorre de 3 de
agosto a 11 de setembro. As inscrições/pagamentos podem ser feitas
na sede do clube ou na secretaria do
Colégio Infante.
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Andebol: ABC vence primeira mão da final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/odorhei/andebol-abc-vence-primeira-mao-da-final-da-tacachallenge

Triunfo por 32-28 frente aos romenos do Odorhei.
O ABC venceu os romenos do Odorhei por 32-28, em jogo da primeira mão da final da Taça Challenge
de andebol.
O segundo jogo realiza-se na próxima semana, na Roménia.
há 13 minutos
Redação
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Sporting com vitória tangencial sobre o FC Porto adia questão do título

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

17-05-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/sporting-com-vitoria-tangencial-sobre-o-fc-porto-adia-questaodo-titulo

Jogo de nervos como seria de esperar. A perder por 2-0 no confronto final, o Sporting estava obrigado
a vencer o encontro, no Municipal de Odivelas, para manter decisão do título em aberto. Do outro
lado, o FC Porto, ainda sem perder, nos 'play-offs' estava apostado em encerrar já a questão e levar o
'heptacampeonato' nacional para o Porto. Mas, sorriu ao Sporting, que força, pelo menos, um quarto
jogo, na próxima quarta-feira, também em Odivelas. E até começaram melhor os 'dragões' neste
terceiro jogo, a deter as primeiras vantagens. Mas, nos minutos finais do primeiro tempo, o Sporting
começou a assumir o marcador e não voltou a ceder a liderança. E ao intervalo, vencia o Sporting, por
14-12, numa altura em que Alexis Hernandez, do FC Porto, já tinha sido excluído, por cartão
vermelho. No segundo tempo, entrada de 'leão' do Sporting. E, ao fim de cinco minutos, a equipa da
casa conseguia um parcial de 4-1 e chegava aos 18-13 no marcador. Parecia que o Sporting ia
encaminhar para uma vitória segura, mas puro engano. É que com este FC Porto não há 'braços para
baixo' e a equipa correu atrás do prejuízo e complicou muito o triunfo do Sporting, a pecar muito na
finalização. O FC Porto foi encurtando a distância e à entrada para os quinze minutos finais, a
desvantagem era de apenas dois golos (20-18). O jogo manteve-se muito apertado e com poucos
golos. 23-21 na entrada para os cinco minutos finais e apenas um golo para os visitantes, insuficientes
para impedir a vitória do Sporting, por 23-22. Pedro Portela, com cinco golos, e Pedro Solha, Fábio
Magalhães e Rui Silva, com quatro golos cada, destacaram-se no ataque verde-e-branco. No FC Porto,
Gilberto Duarte, com cinco golos, e Hugo Santos com quatro, foram os melhores marcadores.
Terminou o Grupo B: Ginásio de Santo Tirso e Xico Andebol descem No grupo de equipas que lutavam
pela sobrevivência na primeira divisão da Andebol 1, salvaram-se Belenenses e Maia-Ismai. Desceram
de divisão o Ginásio de Santo Tirso e o Xico Andebol, ao terminarem a época nas duas últimas
posições.
17 Maio, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto ´travado´ pelo Sporting que reacende luta pelo título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto24 Online

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.porto24.pt/desporto/fc-porto-travado-pelo-sporting-que-reacende-luta-pelo-titulo-nacional-deandebol/

17 Mai 2015, 12:12
O Sporting reacendeu este sábado a esperança na conquista do título nacional de andebol, ao receber
e vencer o FC Porto 23-22, no terceiro jogo do 'play-off', depois de ter perdido os 2 primeiros na
Invicta.
O encontro ficou marcado não só pelo equilíbrio, como pelo mau comportamento dos adeptos das
duas partes, que atiraram petardos para dentro do campo, tendo um deles passado tangencialmente
junto da cabeça do guarda-redes do Sporting Ricardo Candeias.
O FC Porto entrou com mais garra no encontro e posicionou-se na condição de vencedor logo no
primeiro minuto, tendo o Sporting reagido quando os "dragões" já tinham dois golos a favor, da
autoria de Nuno Roque e Gilberto Duarte.
Só a meio da primeira parte os "leões" corrigiram os erros e conseguiram ombrear com os
comandados de Ljubomir Obradovic, contudo, o lançamento de petardos, aos 12 e aos 18 minutos,
quebraram o ritmo do jogo e prejudicaram claramente o espetáculo tático que estava a praticar-se no
rinque e que obrigaram os delegados a deixar uma 'ameaça' de evacuação do recinto desportivo caso
houvesse nova paragem pelos mesmos motivos.
O Sporting aproveitou a quebra de ritmo para colocar-se pela terceira vez na condição de vencedor
com 2 golos de vantagem (13-11 e 14-12), deixando claro que não queria que o FC Porto fizesse a
festa em Odivelas e reacendeu em simultâneo a chama pela conquista do título.
O portista Alexis Borges foi expulso ainda na primeira parte, mas foi na segunda que o Sporting
tomou conta do encontro e encostou o FC Porto ao último terço do terreno. Nos 3 minutos iniciais, os
comandados de Frederico Santos marcaram 4 golos sem resposta, mostrando que os erros cometidos
no Porto estavam corrigidos.
Os `azuis e brancos' tentaram contrariar o fulgor 'leonino', sobretudo pelas iniciativas de Gilberto
Duarte e Hugo Santos, que quase tiveram sucesso, mas o melhor que conseguiram fazer foi diminuir a
desvantagem para um golo de diferença.
As 2 equipas voltam agora a encontrar-se, novamente em Odivelas, a 20 de maio, às 21h, no quarto
encontro do play-off da final do campeonato nacional.
Ao jogo, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas, sob a arbitragem da dupla bracarense César
Carvalho e Daniel Freitas, assistiram cerca de 1.500 espetadores.
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ABC leva quatro golos de vantagem até à Roménia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/abc-leva-quatro-golos-de-vantagem-ate-a-romenia1695970?frm=ult

Por Lusa 17/05/2015 - 23:38 Equipa bracarense derrotou o Odorhei na primeira mão da Taça
Challenge, no Minho. Andebol Outras Modalidades O ABC/UMinho recebeu e venceu neste domingo os
romenos do Odorhei, por 32-28, na primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, partindo para
o jogo decisivo, na Roménia, a 24 de Maio próximo, com uma vantagem de quatro golos. O conjunto
português cedo se colocou em vantagem e não mais a largou até ao apito final, alternando fases de
maior domínio, em que chegou a alargar a vantagem para sete golos, com outras em que a formação
responsável pela eliminação do Benfica nas meias-finais da prova encurtou a diferença. Os
bracarenses entraram bem na partida e, com Fábio Antunes e João Pinto em destaque (dois golos
cada um), venciam já por 6-3, aos seis minutos, graças também a uma boa organização defensiva,
que concedeu muito pouco espaço aos atiradores romenos. A formação visitante começou, depois, a
contrariar as marcações do ABC/UMinho e começou a marcar golos, tanto pelo lado direito, pelo ponta
Mihalcea, que apontou quatro na primeira parte, como pelo esquerdo, pelo lateral Rusia, que marcou
cinco. A equipa de Carlos Resende, que viu o Odorhei igualar a partida a 10 golos, aos 16m50s,
reorganizou-se e voltou a conseguir uma vantagem de três golos aos 21m33s por Diogo Branquinho,
chegando ao intervalo a vencer por quatro (18-14). Com o regresso da maior parte dos titulares no
início do segundo tempo, a equipa minhota alcançou um parcial de 3-0, fixando o resultado em 21-14,
mas os romenos, graças à regularidade de Mihalcea no ataque, repuseram a diferença em quatro
golos (24-20). Os minhotos, a partir dos 45 minutos, perderam eficácia no ataque e sentiram mais
dificuldades para travar os adversários, recorrendo constantemente à falta, mas nunca concederam
uma diferença inferior a três golos. Nos últimos três minutos, o ABC UMinho foi capaz de manter a
vantagem de três golos, com João Pinto, que foi o melhor marcador dos portugueses, com sete golos,
a fixar o resultado em 32-28 a poucos segundos do fim.
17/05/2015 - 23:38Equipa bracarense derrotou o Odorhei na primeira mão da Taça Challenge, no
Minho.
Lusa
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Santo Tirso e Xico Andebol descem

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948922

FORMAÇÕES DESPROMOVIDAS À 2.ª DIVISÃO O Xico Andebol já estava condenado a descer à
2.ªDivisão, mas o Santo Tirso vai seguir o mesmo caminho, ao ser ontem cilindrado (33-24) na visita
ao reduto do Maia ISMAI. A turma forasteira ainda chegou a sonhar com a permanência e vencia ao
intervalo por 15-14. Mas no tempo complementar não resistiu ao poderio da equipa maiata, com
Miguel Pereira (8 golos), Sérgio Caniço (6) e Elias António (5) em plano de destaque. Nesta mesma
6.ª e última jornada do Grupo B, o Belenenses, vencedor da série, sentiu dificuldades em Guimarães,
mas acabou por superar (34-33; 15-12 ao intervalo) o Xico Andebol.
, 17 maio de 201501:30
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Taça Challenge: ABC favorito em Braga

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948921

minhotos recebem os romenos do Odorhei O Pavilhão Flávio Sá Leite volta a engalanar-se hoje (18
horas) para a sua terceira final europeia, com o ABC a receber os romenos do Odorhei, na 1.ª mão da
prova conquistada pelo Sporting em 2010. A turma de Braga é favorita, dada a sua tradição e
competência, enquanto o Odorhei, com apenas uma década, está a viver o melhor momento da sua
curta história. "O plantel está em forma e temos qualidade para superar esta equipa romena. Mas
temos de realizar dois bons jogos, em Braga e na Roménia, para conquistarmos o troféu que tem
fugido ao ABC", considerou o treinador Carlos Resende.
, 17 maio de 201501:53
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Leão vence FC Porto e ainda luta pelo campeonato de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

17-05-2015

URL:: http://www.rr.pt/printArticle.aspx?did=187568

16-05-2015 23:26
O quarto jogo da final vai ser disputado na próxima quarta-feira, dia 20.
O Sporting venceu em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato nacional
de andebol, impedindo os dragões de assegurarem este sábado o seu 20º título.
O jogo chegou a estar interrompido por duas vezes devido ao rebentamento de dois petardos, o
primeiro alegadamente lançado pela claque dos dragões e o segundo alegadamente atirado pela
claque dos leões.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar o seu sétimo título consecutivo, mas,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os leões adiaram essa conquista.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de Maio por 29-20. Este sábado o Sporting reduziu
ao vencer 23-22.
O quarto jogo da final vai ser disputado na próxima quarta-feira, dia 20 de Maio. A negra, se for
necessária, vai ser realizada a 23.
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

17-05-2015

Meio:

RTP Online

Autores:

Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=829222&tm=46&layout=158&visual=49

17 Mai, 2015, 00:18
- O Sporting venceu este sábado em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do
campeonato nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º
título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo,
mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e
podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem
discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
Carlos Barros
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ABC ganha vantagem na final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

17-05-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/05/17/abc-ganha-vantagem-na-final-da-taca-challenge

17-05-2015 22:53
Vitória do ABC no Pavilhão Flávio Sá Leite deixa tudo em aberto para o jogo da segunda mão.
Vantagem de quatro para a viagem à Roménia.
Cerca de 2150 espectadores apoiaram o ABC na vitória sobre o Handball Odohrei
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O triunfo por quatro golos (32-28) não garante uma viagem descansada à Roménia para o jogo da
segunda mão. Mas os 60 minutos mostraram que os bracarenses - que chegaram a ter sete golos de
vantagem, já no segundo tempo - podem jogar olhos nos olhos e discutir não só o troféu como o
próprio resultado do jogo.
O ABC venceu esta tarde a Handball Club Odorhei por 32-28, em jogo da primeira mão da final da
Challenge Cup. Uma vitória que nunca esteve em causa, mas com números finais que não dão muito
conforto para a viagem à Roménia.
A equipa de Braga, apoiada por cerca de 2.150 espectadores, entrou melhor em jogo, numa partida
equilibrada, chegado ao 3-1 ainda antes do minuto três. A perder por 6-3, o técnico romeno pede um
'time -out' aos seis minutos, para pouco depois mudar de guarda-redes.
O Handball Odohrei aproximou-se por várias vezes e o desempenho do segundo guarda-redes Szabo
Levente mostrou-se muito positivo. O ABC passou aos 15 minutos a vencer por 10-9 mas, na
transformação de um livre de sete metros, os romenos empataram a 10. Nessa ocasiao, já Carlos
Resende tinha introduzido as primeiras alterações com as entradas de David Tavares e Diogo
Branquinho. O ABC regressou à vantagem de dois golos e algumas das oportunidades para ampliar
esbarraram na precipitação do ataque dos homens comandados por Carlos Resende. Até que, aos 22
minutos, na sequência de um roubo de bola da defesa '5:1', Diogo Branquinho ampliou para 14-11.
Obrigados a jogar quase sempre no limite do jogo passivo, os romenos foram precipitando alguns dos
seus ataques. A dois minutos e meio do final do primeiro tempo, e a vencer por 16-14, é a vez de
Carlos Resende solicitar um time-out. O intervalo chegou pouco depois com a equipa de Braga a
vencer por 18-14.
Deixar escapar vantagem de sete pontos
O ABC entrou bem no segundo tem, sempre muito apoiado pelo público que quase lotou o Flávio Sa
Leite, e ampliou a vantagem para quatro golos (20-14). Aos 35 minutos, e a perder por 21-14, o
técnico romeno volta a pedir um time-out e sua equipa responde com um parcial de 1-4.
Perante uma defesa duríssima, os pivôs do ABC sentiam imensas dificuldades na movimentação.Aos
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45 minutos era de cinco golos a vantagem (25-20) mas, pouco a pouco, o HandballOdorhri foi-se
aproximando e obrigou Carlos Resende a solicitar um time-out à passagem do minuto 48, quando a
sua equipa viu a vantagem reduzida para três golos (25-22). O ABC reagiu muito bem (28-23) e foi,
então, a vez do técnico romeno pedir um 'time-out'. Os bracarenses entraram nos cinco minutos finais
com outro tantos golos de vantagem mas em inferioridade numérica. Depois, foi a necessidade de
fazer tudo depressa e bem, para ampliar a vantagem, mas o jogo terminou com o resultado final de
32-28, margem que faz adivinhar dificuldades na deslocação à Romênia para o jogo da segunda mão.
Destaque para a produção atacante de João Pinto (sete golos) e Nuno Grilo e David Tavares (cinco
golos).
O jogo da segunda mão disputa-se no próximo domingo, dia 24 de Maio, pelas 17 horas locais, em
Odorheiu, na Roménia.
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Taça Challenge: ABC favorito em Braga
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Sábado Online
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URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_abc_favorito_em_braga.html

A turma de Braga é favorita, dada a sua tradição e competência, enquanto o Odorhei, com apenas
uma década... 01:53 . Record Por Record O Pavilhão Flávio Sá Leite volta a engalanar-se hoje (18
horas) para a sua terceira final europeia, com o ABC a receber os romenos do Odorhei, na 1.ª mão da
prova conquistada pelo Sporting em 2010.A turma de Braga é favorita, dada a sua tradição e
competência, enquanto o Odorhei, com apenas uma década, está a viver o melhor momento da sua
curta história."O plantel está em forma e temos qualidade para superar esta equipa romena. Mas
temos de realizar dois bons jogos, em Braga e na Roménia, para conquistarmos o troféu que tem
fugido ao ABC", considerou o treinador Carlos Resende.
01:53 . Record
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Santo Tirso e Xico Andebol descem

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

17-05-2015

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

O Xico Andebol já estava condenado a descer à 2.ª Divisão, mas o Santo Tirso vai seguir o mesmo
caminho... 01:30 . Record Por Record O Xico Andebol já estava condenado a descer à 2.ªDivisão, mas
o Santo Tirso vai seguir o mesmo caminho, ao ser ontem cilindrado (33-24) na visita ao reduto do
Maia ISMAI.A turma forasteira ainda chegou a sonhar com a permanência e vencia ao intervalo por
15-14. Mas no tempo complementar não resistiu ao poderio da equipa maiata, com Miguel Pereira (8
golos), Sérgio Caniço (6) e Elias António (5) em plano de destaque.Nesta mesma 6.ª e última jornada
do Grupo B, o Belenenses, vencedor da série, sentiu dificuldades em Guimarães, mas acabou por
superar (34-33; 15-12 ao intervalo) o Xico Andebol.
01:30 . Record
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Duração: 00:00:42

TSF - Notícias
ID: 59313808

OCS: TSF - Notícias

16-05-2015 11:09

Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=ddd3bb1a

Andebol: Sporting ganhou ao Porto.
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Duração: 00:01:25

Antena 1 - Notícias
ID: 59314133

OCS: Antena 1 - Notícias

16-05-2015 11:00

Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=5829074f

Andebol: Sporting venceu o Porto por 23-22.
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Duração: 00:01:12

RTP Madeira Telejornal Madeira
ID: 59321738

OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

16-05-2015 09:35

Andebol feminino: Madeira SAD na final do nacional
http://www.pt.cision.com/s/?l=156a78c8

O Madeira SAD está na final do campeonato nacional em andebol feminino.

Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2015-05-16 23:57
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RTP Informação - 24
Horas
ID: 59312246

OCS: RTP Informação - 24 Horas

16-05-2015 12:50

Petardos no andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=7f47ea98

O 3º jogo da final do campeonato nacional de andebol demorou duas horas. O Sporting vs. Porto foi
interrompido 2 vezes devido ao rebentamento de petardos no pavilhão do Odivelas.

Repetições: RTP Informação - 24 Horas , 2015-05-16 05:20
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/sporting-vence-fc-porto-e-adia-decisao-do-titulo-nacional-deandebol/

Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo,
mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e
podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem
discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC
Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de
maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido, vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao
intervalo por 14-12.
O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º título.22h41 - 16
de Maio de 2015 |
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ABC/UMinho disputa este domingo primeira mão da final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Braga TV Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/3873

Publicado em: 2015-05-16 12:59:31
É já amanhã, 17 de maio, que o ABC/UMinho regressa às finais europeias com a Final da Taça
Challenge onde irá defrontar a equipa romena do Handball Club Odorheiu.O jogo está marcado para as
18h00 no pavilhão Flávio Sá Leite e conta com casa cheia nesta que é considerada uma das mais
importantes finais.
Humberto Gomes, guarda-redes do ABC/UMinho, sente-se confiante perante este jogo. "As
expetativas são as melhores possíveis. Acho que trabalhamos bem durante a semana para enfrentar o
adversário. Vai ser um pouco complicado porque trata-se de uma final e numa final não há favoritos.
Estamos com muita confiança que vamos sair com um bom resultado. Estudámos o adversário em que
vimos vários vídeos e acho que estamos preparadíssimos para domingo. Estamos super confiantes,
uma vez que a final disputa-se em casa e todos gostam de jogar uma final europeia, ainda por cima
na catedral do andebol português. Sabemos que o pavilhão vai estar completamente cheio e que os
bracarenses vão apoiar-nos bastante e junto com eles, acho que vamos ter um bom resultado.",
salientou o guarda-redes.
Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, garante que irão haver bastantes adeptos romenos mas
uma vez que a equipa joga em casa, terá bastante apoio por parte dos apoiantes bracarenses. "Braga
demonstra que tem cultura desportiva e na final, enchermos o pavilhão dá a imagem que não só
Braga está com o ABC mas todos os simpatizantes de andebol querem dar um apoio à nossa equipa
nesta competição europeia.", referiu.
Carlos Resende garantiu que apesar do jogo estar marcado no mesmo dia da competição da 36ª
edição da Rampa de Falperra, esta não irá afetar o número de apoiantes para esta final, visto a hora
estar marcada horas depois da corrida. "Marcamos a hora do jogo para depois desta competição para
podermos receber o público bracarense. Sabemos que há muita gente que gosta de andebol e a minha
expetativa é que o público que virá até aqui passará bons momentos.", concluiu.
A segunda mão da final está marcada para o dia 24 de maio na Roménia.
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/sporting_vence_fc_porto_e_adia_decisao_do_titulo_nacional_
de_andebol.html

16.05.2015
O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º título. Com
vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo, mas,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e podem
ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem discutir o
título a casa do FC Porto, no dia 23. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu
o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 2920, tendo hoje o Sproting reduzido, vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por
14-12.
Lusa
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ABC pede pavilhão ‘abarrotar’
para a final da Taça Challenge

É JÁ AMANHÃ, às 18 horas, que o ABC/UMinho começa a disputar a grande
final da Taça Challenge. Primeiro jogo com os romenos do Odorheiu é em
casa e técnico Carlos Resende pede o apoio de todos os adeptos de andebol.

DR

Humberto Gomes (guarda-redes) e Carlos Resende (técnico) são o rosto da confiança do ABC/UMinho para a final europeia

ANDEBOL

| Miguel Machado |

Um pavilhão Flávio Sá Leite a
“abarrotar” de adeptos, simpatizantes e todos os fãs que gostam
de andebol — este é o apelo sentido do técnico do ABC/UMinho
para a partida de amanhã, em casa, frente aos romenos do Odorheiu, da primeira ‘mão’ da final
da Taça Challenge. Após duas finais europeias perdidas, a equipa
bracarense está com muita vontade de conquistar o troféu e fazer história “à terceira”, afirma
com confiança Carlos Resende.
“Já estivemos em duas finais e
não conseguimos vencer mas esperamos que à terceira seja de
vez e o ABC ganhe a Taça Challenge. É esse o nosso objectivo e
a equipa está preparada para dar
tudo dentro de campo nos dois

jogos. O que pedimos é apoio
para este primeiro jogo em casa.
Braga e os adeptos, sejam do
ABC ou de outro clube, têm de
ser também ambiciosos e dar à
equipa uma prova cabal de que
Portugal tem cultura desportiva.
Sabemos que há outros eventos
há mesma hora, mas precisamos
do apoio de todos. Quero um pavilhão a abarrotar como nos deram na meia-final”, apelou Car-

“Estamos muito confiantes
e quem é que não gosta de
jogar e ganhar uma final
europeia, ainda para mais
na catedral do andebol
português. Vai ser uma final
difícil mas acreditamos que
podemos vencer a Taça.”
Humberto Gomes

los Rensende na conferência de
antevisão da final que está marcada para amanhã, às 18 horas.
Sobre a grande final europeia,
o ABC vai defrontar o Odorheiu,
clube romeno que afastou o
Benfica nas meias-finais. Tratase de um adversário forte na Europa do andebol, mas Carlos Resende acredita na vitória.
“É o adversário mais forte que
apanhamos nesta caminhada europeia, mas não tenho dúvidas
que eles estão a pensar o mesmo”, afirmou o técnico desvalorizando a importância do resultado neste primeiro jogo.
“O que importa é vencer e nós
queremos vencer os dois jogos”,
afirmou categoricamente, apontando que o segredo para bater
os romenos é jogar com velocidade acima da média porque os
eles não gostam de jogar rápido.
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Andebol: Equipa do Sport Lisboa e Benfica hoje em Vila Real

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Desportivo Transmontano Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.desportivotransmontano.com/andebol-equipa-do-sport-lisboa-e-benfica-hoje-em-vila-real/

A equipa principal de Andebol do Sport Lisboa e Benfìca, desloca-se hoje a Vila Real onde vai
promover o II Andebol Cup de Vila Real, que se realiza nos próximos dias, 29, 30 e 31 de Agosto e,
que vai contar também com as equipas de Iniciados e Juvenis do clube da águia. Após uma breve
sessão de cumprimentos e de autógrafos, no Restaurante Cais da Villa, pelas 19:00h, a equipa depois
de jantar, viaja rumo a Leon onde irá realizar um estágio. Ver também:
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.destak.pt/artigo/230165-sporting-vence-fc-porto-e-adia-decisao-do-titulo-nacional-de-andebol

Actualidade
16 | 05 | 2015

23.08H

O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo,
mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e
podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem
discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4572306

O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões" de assegurarem desde logo o seu 20.º título. Com
vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo, mas,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões" adiaram essa conquista e podem
ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem discutir o
título a casa do FC Porto, no dia 23. Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu
o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 2920, tendo hoje o Sproting reduzido, vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por
14-12.
por Lusa
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Apesar da coincidência horária com o futebol, o técnico Carlos resende quer o pavilhão a «abarrotar»

Francisco de Assis

ABC pretende jogar em excesso de velocidade
para "atropelar" o Odorheiu no Sá Leite
Francisco de Assis

stá dado o mote para
o ABC/UMinho conquistar a Taça Challenge 2015. Jogar em
excesso de velocidade e
"atropelar" os romenos do
Odorheiu, num Pavilhão
Flávio Sá Leite que, espera, esteja a «abarrotar».
Na antevisão da partida de amanhã à tarde
[18h00], o treinador Carlos Resende e o capitão
Humberto Gomes revelaram confiança e ambição, sobretudo para o jogo em casa. «Queremos
imprimir velocidade no
jogo como gostámos. E é
essa velocidade que temos
que imprimir porque sabemos que o adversário

e

não gosta de jogar assim.
Por isso, o segredo está em
aliar velocidade a uma boa
capacidade defensiva. Ou
seja, ajuda mútua, querer
conquistar a posse de bola e atacar os atacantes.
Se isto acontecer, aliado
à nossa velocidade de jogo, então não tenho dúvidas nenhumas que vamos
alcançar uma boa vitória»,
afirmou Carlos Resende.

Braga pode imitar
adeptos do Odorheiu

Capitão Humberto Gomes (à esquerda) e o técnico Carlos Resende pedem apoio do público

O técnico gostaria que os
adeptos do ABC/UMinho,
do andebol e da cidade de
Braga em geral, imitassem
os do Odorheiu, no jogo de
amanhã. «Um dos aspetos
importantes tem a ver com
o público. O Odorheiu,

em todos os jogos na sua
casa, teve o seu pavilhão
cheio. Seja no campeonato ou nas competições europeias. Nós, infelizmente, não conseguimos isso.
Mas, na meia-final, conseguimos. Braga tem que
ser uma cidade ambiciosa.
Braga, o ABC/UMinho e
os simpatizantes do andebol têm que ser ambiciosos
e dar uma prova cabal que
Portugal tem cultura desportiva. E se numa meia-final enchemos o pavilhão,
numa final o Sá Leite tem
que estar a abarrotar», desafiou. Resende lamentou
a coincidência com a decisão do futebol. Mas espera que, ainda assim, haja adeptos suficientes para
encher o pavilhão.
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Banca de Jornais: «Prenda de campeões» (A Bola)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/133132/

por José Pestana, publicado a 16-05-2015 às 08:15
O jornal A Bola dedica hoje a primeira página aos dois avançados encarnados, e diz que Jonas e
Lima vão renovar com o Benfica .
SAD das águias vai avançar para o prolongamento dos contratos da dupla goleadora assim que o
campeonato esteja definido , Se o Benfica conquistar o título amanhã a festa vai ser no Marquês de
Pombal , escreve ainda A Bola .
Outros títulos:
FC Porto: Isto ainda não acabou! , Lopetegui recusou-se a fazer balanço dos nove meses de jogos
pelos dragões; Diz que não gasta energias a pensar na vista do Benfica a Guimarães;
Sporting: Mais dois anos para Mané, extremo deve renovar até 2020 antes de ir para o Europeu de
Sub-21; Aumento de salário e da cláusula de rescisão; Bruno de Carvalho quer tirar lugares a
jornalistas no Jamor para dar a convidados;
Sp. Braga: Willian Pottker reforça ataque, brasileiro de 21 anos chega do Figueirense por empréstimo
com opção de compra;
Andebol: Sporting-FC Porto: Jogo 3 da final;
A Bola de sábado: Manuel Moura dos Santos, o sportinguista que se preza (segundo ele).
Siga-nos no, noe no.
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Sporting e FC Porto vão ao quarto jogo - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4572303

Ao vencer por 23-22, o Sporting reduziu para 1-2 a final do play-off e marcou novo encontro com os
portistas, quarta-feira à noite.
A final do Campeonato Nacional de andebol está a registar o equilíbrio que se previa, com o Sporting
a vencer o primeiro dos jogos a que tem direito em casa, reduzindo a desvantagem na final para 1-2 e
obrigando o FC Porto a mais um jogo, na quarta-feira, às 21h00, novamente em Odivelas.
Sendo a final à melhor de cinco, a próxima partida empatará as duas equipas em caso de nova vitória
do Sporting, originando um quinto jogo, no sábado, pelas 18h00, no Dragão Caixa, ou dará o título ao
FC Porto, caso este consiga triunfar no pavilhão dos leões.
Na partida desta noite, interrompida por duas vezes devido a petardos atirados para junto das
balizas, o Sporting liderou grande parte do tempo e chegou a ter cinco golos de vantagem no segundo
tempo, mas permitiu a aproximação final dos hexacampeões, que com golos de Gilberto Duarte e
Miguel Martins colocaram o resultado em 23-22 a três minutos do fim. Mas o resultado não viria a
sofrer mais alterações, confirmando-se o triunfo leonino.
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AGENDA

ID: 59303124
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FUTEBOL

ANDEBOL

• I Divisão de Juniores, 14.ª e úiltima jornada,
todos às 17:00: Rio Ave-Nacional, Gil VicenteFC Porto, União de Leiria-Guimarães e Sporting-Benfica.
• I Divisão Regional, jogo em atraso da 7.ª jornada: Carvalheiro-Sporting do Porto Santo, às
17:15 no Campo Adelino Rodrigues.
• Liga Francesa: Mónaco-Metz, às 20:00
(SportTV2).

• “Play-off” de apuramento do 1.º/4.º da I divisão feminina, 2.º jogo da meia-final: Madeira
SAD-Colégio João Barros, às 18:30, no pavilhão do Funchal. • “Play-off” de apuramento
do 5.º/8.º da I divisão feminina, 2.º jogo:
Maiastars-Sports Madeira, às 17:00, no pavilhão Nogueira da Maia. • I Divisão Nacional
de juvenis masculinos, fase final: Bartolomeu
Perestrelo-Águas Santas, às 16:00, no pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

AUTOMOBILISMO
• Rampa Cassiano’s Car, em Machico, a partir das 08:50 com quatro subidas oficiais.
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Marítimo - Ovarense, às 15:00 no Pavilhão do
CAB, na Nazaré.

nato Nacional de Juniores femininos que se
realiza em Matosinhos, até domingo.

PESCA DESPORTIVA

JUDO

• Madeirense Ricardo Santos participa na 2.ª
etapa do Campeonato Nacional sub'16, na
Quarteira.

• 4.º Torneio Benjamins e 4.º Torneio Zéponês, a partir das 15:30 no Ginásio da Escola
Cónego Jacinto Gonçalves Andrade, no Campanário.

CANOAGEM
• Taça do Mundo de Velocidade, no CAR de
Montemor o Velho, com a presença dos madeirenses David Fernandes e Helena Rodrigues, do CNFunchal.

BASQUETEBOL

VOLEIBOL

• I Divisão feminina, 1.º jogo das meias-finais:

• Clube Escola da Levada disputa Campeo-

DIVERSOS
• Inscrições até 31 maio para o “Campo de
Férias 2015” do CD Infante que decorre de 3
de agosto a 11 de setembro. As inscrições/pagamentos podem ser feitas na sede
do clube ou na secretaria do Colégio Infante.
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VITÓRIA SOBRE COLÉGIO JOÃO BARROS
COLOCA MADEIRA SAD NA FINAL
A equipa feminina do Madeira SAD recebe hoje o
Colégio João Barros no segundo jogo da meia-final
do “play-off” I divisão de andebol. Após o triunfo
(29-25) no jogo em casa do adversário, às madeirenses basta vencer o encontro de hoje para se
qualificarem para a final. Se o Colégio vencer, amanhã disputa-se um terceiro jogo. Ainda na I divisão,
o Sports Madeira visita o Maiastars e está obrigado
a ganhar por uma diferença de pelo menos cinco
golos para seguir em frente para o 5.º e 6.º lugar.
No primeiro jogo, o Sports perdeu em casa por 2529. Já a equipa masculina do CD Bartolomeu Perestrelo recebe o Águas Santas no jogo da 1.ª
jornada da fase final da I Divisão Nacional.
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Andebol: Sporting vence FC Porto e obriga a quarto jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/odivelas/andebol-sporting-vence-fc-porto-e-obriga-a-quartojogo

23-22 em Odivelas.
agora
O Sporting venceu este sábado o FC Porto por 23-22 no terceiro jogo da final doda liga de andebol.
Os leões obrigam os dragões a um quarto jogo, no próximo dia 20 (21:00), novamente em Odivelas.
Redação
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Notícias ao Minuto - Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

16-05-2015

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/391368/sporting-vence-fc-porto-e-adia-decisao-do-titulonacional

O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º título. 23:13 - 16
de Maio de 2015 | Por Lusa Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o
seu sétimo título consecutivo, mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões'
adiaram essa conquista e podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso
consigam vencer, irem discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23. Nesta final disputada à melhor
de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por 36-33, após prolongamento,
repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sporting reduzido, vencendo por 23-22, num
jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
23:13 - 16 de Maio de 2015 | Por
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ABC procura um desfecho diferente
para a sua terceira final europeia
O clube de Braga começa amanhã, em casa, a disputar o título da Taça Challenge contra o Odorhei,
da Roménia. Depois de duas finais perdidas, espera imitar o sucesso do Sporting em 2009-10
LADISLAV ADAMEK

Andebol
Manuel Assunção
Não há nenhum troféu europeu no
currículo do ABC, mas não é por
falta de tentativas consistentes. A
partir de amanhã, o clube bracarense, uma referência do andebol
português a nível internacional,
começa a disputar a terceira ﬁnal
de uma competição da federação
europeia da modalidade (EHF) na
sua história. A 1.ª mão da decisão da
Taça Challenge, contra o Odorhei,
está agendada para o Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Uma semana depois, ﬁcará tudo decidido na
Roménia.
Após três anos de ausência das
competições europeias, a equipa
voltou a qualiﬁcar-se para um confronto decisivo logo na época do
regresso. Tal como nas duas ocasiões anteriores, tem condições de
assegurar o título, desta vez perante
um adversário que evitou que neste momento se estivesse a preparar a primeira ﬁnal 100 por cento
portuguesa, ao afastar o Benﬁca
nas meias-ﬁnais. O ABC espera tornar-se o segundo clube português
a conquistar uma prova europeia,
repetindo o feito do Sporting, que
em 2009-10 ganhou a medalha de
ouro na mesma Taça Challenge.
Mas no que toca à presença em
ﬁnais, o ABC foi mesmo o pioneiro.
Depois de vencer a II Divisão em
1982-83, foi rápido a deixar a sua
marca no andebol português. O primeiro dos seus 12 títulos de campeão nacional foi obtido na quarta
temporada no escalão principal, em
1986-87. Não muito tempo depois,
tornou possível o que parecia, no
mínimo, muito improvável, ver uma
equipa portuguesa na ﬁnal da Liga
dos Campeões. Foi em 1993-94: o
Teka Santander, de Talant Dujshebaev, duas vezes eleito andebolista mundial do ano, Mats Olsson e
outras estrelas, sagrou-se campeão
europeu por uma diferença de dois
golos e abriu um período de oito
títulos seguidos para os clubes espanhóis, mas ao ABC ninguém retira
o mérito do salto evolutivo julgado
inverosímil e nunca repetido.
Pode não ter resultado em nenhum título, mas o pedigree europeu do ABC é indesmentível. Além
dessa campanha, soma mais quatro

vez num total de 11 épocas, a ﬁnal
da Challenge contará com uma formação lusa. Além do ABC, também
o Sporting da Horta, o Benﬁca e o
Sporting tiveram a oportunidade de
discutir o título, mas só os “leões”
de Lisboa aproveitaram a oportunidade para rechear a sua sala de
troféus.

Estreia de Carlos Resende

Foi frente ao Dukla Praga que o ABC iniciou a sua caminhada na Taça Challenge

ANDEBOL
Finais com clubes portugueses
Época
Prova
Equipa
Adversário
1993-94 Liga dos Campeões
ABC
Teka Santander (Espanha)
2004-05 Taça Challenge
ABC
Wacker Thun (Suíça)
2005-06 Taça Challenge Sporting da Horta* Steaua Bucareste (Roménia)
2009-10
Taça Challenge
Sporting
MMTS Kwidzyn (Polónia)
2010-11
Taça Challenge
Benfica
Koper (Eslovénia)
2014-15
Taça Challenge
ABC
Odorhei (Roménia)

Resultados
22-22, 21-23
24-29, 29-26
26-21, 27-34
27-25, 27-26
27-27, 27-31
?

Agregado
43-45
53-55
53-55
54-51
54-58
?

*Competia no segundo escalão nacional (Divisão de Elite).
Percurso dos finalistas
ABC
Stord, Noruega (25-18, 25-27)
Riihimäen Cocks, Finlândia (27-22, 38-27)
Dukla Praga (Rep. Checa); 42-27, 32-30
-

presenças nos quartos-de-ﬁnal da
principal prova europeia de clubes
(1992-93, 1996-97, 1997-98 e 200001), uma nas meias-ﬁnais da Taça
EHF (1999-00) e outra nas meiasﬁnais da Taça Challenge (1994-95,
na altura chamada City Cup), numa
altura em que, é justo dizê-lo, a con-

Meias-finais
Quartos-de-final
Oitavos-de-final
16 avos-de-final

Odorhei
Benfica (31-29, 27-25)
Zaporozhye, Ucrânia (26-18, 22-20)
Differdange, Luxemburgo (33-20, 30-16)
Cambridge HC, Inglaterra (35-14, 43-21)

corrência era bem superior à actual. A primeira presença na ﬁnal da
Challenge aconteceu em 2004-05,
mas perdeu para o Wacker Thun, da
Suíça, também por uma diferença
conjunta de dois golos.
Essa campanha deu o mote para
uma forte presença de Portugal na

eliminatória decisiva desta prova,
a terceira da hierarquia europeia e
que nesta altura já não contava com
a participação de clubes de alguns
dos países mais fortes da modalidade, especialmente da Alemanha,
vencedores de seis das sete primeiras ﬁnais, e de Espanha. Pela quinta

Apesar de ter passado uma boa
parte da sua carreira de jogador
no ABC, só agora na qualidade de
treinador é que Carlos Resende vai
participar na sua primeira ﬁnal continental com o clube. O antigo internacional, considerado o melhor
andebolista português de todos os
tempos, sabe que o Odorhei é o opositor mais forte que enfrentou no caminho até à ﬁnal, mas está conﬁante
num bom desfecho. “O ABC esteve em duas ﬁnais, não conseguiu
vencer, mas temos fé que o ditado
faça sentido e que à terceira seja
de vez”, disse o ex-jogador, melhor
marcador da Liga dos Campeões em
1995-96 e 1996-97, quando estava ao
serviço dos bracarenses.
“Nunca sabemos o que é um
bom resultado na 1.ª mão. Mas se
tivermos a capacidade defensiva de
antecipar o que o adversário vai fazer, de querer conquistar a posse
de bola, e a isso aliarmos a nossa
velocidade de jogo, então não tenho dúvidas que o resultado normal
será a nossa vitória”, considerou
Resende, numa conferência de imprensa em que também agradeceu
à equipa técnica do Benﬁca pela
informação disponibilizada sobre
o clube que se classiﬁcou no quarto lugar do campeonato romeno na
época anterior.
Os vídeos com jogos do Odorhei
que os jogadores do ABC viram
certamente conﬁrmaram que o georgiano Vladimir Rusia é um dos
maiores perigos, provavelmente o
maior. O lateral-esquerdo é, neste
momento, o melhor marcador da
Taça Challenge, com 43 golos (média de 5,4 por jogo), 16 deles apontados ao Benﬁca nas meias-ﬁnais.
No ABC, também tem sido um
lateral-esquerdo, no caso Nuno Pereira, o mais concretizador, com 31
golos apontados. Seguem-se o ponta-esquerda Fábio Antunes (24) e
os laterais João Pinto (21) e Nuno
Rebelo (20).
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ABC procura um desfecho diferente para a sua terceira final europeia
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Por Manuel Assunção 16/05/2015 - 09:01 O clube de Braga começa no domingo, em casa, a disputar
o título da Taça Challenge contra o Odorhei, ?da Roménia. DR Andebol Outras Modalidades Não há
nenhum troféu europeu no currículo do ABC, mas não é por falta de tentativas consistentes. A partir
de domingo, o clube bracarense, uma referência do andebol português a nível internacional, começa a
disputar a terceira final de uma competição da federação europeia da modalidade (EHF) na sua
história. A 1.ª mão da decisão da Taça Challenge, contra o Odorhei, está agendada para o Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga. Uma semana depois, ficará tudo decidido na Roménia. Após três anos de
ausência das competições europeias, a equipa voltou a qualificar-se para um confronto decisivo logo
na época do regresso. Tal como nas duas ocasiões anteriores, tem condições de assegurar o título,
desta vez perante um adversário que evitou que neste momento se estivesse a preparar a primeira
final 100 por cento portuguesa, ao afastar o Benfica nas meias-finais. O ABC espera tornar-se o
segundo clube português a conquistar uma prova europeia, repetindo o feito do Sporting, que em
2009-10 ganhou a medalha de ouro na mesma Taça Challenge. Mas no que toca à presença em finais,
o ABC foi mesmo o pioneiro. Depois de vencer a II Divisão em 1982-83, foi rápido a deixar a sua
marca no andebol português. O primeiro dos seus 12 títulos de campeão nacional foi obtido na quarta
temporada no escalão principal, em 1986-87. Não muito tempo depois, tornou possível o que parecia,
no mínimo, muito improvável, ver uma equipa portuguesa na final da Liga dos Campeões. Foi em
1993-94: o Teka Santander, de Talant Dujshebaev, duas vezes eleito andebolista mundial do ano,
Mats Olsson e outras estrelas, sagrou-se campeão europeu por uma diferença de dois golos e abriu
um período de oito títulos seguidos para os clubes espanhóis, mas ao ABC ninguém retira o mérito do
salto evolutivo julgado inverosímil e nunca repetido. Pode não ter resultado em nenhum título, mas o
pedigree europeu do ABC é indesmentível. Além dessa campanha, soma mais quatro presenças nos
quartos-de-final da principal prova europeia de clubes (1992-93, 1996-97, 1997-98 e 2000-01), uma
nas meias-finais da Taça EHF (1999-00) e outra nas meias-finais da Taça Challenge (1994-95, na
altura chamada City Cup), numa altura em que, é justo dizê-lo, a concorrência era bem superior à
actual. A primeira presença na final da Challenge aconteceu em 2004-05, mas perdeu para o Wacker
Thun, da Suíça, também por uma diferença conjunta de dois golos. Essa campanha deu o mote para
uma forte presença de Portugal na eliminatória decisiva desta prova, a terceira da hierarquia europeia
e que nesta altura já não contava com a participação de clubes de alguns dos países mais fortes da
modalidade, especialmente da Alemanha, vencedores de seis das sete primeiras finais, e de Espanha.
Pela quinta vez num total de 11 épocas, a final da Challenge contará com uma formação lusa. Além do
ABC, também o Sporting da Horta, o Benfica e o Sporting tiveram a oportunidade de discutir o título,
mas só os "leões" de Lisboa aproveitaram a oportunidade para rechear a sua sala de troféus. Estreia
de Carlos Resende Apesar de ter passado uma boa parte da sua carreira de jogador no ABC, só agora
na qualidade de treinador é que Carlos Resende vai participar na sua primeira final continental com o
clube. O antigo internacional, considerado o melhor andebolista português de todos os tempos, sabe
que o Odorhei é o opositor mais forte que enfrentou no caminho até à final, mas está confiante num
bom desfecho. "O ABC esteve em duas finais, não conseguiu vencer, mas temos fé que o ditado faça
sentido e que à terceira seja de vez", disse o ex-jogador, melhor marcador da Liga dos Campeões em
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1995-96 e 1996-97, quando estava ao serviço dos bracarenses. "Nunca sabemos o que é um bom
resultado na 1.ª mão. Mas se tivermos a capacidade defensiva de antecipar o que o adversário vai
fazer, de querer conquistar a posse de bola, e a isso aliarmos a nossa velocidade de jogo, então não
tenho dúvidas que o resultado normal será a nossa vitória", considerou Resende, numa conferência de
imprensa em que também agradeceu à equipa técnica do Benfica pela informação disponibilizada
sobre o clube que se classificou no quarto lugar do campeonato romeno na época anterior. Os vídeos
com jogos do Odorhei que os jogadores do ABC viram certamente confirmaram que o georgiano
Vladimir Rusia é um dos maiores perigos, provavelmente o maior. O lateral-esquerdo é, neste
momento, o melhor marcador da Taça Challenge, com 43 golos (média de 5,4 por jogo), 16 deles
apontados ao Benfica nas meias-finais. No ABC, também tem sido um lateral-esquerdo, no caso Nuno
Pereira, o mais concretizador, com 31 golos apontados. Seguem-se o ponta-esquerda Fábio Antunes
(24) e os laterais João Pinto (21) e Nuno Rebelo (20).
16/05/2015 - 09:01O clube de Braga começa no domingo, em casa, a disputar o título da Taça
Challenge contra o Odorhei, ?da Roménia.
Manuel Assunção
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Sporting continua vivo na luta pelo título de andebol
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Por Marco Vaza 16/05/2015 - 23:21 "Leões" derrotam FC Porto no terceiro jogo da final. Novo
encontro será na próxima quarta-feira. O quarto jogo da final será na próxima quarta-feira Miguel
Manso Ainda não foi neste sábado que ficou decidido o título nacional de andebol. O Sporting salvou o
primeiro match-point, ao triunfar em Odivelas sobre o FC Porto por 23-22 no terceiro jogo da final do
play-off. No jogo do tudo ou nada, a equipa de Frederico Santos conseguiu impedir os portistas de
somarem o seu terceiro triunfo e chegarem ao seu sétimo título consecutivo. A vantagem na série
continua, no entanto, a pertencer aos portistas, que lideram por 2-1 - venceram os dois primeiros
jogos em casa por 36-33 e 29-20 - e terão nova oportunidade para fechar o confronto na próxima
quarta-feira, de novo em Odivelas. Se o Sporting conseguir empatar, será necessário recorrer a um
quinto jogo, que será no próximo sábado, no Dragão Caixa. Foi uma primeira parte acidentada, com
duas interrupções provocadas pelo rebentamento de petardos no pavilhão. Até qualquer uma delas, o
jogo estava a ser equilibrado. A formação portista teve um pequeno ascendente inicial, mas nunca
conseguiu ter uma vantagem de mais de dois golos, enquanto o Sporting foi conseguindo reagir bem,
chegando mesmo a estar em vantagem por duas ocasiões. Após a segunda interrupção, os "leões"
assumiram o comando do jogo, chegando ao intervalo a vencer por dois golos (14-12). O Sporting
continuou a sua boa fase nos primeiros minutos da segunda parte, conseguindo um parcial de 4-0 que
colocou a vantagem em seis golos de diferença (18-12), mas entraram em desacerto ofensivo
passando largos minutos sem acertar na baliza portista. A eficácia ofensiva da equipa de Lubjomir
Obradovic também não foi brilhante, mas deu para diminuir a diferença para números mais aceitáveis.
Durante 15/20 minutos, a diferença variou entre os dois e os três golos, mas sempre com o Sporting
na frente. A equipa visitante conseguiu recuperar até apenas um golo de diferença e os últimos
minutos foram de nervos no Multiusos de Odivelas, com falhas de parte a parte. O FC Porto teve um
ataque para forçar o prolongamento, mas falhou o golo e, depois, o Sporting, que nunca deixou de
estar em vantagem na segunda parte, só teve de gerir os segundos finais, entre descontos de tempo e
circulação de bola para chegar ao seu primeiro triunfo da série, naquele que foi o resultado mais
equilibrado dos jogos disputados até agora. "Houve alguns momentos de pouco discernimento, mas
conseguimos segurar sempre a vantagem na segunda parte", admitiu no final o pivot "leonino" Bruno
Moreira, em declarações à Sporting TV. Pedro Portela foi o melhor marcador dos "leões", com cinco
golos, bem secundado por Rui Silva, Pedro Solha e Fábio Magalhães, todos com quatro. Do lado
portista, Gilberto Duarte foi o elemento mais concretizador, também com cinco golos, seguido de Hugo
Santos (4).
16/05/2015 - 23:21"Leões" derrotam FC Porto no terceiro jogo da final. Novo encontro será na
próxima quarta-feira.O quarto jogo da final será na próxima quarta-feira
Marco Vaza
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SIGA A 3.ª PARTIDA DA FINAL DO PLAYOFF -. -. - -. -. -.
, 16 maio de 201520:53
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FC Porto coloca Sporting sob pressão máxima
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dragões estão a uma vitória do heptacampeonato O FC Porto cumpriu a sua missão de vencer no
Dragão Caixa os dois primeiros jogos do playoff do campeonato, colocando o Sporting sob pressão
máxima, na final que prossegue hoje (21h00) no Pavilhão Multiusos de Odivelas. É que basta aos
dragões um triunfo para se sagrarem heptacampeões e estabelecerem um novo recorde de títulos
consecutivos. Os leões têm, no entanto, as suas razões para não atirarem a toalha ao chão. A primeira
e a mais aliciante é que o clube de Alvalade quer quebrar os 14 anos de jejum em títulos, e a segunda
é ganhar, pelo menos, um jogo esta época ao rival, pois em cinco jogos perdeu dois na fase regular,
dois no playoff e um na Supertaça. Frederico Santos, treinador do Sporting, admite que a tarefa para
virar o 0-2 (à melhor de cinco jogos) vai ser muito difícil:"O FC Porto é uma grande equipa, tem duas
vitórias na final, pelo que a partida é muito mais complicada para nós. Mas já corrigimos alguns erros
e estamos preparados para o próximo jogo." Recorde-se que o FCPorto venceu no playoff dois jogos,
por 36-33 (após prolongamento), e por confortáveis 29-20. "A equipa está naturalmente triste com
estes resultados, mas continuamos a trabalhar com um foco bem definido: queremos ser campeões
nacionais. Entraremos em campo com o objetivo de ganhar para virarmos o resultado da final",
sustentou o técnico leonino, Frederico Santos. A finalizar, o timoneiro dos leões apelou à mobilização
dos adeptos do Sporting: "Seria muito importante para os jogadores sentirem o máximo apoio dos
nossos sócios e adeptos. É uma força extra que nos motiva ainda mais." Confiança Já o FC Porto
respira confiança, nas palavras do capitão Ricardo Moreira:"A festa faz-se em Odivelas ou noutro sítio
qualquer. Temos muito tempo para pensar nas festas que podemos fazer. O mais importante é pensar
nos 60 minutos que aí vêm e esse será o jogo das nossas vidas." Ricardo Moreira não tem dúvidas que
para o Sporting o encontro "é de vida ou de morte": "Se estivesse na posição do adversário, encararia
o jogo dessa forma, não só para limpar a imagem em termos exibicionais, mas essencialmente de
resultados. Para o Sporting, melhor do que uma boa exibição seria ganhar o jogo, mas vamos fazer
tudo para que isso não aconteça", sublinhou, acrescentando: "O adversário não tem margem de erro,
mas nós queremos acabar já com o campeonato", finalizou, perentório, o extremo dos dragões.
, 16 maio de 201501:24
alexandre reis josé moreira
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HOUVE DOIS LANÇAMENTOS EM ODIVELAS Odo campeonato nacional de andebol, entre Sporting e FC
Porto, foi interrompido pouco depois dos 12 minutos, quando um petardo rebentou mesmo à frente do
guarda-redes Ricardo Candeias, do Sporting. O objeto, aparentemente lançado pela claque do FC
Porto, motivou desde logo a interrupção da partida, por um período de oito minutos. O encontro seria
posteriormente retomado, depois de ter sido pedido aos adeptos para não atirarem novos objetos para
a quadra de jogo. Depois, aos 19 minutos, a partida seria novamente interrompida pelo lançamento
de petardos, mas agora o objeto terá sido lançado a partir de uma das claques organizadas do
Sporting.
, 16 maio de 201521:36

Página 111

A112

Leão vence FC Porto e ainda luta pelo campeonato de andebol
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16-05-2015 23:26
O quarto jogo da final vai ser disputado na próxima quarta-feira, dia 20.
O Sporting venceu em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato nacional
de andebol, impedindo os dragões de assegurarem este sábado o seu 20º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar o seu sétimo título consecutivo, mas,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os leões adiaram essa conquista.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de Maio por 29-20. Este sábado o Sporting reduziu
ao vencer 23-22.
O quarto jogo da final vai ser disputado na próxima quarta-feira, dia 20 de Maio. A negra, se for
necessária, vai ser realizada a 23.
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ACDR Graciosa venceu segundo jogo em iniciados de andebol Depois da derrota na partida inaugural
do Campeonato Regional de Iniciados Masculinos, de Andebol, a equipa da Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa da Graciosa venceu o segundo jogo por 27-14, diante da formação das
Capelas. Enquanto 2ª classificada do Grupo II, a equipa graciosense vai defrontar os Arrifes, 1º
classificado do Grupo I. O encontro das meias-finais realiza-se neste sábado às 9h30.
| Publicado 16 Mai, 2015, 00:27
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16-05-2015 23:08
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar o seu sétimo título consecutivo, mas,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting.
Andebol: Sporting Clube de Portugal vs Futebol Clube do Porto
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Sporting venceu este sábado em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do
campeonato nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º
título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar o seu sétimo título consecutivo, mas,
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e podem
ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem discutir o
título a casa do FC Porto, no dia 23.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol
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16 de Maio de 2015, às 23:11
O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da final do campeonato
nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu 20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo,
mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e
podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem
discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sporting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
VR // VR
Lusa/Fim

Página 115

A116

SPORTING-FC PORTO, em direto
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Com duas vitórias em dois jogos, o FC Porto está a um triunfo de assegurar o heptacampeonato
nacional... 20:53 . Record Por Record - Recorde-se que os dragões venceram os dois primeiros
encontros, por 36-33 (após prolongamento) e 29-20, respetivamente.- Ricardo Moreira não tem
dúvidas que para o Sporting o encontro "é de vida ou de morte": "Se estivesse na posição do
adversário, encararia o jogo dessa forma, não só para limpar a imagem em termos exibicionais, mas
essencialmente de resultados. Para o Sporting, melhor do que uma boa exibição seria ganhar o jogo,
mas vamos fazer tudo para que isso não aconteça", sublinhou, acrescentando: "O adversário não tem
margem de erro, mas nós queremos acabar já com o campeonato", finalizou, perentório, o extremo
dos dragões.- Já o FC Porto respira confiança, nas palavras do capitão Ricardo Moreira:"A festa faz-se
em Odivelas ou noutro sítio qualquer. Temos muito tempo para pensar nas festas que podemos fazer.
O mais importante é pensar nos 60 minutos que aí vêm e esse será o jogo das nossas vidas."Frederico Santos, treinador do Sporting, admite que a tarefa para virar o 0-2 (à melhor de cinco
jogos) vai ser muito difícil: "O FC Porto é uma grande equipa, tem duas vitórias na final, pelo que a
partida é muito mais complicada para nós. Mas já corrigimos alguns erros e estamos preparados para
o próximo jogo.- Os leões têm, no entanto, as suas razões para não atirarem a toalha ao chão. A
primeira e a mais aliciante é que o clube de Alvalade quer quebrar os 14 anos de jejum em títulos, e a
segunda é ganhar, pelo menos, um jogo esta época ao rival, pois em cinco jogos perdeu dois na fase
regular, dois no playoff e um na Supertaça.- Com duas vitórias em dois jogos, o FC Porto está a um
triunfo de assegurar o heptacampeonato nacional. Pode fazê-lo já este sábado, caso consiga levar de
vencido o Sporting, em Odivelas, na primeira de duas partidas que será disputada no reduto dos
leões.
20:53 . Record

Página 116

A117

FC Porto coloca Sporting sob pressão máxima
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Sporting procura quebrar jejum de 14 anos em títulos... 01:24 . Record Por alexandre reis - Record O
FC Porto cumpriu a sua missão de vencer no Dragão Caixa os dois primeiros jogos do playoff do
campeonato, colocando o Sporting sob pressão máxima, na final que prossegue hoje (21h00) no
Pavilhão Multiusos de Odivelas. É que basta aos dragões um triunfo para se sagrarem heptacampeões
e estabelecerem um novo recorde de títulos consecutivos.Os leões têm, no entanto, as suas razões
para não atirarem a toalha ao chão. A primeira e a mais aliciante é que o clube de Alvalade quer
quebrar os 14 anos de jejum em títulos, e a segunda é ganhar, pelo menos, um jogo esta época ao
rival, pois em cinco jogos perdeu dois na fase regular, dois no playoff e um na Supertaça.Frederico
Santos, treinador do Sporting, admite que a tarefa para virar o 0-2 (à melhor de cinco jogos) vai ser
muito difícil:"O FC Porto é uma grande equipa, tem duas vitórias na final, pelo que a partida é muito
mais complicada para nós. Mas já corrigimos alguns erros e estamos preparados para o próximo
jogo."Recorde-se que o FCPorto venceu no playoff dois jogos, por 36-33 (após prolongamento), e por
confortáveis 29-20."A equipa está naturalmente triste com estes resultados, mas continuamos a
trabalhar com um foco bem definido: queremos ser campeões nacionais. Entraremos em campo com o
objetivo de ganhar para virarmos o resultado da final", sustentou o técnico leonino, Frederico Santos.A
finalizar, o timoneiro dos leões apelou à mobilização dos adeptos do Sporting: "Seria muito importante
para os jogadores sentirem o máximo apoio dos nossos sócios e adeptos. É uma força extra que nos
motiva ainda mais."ConfiançaJá o FC Porto respira confiança, nas palavras do capitão Ricardo
Moreira:"A festa faz-se em Odivelas ou noutro sítio qualquer. Temos muito tempo para pensar nas
festas que podemos fazer. O mais importante é pensar nos 60 minutos que aí vêm e esse será o jogo
das nossas vidas."Ricardo Moreira não tem dúvidas que para o Sporting o encontro "é de vida ou de
morte": "Se estivesse na posição do adversário, encararia o jogo dessa forma, não só para limpar a
imagem em termos exibicionais, mas essencialmente de resultados. Para o Sporting, melhor do que
uma boa exibição seria ganhar o jogo, mas vamos fazer tudo para que isso não aconteça", sublinhou,
acrescentando: "O adversário não tem margem de erro, mas nós queremos acabar já com o
campeonato", finalizou, perentório, o extremo dos dragões.
01:24 . Record
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Sporting vence FC Porto e adia decisão do título nacional de andebol
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Sábado, 16 de Maio de 2015 |
Lisboa, 16 mai (Lusa) -- O Sporting venceu hoje em casa o FC Porto, por 23-22, no terceiro jogo da
final do campeonato nacional de andebol, impedindo os `dragões' de assegurarem desde logo o seu
20.º título.
Com vitórias nos dois primeiros jogos, o FC Porto podia alcançar hoje o seu sétimo título consecutivo,
mas, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, recinto do Sporting, os `leões' adiaram essa conquista e
podem ainda tentar igualar a série no próximo dia 20, para depois, caso consigam vencer, irem
discutir o título a casa do FC Porto, no dia 23.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de maio por 29-20, tendo hoje o Sproting reduzido,
vencendo por 23-22, num jogo em que já vencia ao intervalo por 14-12.
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ABC inicia domingo com Odorhei a disputa da terceira final europeia de andebol
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Recém-regressado aos principais palcos da EHF, após um interregno de quatro anos, o ABC procura na
presente temporada, pela mão do antigo internacional Carlos Resende, conquistar - à terceira final - o
seu primeiro título europeu. A equipa bracarense, que iniciou a disputa da prova apenas nos oitavos
de final, chegou à final após eliminar os checos do Dukla de Praga, os finlandeses do Riihimaki Cocks e
os noruegueses do Stord Handball. O Odorhei, que conta com mais uma eliminatória do que o ABC,
chegou à final após ter sido o 'carrasco' do Benfica nas meias-finais e de ter impedido um 'duelo' 100
por cento português na atribuição da Taça Challenge de 2015. Além de ter eliminado a formação
'encarnada', os romenos chegam à final, a disputar a duas mãos, após terem afastado os ingleses do
Cambridge HC, os luxemburgueses do Red Boys Differdange e os ucranianos do ZTR Zaporozhye. Esta
é a terceira final do ABC, que perdeu a Taça Challenge de 2004/2005 para o Wacker Thun, com 29-24
na Suíça e 29-26 em Braga, e a Liga dos Campeões de 1994/95 para os espanhóis do TEKA
Santander, com 22-22 em casa e 21-23 fora. Na década de 90, com uma equipa moldada em torno do
ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo Vladimir Bolotski, o ABC protagonizou um dos momentos mais
altos do andebol português, apesar de ter falhado, por dois golos, a conquista da Liga dos Campeões
de 1994. O perfume europeu bracarense regressou na edição da Taça Challenge de 2004/05, na final
frente aos suíços do Wacker Thun, mas o ABC falhou novamente a conquista do troféu pela diferença
de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa). O ABC procura na final da Taça Challenge somar o
segundo troféu da época, depois de ter erguido a Taça de Portugal, em Loulé, em que se impôs ao FC
Porto (25-24), e em que quebrou a hegemonia do Sporting, vencedor das últimas três edições. A
formação bracarense, que é a terceira portuguesa a disputar a final da Challenge nas últimas seis
épocas, persegue nesta edição o feito do Sporting, que ergueu o troféu em 2009/10 na final disputada
com os polacos do MMTS Kwidzyn. No ano seguinte ao da conquista do Sporting, em 2010/11, o
Benfica falhou a conquista do troféu ao perder na final disputada com os eslovenos do RK Cimos
Koper, com 27-27 em casa e 31-27 fora. O sorteio ditou que o ABC jogue em casa a primeira mão da
final da Taça Challenge, a decorrer pelas 18 horas de domingo, e que defronte o Odorhei na segunda
mão na Roménia a 24 de maio, pelas 17 horas (menos duas em Lisboa), onde será entregue o troféu.
Caso ABC conquiste a Taça Challenge, as vagas nas competições europeias da próxima época,
distribuídas por Liga dos Campeões (uma), Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a um
quinto representante, que será indicado pela classificação do campeonato nacional. Esta situação
poderá trazer na reta final da época um acréscimo de motivação aos clubes que lutam pelo quinto
lugar do campeonato, nomeadamente Aguas Santas e Sporting da Horta. - Programa da final: 1.ª mão
(17 de maio): ABC, Por - Odorhei, Rom, 18:00. 2.ª mão (24 de maio): Odorhei, Rom - ABC, Por,
17:00 (15:00 em Lisboa).
O ABC defronta no domingo os romenos do Odorhei, na primeira mão da atribuição da Taça Challenge
de andebol, repetindo as presenças em confrontos europeus decisivos das temporadas de 1994/95 e
2004/05.09h28 - 15 de Maio de 2015 |
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ABC perde primeiro jogo do Playoff
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O ABC/UMinho perdeu, por 42-37, contra o Benfica, no jogo primeiro jogo do Playoff que define o 3º e
4º lugar. A formação bracarense não entrou para perder. E, apesar do Benfica ter entrado melhor na
partida, a equipa nortenha não baixou a guarda e rapidamente deu a volta ao marcador (3-5). Esta
imposição minhota durou pouco tempo. Aos 17 minutos, a equipa da casa voltou a passar para a
frente do marcador (12-10). A primeira parte foi equilibrada, com sucessivos empates e constantes
mudanças de resultado. Ao intervalo, o ABC estava a vencer a partida, com três pontos de avanço
(17-20). Tal como no primeiro período, também no segundo, a equipa lisboeta entrou melhor,
igualando o resultado a 21 golos. Até aos 12 minutos da segunda parte, o jogo manteve-se
equilibrado, até que o Benfica tomou o comando do jogo. A partir deste momento, o ABC ficou sem
oportunidades para marcar. Aos 25 minutos, o marcador estava a 39-32. Os cinco minutos finais
foram decisivos, mas não suficiente para o ABC vencer a partida. Deste modo, a formação visitante
perdeu por 42-37. Destaques para Borragan, com 8 golos, e Paulo Moreno, com 7 golos, do Benfica.
No ABC, Fábio Vidrago e João Paulo Pinto, ambos com 6 golos. ABC/UMinho e Benfica voltam a
encontrar-se a 29 de maio, para o segundo jogo.
Maio 15, 2015
Marta Sousa
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Amanhã, ao longo de todo o dia

Mega piquenique promete
encher Parque Municipal
15-05-2015

É

já amanhã que o Parque Municipal do
Montijo vai acolher a realização do
“Grande Piquenique – I Encontro Intergeracional dos Antigos Alunos da Escola Secundária Jorge Peixinho”. A organização estima que o evento venha a reunir mais
de milhar e meio de pessoas.
De acordo com Fernando Belo, um dos
principais impulsionadores da equipa de 15
pessoas que formam a entidade responsável
pela iniciativa – a futura associação dos antigos alunos da Escola Secundária Jorge Peixinho –, as expectativas “mantêm-se”: “Prevemos a presença, ao longo de todo o dia,
de cerca de 2000 pessoas.”
Para já, está tudo a postos – “Está tudo
acordado, em termos logísticos”, garante
– e até poderá haver uma surpresa de última hora. “Podemos vir ainda a contar com
uma participação especial, por parte dos
campeões europeus de Tiro com Arco”, revela Fernando Belo. Certa está já a oficialização da associação dos antigos alunos.
“Independentemente do sucesso desta iniciativa, está garantida a formalização oficial da associação, que já recebeu apadrinhamento da própria escola, através da
directora Maria João”, concluiu.

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PROGRAMA
10:00 - Abertura - Fanfarra dos Bombeiros - Largada de Pombos - Andebol
10:15 - Batucando - Andebol
10:30 - Aula Break Dance - Dance Fusion
- Basquetebol - Xadrez
10:45 - Aula Break Dance - Dance Fusion
- Basquetebol - Xadrez
11:00 - Zumba - Estúdio Areias - Judo
11:20 - Sinfonias e Eventos Hip Hop - Judo
11:40 - Kizomba - Dance Fusion - Karaté
12:00 - Hip Hop Mad G - Karaté
12:20 - Orquestra CRAM
13:40 às 16:30 – Piquenique (Surpresas
e DJ's)
16:50 - Musikombo
17:30 - Grupo Coral do Montijo
18:10 - Combo Tradicional Sinfonias e
Eventos
18:40 - Sunset - DJ Vitor Ramos
19:40 - Pijama Soldiers
20:20 - Jonhys Band
21:00 - X Plain
21:40 - Personna 77
22:20 - Replay
23:00 - Lips
23:40 - Impropérios
00:30 - DJ Pedro R.
01:50 Encerramento
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Dia do Vitoriano quer ajudar a encher Bonfim
ID: 59291284

M

Festa no parque do Bonfim serve de aperitivo para embate decisivo de domingo com Arouca

RICARDO LOPES PEREIRA

ilhares de bilhetes
para assistir à partida
de domingo, 18 horas,
entre o Vitória e o Arouca já foram distribuídos gratuitamente por instituições e escolas setubalenses. Muitos mais serão entregues até ao dia do
jogo. O objectivo passa por ter
casa cheia no Bonfim na partida que, em caso de triunfo,
garante, de imediato, a permanência dos verdes e brancos
no escalão principal em
2015/16.
A contribuir para a mobilização dos adeptos está a organização do 3.º Dia do Vitoriano,
evento que decorre no dia do
jogo, no Parque do Bonfim,
entre as 11 e 17 horas, e que
foi ontem apresentado na sala
de imprensa do estádio. "Chama-se Dia do Vitoriano, mas podia ser do setubalense ou do
sadino. O objectivo passa por
fazer da iniciativa uma mola
aglutinadora da população da
cidade para que venham apoiar
o Vitória", explicou o director Miguel Reisinho.
O dirigente, que afirmou que
a festa que reúne a família vitoriana serve de "aperitivo"
para o jogo, está confiante
numa resposta positiva do público."A expectativa passa por
termos o estádio cheio. É importante que a cidade esteja
com o clube e que os adeptos
compareçam de forma a ajudar
o Vitória, que é um histórico na
1.ª Liga, a estar no lugar que
lhe pertence", afirmou, revelando que serão também distribuídas entradas para o jogo
durante a festa no parque do

DIÁRIO DA REGIÃO

VITÓRIA

15-05-2015

Bonfim.
Miguel Reisinho, que frisou a
importância da Andgerações
Andebol e das claques VIII
Exército e Ultras Grupo 1910 na
concretização do evento, frisou
que além do mega piquenique e da presença de tasquinhas no recinto, estarão representadas as modalidades
amadoras do clube. "Ténis de
mesa, ginástica, aikido, râguebi, kickboxing e futebol de
formação estarão presentes
numa iniciativa que também
conta com o apoio da Câmara
Municipal, que disponibiliza o
espaço e auxilia em termos logísticos".

Ao lado do director na apresentação estiveram Carlos Silva, da Andgerações Andebol,
António Serra, em representação do VIII Exército, e João Pereira, do Ultras Grupo 1910. À
margem da convicção de que o
Dia do Vitoriano será um sucesso, todos os envolvidos na
organização, estão optimistas
num final feliz no jogo. "Estamos todos convencidos de que
o Vitória vai ficar na 1.ª Liga. Estamos aqui para ajudar o clube
e levá-lo a bom porto", sublinhou Carlos Silva da Andgerações, associação criada recentemente com o objectivo de
ajudar o andebol do Vitória.

António Serra lembrou que o
VIII Exército tem, desde a primeira edição do Dia do Vitoriano, marcado presença no
evento. "Este ano a direcção
convidou-nos a participar e
ajudar e nós aqui estamos". Já
João Pereira, dos Ultras Grupo
1910, espera que a iniciativa
possa colher frutos no futuro.
"Desejamos contribuir para
que a nova geração ganhe gosto pelo clube e que o Vitória tenha mais adeptos e sócios".
Artistas confirmados

Os responsáveis pela organização do evento revelaram

ontem os nomes de alguns
dos artistas que se juntam ao
grande encontro da família vitoriana. Confirmadas estão já
as presenças dos Amigos do
Xico da Cana, Jorge Nice, Bruna Guerreiro, Maria da Pieda-

de, Susana Almeida e João
Tendeiro. Sem quererem levantar a ponta do véu, os organizadores prometem ter surpresas na festa que tem, no total, uma duração prevista de
seis horas.

Hélder Cabral ainda em dúvida

Ainda não é certo que o defesa Hélder Cabral possa voltar
a dar o contributo ao Vitória frente ao Arouca. O defesa voltou
ontem de manhã a treinar condicionado e permanece em dúvida para domingo devido a lesão no gémeo da perna direita. Confirmadas estão as ausências dos castigados Pedro Queirós e François. Hoje, 10 horas, o treinador Bruno Ribeiro volta, à porta fechada, no Bonfim, a preparar os seus jogadores
para o jogo da 33.ª (e penúltima) jornada do campeonato. A
partida será dirigida por Jorge Sousa, árbitro da Associação
de Futebol do Porto.
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Vitória dá festa
e pede casa cheia
para derrotar Arouca
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Manuel Vieira (APD)

Ricardo Rio na homenagem aos atletas da APD

«Muito obrigado aos
Bombeiros, que estão
sempre connosco»

«Vocês são um exemplo
para todos os cidadãos»
CMB

A APD de Braga fez questão de agradecer aos
bombeiros. «Quero agradecer a disponibilidade dos bombeiros porque só isso permitiu que
fossemos recebidos aqui no Salão Nobre dos Paços do Concelho», que fica no primeira andar
das instalações da CMB na Praça do Município,
destacou Manuel Vieira.
«Quando nos convidaram para esta cerimónia fizemos questão, em consonância com a senhora vereadora, que a cerimónia decorresse no
Salão Nobre. Sabemos das dificuldades que isso
acarreta mas quisemos ser recebidos aqui. Como qualquer atleta, seja amador ou profissional,
é um orgulho sermos recebidos na principal sala da cidade. Estamos felizes, também, porque é
a primeira vez que uma pessoa com deficiência
vem aqui a nisso também somos pioneiros. Isto só foi possível com a ajuda dos bombeiros, a
quem agradecemos. Eles estão connosco nos piores momentos, que é quando a maioria de nós
teve os acidentes, e hoje (ontem) também, estão
nos melhores momentos, como este. Uma palavra de apreço para eles», destacou Manuel Vieira.
A equipa da APD de Braga conta com 15 elementos "profissionais" (95 por cento são trabalhadores) e ainda com outros que estão ainda «muito verdes» para competir e, por isso, seguem a
sua formação com os mais experientes que, das
vezes por semana, em horário noturno, treinam
no pavilhão de Ferreiros.

APD mostra Taça de Portugal em cadeira de rodas a Ricardo Rio

Pedro Vieira da Silva

s portas da Câmara
Municipal de Braga
abriram-se, ontem,
para receber a equipa da APD de Braga, que
venceu, no último fim de
semana, a Taça de Portugal de basquetebol em cadeira de rodas.
Ricardo Rio, presidente da edilidade bracarense,
dirigindo-se aos elementos presentes, afirmou que
eles são «um testemunho
da capacidade que Braga
tem para se superar».
«Esta é uma conquista
importante, a todos os níveis. É mais um sucesso de
uma coletividade de Braga, de uma modalidade

A

Ricardo Rio

«Apoiámos todas
as modalidades»

vo, e isso é importante
para nós: não nos queremos cingir a uma só modalidade, mas tenhamos
um leque o mais alargado
possível para ir ao encontro dos gostos e das preferências dos cidadãos»,
resumiu o edil.
«Depois, é importan
te porque estamos a falar de uma coletividade
que trabalha na área do
desporto adaptado. Estes
estes homens são, desde
a primeira hora que tive contacto com eles, um
exemplo para todos, pelo

sacrifício que fazem,
pela forma como lutam nas várias competições em que participam
e, ainda, pela maneira como conciliam a vida pessoal com a vida privada.
Para além das suas limitações físicas que não se
notam no exercício desportivo que praticam. São
um exemplo de superação
e um exemplo para todos
os cidadãos». vincou.
A CMB tem, lembrou
Ricardo Rio, um projeto
com o SC Braga que permite aos mais idosos praticarem boccia, porque a
autarquia quer, acima de
tudo, «potenciar a prática desportiva amadora e,
sobretudo, entre os mais
jovens», vincou.

CMB

Ricardo Rio disse estar «à vontade» para receber
os elementos da APD porque sempre «cumpriu»
com o que lhes tinha prometido, lembrando que
foi estabelecido um protocolo entre as partes,
que se irá manter no futuro.
«Temos tratado todas modalidades por igual e
todos os clubes por igual, isto na medida da sua
dimensão e capacidade de mobilização. O vosso
trabalho é importante, porque estimula a prática do desporto», disse o edil.

distinta, mas ainda existem mais títulos por conquistar. Já recebemos aqui
duas equipas (ABC/UMinho e agora APD) e espero
receber pelo menos mais
duas (Taça de Portugal em
futebol – SC Braga; Taça
Challenge em andebol –
ABC/UMinho) e as quatro provas que ainda vocês (APD) vão disputar.
Não se preocupem com
o espaço, porque temos
aqui muitas prateleiras»,
brincou Ricardo Rio.
«Isto prova que Braga
é uma cidade de grande
potencial, de talento desportivo, também noutras
áreas, e que é uma cidade eclética também do
ponto de vista desporti-

APD
quer trazer
para Braga
mais quatro
troféus esta
temporada

Estofador de profissão, atleta e... mecânico

Protocolo com a CMB dá frutos

Manuel Vieira, o homem dos sete ofícios

Desporto adaptado chegou às escolas

Manuel Vieira é um dos rostos maos vísiveis da equipa.
É vice-presidente da associação, «jogador de basquetebol, andebol, praticante de atletismo nas horas vagas,
mecânico», brinca um dos elementos da equipa que é
«estofador de profissão».
A Ricardo Rio pediu para que a CMB continue a apoiar
a APD, nos mesmos moldes, para que eles posssam fazer «mais e melhor» no futuro, que acredita ser risinho.

Manuel Vieira, da APD, reconheceu que o protocolo
assinado com a CMB permite que a associação «continue» o trabalho que tem desenvolvido «enquanto equipa» e, ainda, levar o «desporto adaptado às escolas».
«Tudo isto só é possível com o apoio da CMB e, claro, com muito esforço dos funcionários, atletas e bombeiros, que nos apoiam sempre. Obrigado pelo apoio e
tudo faremos para continuar a vencer», disse.
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APD Braga
levou a Taça
à Câmara Municipal
DESPORTO P.28
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aNDEBOL

Miniandebol
nos Biscoitos
O Gabinete Técnico da Associação
de Andebol da Ilha Terceira promove amanhã, sábado, no pavilhão da
Escola Básica e Integrada dos Biscoitos, entre as 10:00 e as 11:00, o
VI Encontro de Miniandebol – designado BrincAndebol. Sublinhe-se
que o BrincAndebol constitui uma
festa de animação sócio desportiva, para crianças dos 7/8 aos 10/11
anos de idade, e está integrado no
projeto da DRD/Escolinhas do Desporto.
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Sports Madeira perde com Maiastars
A equipa do Sports Madeira recebeu e perdeu ontem com o
Maiastars por 25-29, com 8-15 ao
intervalo, no primeiro jogo de
apuramento para o 5.º e 8.º lugar
da I Divisão de andebol feminino.
Um resultado que coloca em desvantagem a equipa de Marco Frei-

tas para o segundo jogo este sábado, na Maia. No primeiro dos
dois jogos do “play-off”, o Maiastars entrou melhor no encontro e
assumiu o comando do marcador
e seguiu na frente até ao intervalo,
altura em que ganhava por 15-8. O
Sports Madeira tentou, até ao fim,

dar a volta ao resultado e ainda se
aproximou do adversário, mas o
Maiastars conseguiu segurar a vantagem até ao final do jogo e garantir a vitória, por 29-25. Destaque para o desempenho da
madeirense Sara Gonçalves, com
12 golos marcados.
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Os Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar realizam-se este ano em Lisboa, entre 14 e 17 de
maio. Ao longo destes quatro dias, a cidade tornar-se-á numa verdadeira "capital do desporto", com a
prática de 22 modalidades em simultâneo, em 18 locais distintos. Mais de 2500 participantes, vindos
de todo o país, que se destacaram nas várias modalidades: Andebol, Atividades Rítmicas e
Expressivas, Atletismo, Badminton, Basquetebol, Beisebol, Boccia, BTT, Canoagem, Desportos
Gímnicos, Futsal, Golfe, Natação, Orientação, Perícias e Corridas em Patins, Rugby, Surf, Ténis, Ténis
de Mesa, Vela, Voleibol e Xadrez, vão estar reunidos no grande evento do Desporto Escolar. Com
várias centenas de professores e voluntários a colaborarem no evento, os Campeonatos Nacionais do
Desporto Escolar incluem ainda a colaboração de 38 escolas de Lisboa, que garantem alimentação e
alojamento, cedência de espaços de competição, apoio à gestão desportiva, dinamização cultural da
prova e ainda divulgação multimédia da iniciativa. Ao longo do ano, o Desporto Escolar proporciona a
mais de 184 mil jovens a prática de 37 modalidades desportivas em todos os estabelecimentos de
ensino do país, visando promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo
de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida saudáveis e de valores
e princípios associados a uma cidadania ativa. Ainda no âmbito do desporto será lançada uma
plataforma informática - FITescola - que avalia e monitoriza a aptidão física da população escolar do
Ensino Básico e Secundário. [Foto: Desporto Escolar]
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Ò Ò orlando joia, presidente da sir 1º maio

“Temos que fazer regressar
dinamismo à SIR 1º de Maio”
A Sociedade de Instrução e
Recreio 1º de Maio tem novos
corpos sociais. Orlando Joia, o
novo presidente do clube, fala
sobre os desafios da coletividade
para os próximos anos
Tomou posse há cerca de três semanas.
Que desafios se apresentam à nova direção?

Queremos os nossos junto de nós, é assim
que funcionam as famílias e nós somos uma
grande família. Para tal, vamos tentar atrair ao
máximo os nossos associados para as suas instalações. Sim, porque as instalações da SIR 1º
de Maio não são desta ou de qualquer outra
direção, são dos sócios. Queremos o máximo
de sócios e amigos junto de nós, quer seja para
beber um café, para dançar, assistir a eventos
de recreio e cultura ou para se deliciarem com
as nossas iguarias.
Numa zona geográfica de tão forte implantação habitacional e que teve um significativo
crescimento demográfico, como é o caso de Picassinos e lugares envolventes, parece-me que
termos cerca de 900 associados (nem todos
pagantes) é manifestamente pouco. Daí que
um dos nossos principais desafios passe pelo
aumento do número de sócios.
Temos uma sede antiga e que precisa de alguns melhoramentos, no interior e no exterior
e essas obras terão que avançar. Temos que
fazer regressar dinamismo e novas valências
à SIR 1º de Maio, continuando a dar o máximo de apoio e autonomia às nossas secções
desportiva (andebol) e cultural (rancho). Funcionando sempre e, cada vez mais, como um
só. A SIR é andebol, mas também é rancho,
também é festa. Será o que os associados
queiram que seja. A seis anos de distância do
centenário, parece-me lógico que se comecem
a lançar as bases de trabalho e unificação de
processos para chegarmos aos 100 anos, mais
vivos, unidos e jovens do que nunca.
Quais são os principais problemas da coletividade?

Há cerca de 10 anos, a coletividade deu um
enorme salto a vários níveis, principalmente de
infraestruturas, com as direções presididas pelo
Pedro Gomes, que agora volta também aos corpos sociais, com a presidência da Assembleia
Geral e tem sido fundamental neste nosso início, pela sabedoria e experiência que nos tem
passado e pelo dinamismo que lhe é característico e nos tem “injetado”. Essa energia que foi

implementada pelas direções de Pedro Gomes,
das quais eu também fiz parte, perderam-se
nos últimos tempos. Até porque quem estava a
dirigir os destinos da coletividade eram os dirigentes da secção de andebol, que têm as suas
atividades próprias e o acompanhamento às
respetivas equipas, não sobrando tempo para
outras atividades. Não podemos esquecer as
identidades de cada um de nós e das várias
secções, mas temos que pensar e agir sempre
como um grupo. A nossa imagem, seja em que
campo ou atividade for, terá que ser sempre a
mesma. Rigor, mérito, dedicação, trabalho e
muito amor à nossa terra e às nossas gentes.
O que o levou a aceitar este desafio?

Precisamente o amor que tenho à minha
terra e a gratidão às minhas gentes. Nunca
recusei um pedido ou desafio que me tivesse
sido lançado pela minha SIR 1º de Maio, este
talvez seja o maior de todos. Porém, nunca fui
pessoa para virar as costas aos desafios e este
não fugiu a essa regra. Apenas fiz questão de
me munir de uma equipa de gente competente
e que queira trabalhar em prol do bem da nossa comunidade. E consegui. Desafiámos alguns
amigos nos quais temos total confiança na sua
capacidade de trabalho e empenho em várias
áreas e, acreditem, com esta equipa diretiva,
vou para a luta em qualquer batalha... é minha
total convicção de que temos uns corpos sociais
de enorme qualidade. Uma equipa multifacetada, com homens e mulheres de méritos reconhecidos em várias áreas. Temos a experiência
de muitas décadas de alguns e a irreverência
e ideias novas de outros que agora se iniciam
nestas andanças do associativismo. Eu tentarei
ser apenas mais um para ajudar.
Foi decisivo, claro está, o apoio e incentivo
da minha família e amigos e a memória da minha saudosa mãe, que tinha uma enorme paixão pela coletividade.

Até onde pode ir o andebol da SIR 1º
Maio?

Considero o andebol da SIR como o melhor
projeto desportivo alguma vez levado a cabo
no concelho da Marinha Grande. Desde a sua
criação, com o então vereador do desporto Armando Constâncio, até aos dias de hoje. É um
exemplo de como deve funcionar o desporto
no nosso concelho. Tenho pena que o exemplo ainda não tenha sido seguido por outras
modalidades, nomeadamente pelo futebol.
Mas claro, neste caso, o facto de se tratar da
implementação de uma modalidade, trouxe a
vantagem de arredar os vícios que outras modalidades já possuem e as “clubites” que, enquanto marinhense, me custa a compreender.
Quanto ao andebol da SIR, considero que
“o céu é o limite”, sem querer colocar a fasquia
demasiado alta. Sei bem da estrutura organizacional que está implementada na nossa secção, com gente competente em todas as áreas, desde a organização de eventos, treinos
e jogos até à capacidade e mérito dos nossos
técnicos. Depois, torna-se natural a obtenção
de resultados desportivos, que estão a surgir
de forma gradual e que nos dão garantias que
iremos continuar a progredir. Infelizmente, não
o poderemos fazer mais no que diz respeito
ao número de atletas, pois temos equipas em
todos os escalões de ambos os géneros e num
dos casos (juvenis femininos) até já temos duas
equipas em competição. Temos as naturais limitações de espaço. De há alguns anos a esta
parte a aposta passa pela melhoria da qualidade e isso tem-se conseguido. Estamos a trabalhar cada vez mais e melhor. Tenho um enorme orgulho nas nossas equipas de andebol.
Em termos de resultados desportivos, tenho o
sonho de ver uma das nossas equipas seniores na I Divisão nacional. A médio prazo esse
sonho vai tornar-se realidade na nossa equipa
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Domingo de glória para
os Infantis e Minis do
Feirense
ANDEBOL Domingo de glória para os mais
jovens atletas da modalidade do Feirense. De
manhã os Infantis tiveram uma curta viagem a
S. João da Madeira e fizeram história, ao vencer
sem dificuldade a AD Sanjoanense por 27-12,
carimbando o passaporte para a fase final de
infantis, que se vai realizar em Leiria de 18 a 22
de Junho, um feito que já escapava aos azuis
desde 2010. De tarde também os minis tinham
um confronto de gigantes. Defrontaram em casa
o S. Paio de Oleiros, que eram líderes na série
A do Regional, mas foram sempre superiores,
triunfaram com inteira justiça e por números
esclarecedores
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andebol

Portugal volta a bater a Ucrânia na
qualificação para o Europeu
Os duelos em junho,
com Hungria e Rússia,
vão ser decisivos, já
que só chegando aos 8
pontos na série é que
Portugal pode garantir a
qualificação.
A seleção portuguesa de andebol ascendeu ao segundo lugar

do Grupo 5 de qualificação para
o Europeu de 2016, ao vencer a
Ucrânia por 34-24, em encontro
da quarta jornada, disputado em
Vila Nova de Gaia.
Depois do triunfo por 32-26
em Brovary, a formação das ‘quinas’, que vencia ao intervalo por
19-12, somou o segundo triunfo,
ultrapassando a Rússia, que perdera na Hungria (29-25), que se

qualificou, e tem menos um encontro disputado.
A formação das ‘quinas’, que
recebe a Hungria (10 de junho)
e desloca-se à Rússia (14) nas
duas últimas rondas, soma quatro pontos, contra oito da Hungria
e dois da Rússia.
Apuram-se os dois primeiros,
mais o melhor terceiro dos sete
grupos.
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CAAE Baltar com duas jornadas difíceis
Andebol. As equipas de andebol do CAAE de Baltar tiveram uma quinzena com apenas quatro vitórias.

No fim-de-semana de 25
e 26 de abril, o Baltar realizou
cinco jogos, somando apenas duas vitórias.
Resultados - Minis de 5
masculinos: EstrelaVigorosa
Sport 17-36 CAAE Baltar. Infantis femininas: Colégio
Gaia 19-9 CAAE Baltar. Infantis masculinos: CAAE

Baltar 40-19 FC Porto. Iniciados masculinos: CA Leça 3730 CAAE Baltar. Juvenis femininas: CAAE Baltar 21-22
DAC – Douro Andebol
Clube.
Também no fim-de-semana de 1 a 3 de maio, só
houve duas vitórias em cinco jogos. Resultados: Infantis

femininas (jornada dupla)
CAAE Baltar 13-23 CA Leça
B; CA S. Félix Marinha B 9-22
CAAE Baltar. Infantis masculinos (jornada dupla): CAAE
Baltar 34-37 ADA Maia/ ISMAI; AD Amarante 22-31
CAAE Baltar. Juvenis femininas: Académico FC 25-14
CAAE Baltar.

Jogo da quinzena: as infantis femininas foram a casa do CA S. Félix da Marinha
e venceram tranquilamente
por 9-22. A equipa de Baltar
dominou o jogo por completo e com um resultado favorável, foi possível dar algum
tempo de jogo às atletas menos utilizadas.
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A142

ID: 59270908

08-05-2015

Tiragem: 5000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 8,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 142

A143

ID: 59269769

07-05-2015

Tiragem: 2500

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 10,03 x 11,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Antigos atletas do Grupo Desportivo
de Santiago promovem 1º Encontro

DR

No passado sábado, dia 2 de maio,
realizou-se, pelas 11 horas no pavilhão municipal de Estremoz,
o 1º encontro de antigos atletas
de andebol do Grupo Desportivo de Santiago. O encontro teve
como objetivo reencontrar antigos amigos e atletas do clube da
década de 80 e 90 e homenagear
o professor Grave Costa, que era
o treinador do clube na altura e
o grande impulsionador do andebol em Estremoz. A iniciativa

conseguiu juntar mais de trinta
ex-atletas e onde o resultado foi
o menos importante. Após o jogo,
ex-atletas e familiares fizeram um
almoço-convívio no restaurante
Manjar de Estremoz. Ficou a promessa que a iniciativa seria para
continuar e repetir no futuro pela
mesma altura.
O Grupo Desportivo de Santiagomantem ativas as modalidades de
malha e pesca desportiva.
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A144

ID: 59271940

06-05-2015

Tiragem: 10400

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 26,00 x 10,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A145

ID: 59273135

30-04-2015

Tiragem: 3000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 6,91 x 24,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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