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14 
Lars Rismark (GR) 
Tord Vardal (GR)   
Iben Hvldsten (5) 
Andreas Gjeitrem (3) 
Hakom Berge 
loaklm Stenqvist (1) 
Tore Lunde (5) 
losteki Epland (1) 
Eivind Tangen (4) 
Matias Lygre 
Henrik Gjerstad 
Redrik Mossestad (1) 
Julius Lindskog (7) 
Sindre Heldal 
Sebastian Mossestad 

mais desporto 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

We: 

Benfica garante final 
Encarnados vencem na Noruega e sabem hoje se terão ABC ou Dukla 

por adversário o Segunda parte demolidora da equipa das águias 

ANTONIO AZEVEDO/ ASF 
ANDEBOL - T. CHALLENGE -1/2 FINAIS / 2."MAO' 

Framohallen, em Bergen, na Noruega 

FYWNGEN BERGEN BERMA 

INTERVALO 11 

Hugo Figueira (GR) 
Hilota Mltrevskl (GR) 
Gustavo Capdevlte (GR) 
Davide Carvalho (3) 
;avier Borragán (4) 
Tiago Ferro (2) 
Tiago Pereira (2) 
João Pais (2) 
Bélone Moreira (3) 
Paulo Moreno  (1)  
Uellngton da Silva (3) 
Augusto /onda (4)  
Alexandre Cavalcanti (2) 
Eiledy Semedo 
Hugo Lima (3) 
Dragan Vrgoc Encarnados deixaram a Noruega em festa 

CALENDÁRIO 

Taça Challenge- 1/2 finais4 2.' 'mão' 

ontem 
Fyllingen Bergen (Nor)-BENFICA 27-29 
>Hoje 

Dukla Praga (R. Che)-ABC 17.00 h 
Arena Spart a. em Praga. na República Checa  

Nacional feminino 

in Finalistas dos dois últimos cam-
peonatos, o Alavarium venceu 

em casa o Colégio de Gaia, 29-25, no 
1` jogo das meias-finais, indo a Gaia no 
fim-de-semana. Já a Madeira SAD foi a 
Pombal vencer o Col.João de Barros, 
28-27, tendo agora o fator casa para 

carimbar passaporte para a final. H. C. 

VIDAR GlESDAL MARIANO ORTEGA 

ÁRBErRes 
Robert Harabagiu e Silviu Stanescu. da Roménia 

Benfica está na segunda 
final europeia da sua his-
tória, de novo na Taça 
Challenge e cinco anos 
após defrontar o Parti- 

zan. Com  13 golos para gerir na No --
ruega, os encarnados não vacilar am 
ante ao Fyllingen, mesmo sem o bra - 
sileiro Ales Silva e com três golos 
desfavoráveis ao intervalo (14 -11), 
surgindo dispostos a ganhar o jogo. 

A vitória por 29 -27 que os leva à 
final europeia abrilhanta mais a épo-
ca que os comandados de Mariano 
Ortega realizam: venceram a Taça 
de Portugal e chegam à segunda fi-
nal seguida, depois do passaporte  

carimbado no Anclebol 1. «Estive - 
mos muito bem, embora na 1. par 
te pudessemos fazer melhor. livemos 
uma grande 2.a  parte, concentrados 
defensivamente e ofensivamente, e 
obtivemos vitória justa», analisou o 
treinador da equipa encarnada, que 
fica hoje a saber se defronta, na fi - 
nal, ABC ou Dukla de Praga, que se 
defrontam na República Checa, ten -
do os minhotos golo de vantagem 
(34-33) do jogo de Braga. 

PM" 

HUGO COSTA 
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A2 Benfica derrota Fyllingen Bergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=609769

 
O Benfica ao ter derrotado, este sábado, o Fyllingen Bergen (29-27) garantiu a passagem para a final
da Taça Challenge. A equipa portuguesa espera agora pelo jogo entre o ABC e o Dukla de Praga para
saber qual será o adversário na final. Recorde-se que a equipa minhota apenas tem um golo de
vantagem, visto que venceu a primeira mão por 34-33.
 
 01-05-2016
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ANDEBOL - TAÇA CHALLENGE 
BENFICA NA FINAL PELA SEGUNDA VEZ NA HISTÓRIA 
O Benfica apurou-se para a final da Taça Challenge de andebol 
pela segunda vez na história, depois de bater os noruegueses do 
Fyllingen Bergen, por 29-27, na segunda mão das meias-finais. Os 
encarnados tinham vencido a primeira mão por 35-22. Hoje, o 
ABC discute um lugar na final frente aos checos do Dukla Praga. 
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ESTAU 

 

E 

 

 

Futebol -1 Liem 
Estoril vs Marítimo 
Arouca vs Nacional 
União da Madeira vs Académica 
16h00,18h15 e 20h 30 SportTV1 

está muito ainda em jogo: as lutas 
pela permanência e pelos lugares na Europa estão ao rubro. 

SPORTING TV 
16h00. Futebol. II Liga 
Sporting B vs FC Porto 

PORTO CANAL 
17h00. Andebol. Taça 
Challenge 
Duka Praga vs ABC 

SPORT TV3 
18h15. Futebol Praia. 
Euro Beach Soccer Cup 
Cabo Verde vs Portugal 

SPORT TV 1 
09430 Futiebob Liga Espanhola - 

50dedad vs Real Madrid 
Ike /1ieboi: I Liga - FC Porto vs 

SPorling 
Futebok Liga Holandesa • Ajax 
vs TWente (direto) 

15:30 Futebok I Liga -Antevisão da 
Jornada (direto) 

16:00 Futebok I Liga - Estoril vs 
Marítimo (direto) 

18:15 Futebok I Liga - Arouca vs 
Nacional (direto) 

20.30 Futebol I Liga - U. Madeira vs 
Académica (direto) 

22:40 informação: Só Golos (direto) 
2340 Info...Ação. Últimas Notícias 

(direto) 

2 
0850 Basquetebol NBA • San Antonio 

vs Oklahom 
1100 Futebol Liga Espanhola - At 

Bilbau vs Ceita (direto) 
12:50 Informaçãce Reportv - Histórias 

da Pantera Cor deRosa 
1330 Futebol Liga dosCampeões - 

Magazine Oficial 
1355 Futebol:1 Liga • FC Porto vs 

Sporting - Resumo 
1405—  Futebol:Liga Espanhola Bétis 

vs Barcelona - Resumo 
9500 Futebok Liga Espanhola • 

E4panhol vs Sevilha (direto) 
16e50 Desportos Paralímpicos: 

Magazine Abril 
17:15 Futebok Liga Espanhola - 

Coronha vs Getafe(direto) 
1910 Informação: Noticias (direto) 
19:30 Futebok Liga Espanhola • 

Valência vs Villarreal (direto) 
2130 N BA: Goiden State vs Portland - 

P1ayoff (direto) 
23.30 Futebok Liga Holandesa - Ajax 

vs Twente - Liga Holandesa 

5 
0930 Automobilismo: Nascar - Xfinity 

Talladega 300 
12:00 Autorricbillsmo:AdacGT Masters 

Sachswiring -Corrida 2 (direto) 
13:10 AutoriEbillemcelndyCzSertes- 

BartxrMotaspertsPak -Resumo 
14.10 Andebob Liga dosCampeões - 

Barceiona vs THW Kiel 
16.00 Andebol Liga dosCarn-

peõesPSGvs PPD Zagreb 
(direto) 

1800 Automobilismo: Nascar-Geico 
500 (direto) 

22:00 Andebol: Liga dosCampeões-
PSG vs PPD Zagreb 

23:40 Andebok uga doS Cair/x.5es - 
Barcelona vs THW Kiel 

3 
08:30 Andebol Liga dos CampeõeS/ 

Quartos de Finai -2' Mão - 
Barcelona vs THW Kiel 

10k15 Surf: Magazine Surf Report 
1150 Wrestling: T NA Impact 
13:30 Futebol: Liga Belga - Anderlecht 

vs Gent (direto) 
15:30 Futebol Praia: Euro Beach 

Soccer Cup - Portugal vs 
Inglaterra 

. 17:00 Futebol Praia: Euro Beach 
Soccer Cup - Espanha vs 
Inglaterra (direto) 

1&15 Futebol Praia: Euro Beach 
Soccer Cup - Cabo Verde vs 
Portugal (direto) 

1925 Futebol: Taça Libertadores da 
América - Resumo 

20:00 Futebol:Campeonato Paulista/ 
Final N mão - Audax vs São Paulo 
(direto) 

22:00 VO4e11301 Praia: Circuito Mundial, 
Brasil - Final Masculina 

23:00 Voleibol Praia: Circuito Mundial, 
Brasil - Final Feminina 

00:00 Futebol Praia:Euro Beach 
Soccer Cup • Espanha vs 
Inglaterra 

SPORT TV 4 
10:00 Golfe: Zurich Cbçor Of New 

Orteans - 3.° Dia 
15:00 Golfe: Volvo China Open - 4° Dla. 
18:00 Golfe Zurich Classic Of New 

Orlearts - 4.° Dia (direto) 
23:00 Golfe: Volunteers Of Am. No.  

Texas Shootout - 4.° Dia 

BTV 
10:00 Benfica10 Horas (direto) 
10:45 Futebol: Sub-14 - Benfka vs CIF 
12:10 Futebol: I Liga - Benfica x V. 

Guimarães 
14:00 Bertfka 14 Horas (direto) 
14:35 CJne BTV 
15:00 Futebok Sub-12 - Benfica vs 1.° 

Dezembro (direto) 
16:25 Basquetebok Sub-18 • Benfkavs 

Barreirense (direto) 
1&00 Andebol Feminino: 

Campeonato nacional - Benfica 
vs Alto do Moinho (direto) 

1935 Off the Record 
20:30 Os Momentos 
21:00 Benfka 21 Horas (direto) 
29.30 Futebok Sub-12 Benfka vs 1° 

Dezembro 
2235 Futebol: Sub-11 Benfica vs 

Mafra 
23:40 Baja TT Douro 
04100 Benfica 24 Horasldliétoi- 

SPORTING TV 
0855 Bilhar:Taça da Europa -Sportkig 

vs BC Op de Meir 
1100 FutebobSub-15 -Sporting vs 

Belenenses 
12:40 Sabia Que... 
12:45 Ao Minuto 
1150 Sabia Que... 
12:55 Ao Minuto 
13:00 Com.Sentido Total 
1930 A Semana 
14:00 Sofá Verde - Compacto 
15.00 Spordng Direto 
16:00 Futebok II lJga - Sporting Bvs FC 

Porto B (direto) 
1&15 Estamos Em Casa 
19-30 Bilhar: Taça da Europa Sportkig 

vs Gaziantepspor 
21:30 Sporting Grande Jornal 
2230 Bilhar:Taça da Europa Sporting 

vs Bergisch Gladbacher 

PORTO CANAL 
112.30 Azule Branco • Presidente • 1° 

Parte 
11:00 Dragon Force 
1130 PontosCardeais 
1100 A falar é que a gente se entende 
13:00 Azul ou Branco - Compacto 
14.00 Magazine fim de semana 
14:30 Cinema Batalha - Agenda 
14:30 Estação de Serviço 
1515 Reencontros 
16:00 Radioativo 
17£00 Andebol Taça Challenge Dulda 

de Praga vs ABC (direto) 
19:00 Cinema Batalha 
1930 Caminhos da História 
2000 Jornal Diário 
20:30 Azul e Branco - Presidente 

Parte 
21:00 ImperdIveis 
21:30 A falar é que a gente se entende 
22:30 Sem Rede 
00:00 Jornal Diário 

EUROSPORT 
1CL15 Motoddismo: Mundial de 

Supersport. Itália (direto) 
11:00 Automobilismo: Fórmula E 
/1:30 Motocidlsmo: Mundial de 

Superbike, Itália 
13:00 Ciclismo: Volta à Turquia 8.' 

etapa (direto) 
14:00 Snooker:Campeonato do 

Mundo, Inglaterra - Final (direto) 
17:00 Motocicksmo: Mundial de 

Superbike, Itália 
18:00 Snooker:Campeonato do 

Mundo, Inglaterra - Final 
21:55 Notícias: Eurosport 2 News 
22:00 23:30 Cic3smo:Vol1a a Yoricshlre 

Ciclisrno:Vollaà Tlinailla 
etiipa  

06430 Zig Zag 
08:00 Bom Dia Portugal - Fim de 

Semana (direto) 
10:30 Eucarestia Dominical (direto) 
1135 Animais Anónimos 
12:25 Got Talent Portugal -Compacto 
13.00 Jornal da Tarde (direto) 
1415 Sociedade Recreativa 
15.05 Gotham 
1550 Os Mosqueteiros 
1750 Senna 
1955 Hora da Sorte: Sorteio do Joker 
20:00 Telejornal (direto) 
21:10 Got Talent Portugal (direto) 
0050 Rimei "Intriga ao Amanhecer" 
02:50 Janela Indiscreta 
02.45 Road to UEFA Euro 2016 
0150 Sociedade Recreativa 
04:35 Televendas 
05:40 Hora dos Portugueses - Diário 
0550 Online 3 
06.00 Manchetes 3 

2 
07:00 Euronews 
0750 Zig Zag 
11:05 Desalinhado 
ItIO Academia de Dança 
1t30 Testes em Série 
12:25 CHIC 
13:00 Voz do Cidadão 
1315 Caminhos 
13:40 70x7 
1~5 Candice Renoir 
14k00 Ténis: Millennlum Estoril Open 

2016 
1750 RTP Sempre 
18:00 Modalidades Memória 
1830 Hóquei Taça CE RS • Final 

(direto) 
2015 RTP Sempre 
20:30 City Folk - Gente da Cidade 
21:00 Jornal 2 (direto) 
21:40 Quebra-Cabeças 
2105 A Perta da História 
2235 Ripper Street • Estreia 
23:30 A Entrevista de Maria Flor 

Pedroso 
0015 Mbye Ebilma no B.Leza 
01:55 Olhar o Mundo 
02:40 Sabia Que? 
03:00 uronews (direto) 

06:00 Lima Aventura 
06:35 Julius Jr. 
07:00 Littlest Petshop 
07:25 Invizimals 
0750 Pac-Man 
08.10 Dragões: Os Defensores de Berk 
08:40 Ultimate Spiderman 
09:30 Violetta 
11:00 E-Especial 
12:10 Vida Selvagem. 
13:00 Primeiro Jornal 
14:00 Portugal em Festa 
20:00 Jornal da Noite 
2200 Poderosas 
23.00 A Regra do Jogo 
00:40 Finte: "Oito Otto" 

-0135 Os Europeus 
03:05 Televenda 

TV 
06:30 Animações Winx 
0855 Portal do Tempo 
10:35 Oitavo Dia 
11:05 Missa 
1135 Câmara Exdusiva 
13:00 Jornal da Uma 
14:00 Somos Portugal • Bragança 

(direto) 
247~ Jornal das 8 
21:40 Pequenos Gigantes 
00:10 Lave On Top - Diário de 

Domingo 
0055 Querido Mudei a Casa 
0145 Grimm 
02:30 Queridas Feras 
01:45 Love On Top - Diário de 

Domingo 
05:20 Querido Mudei a Casa 
08:00 Todos Iguais 
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Belone Moreira foi um dos jogadores que consolidou o triunfo no segundo tempo 

Benfica volta à final da Taça Challenge, ao confirmar, na Noruega, a 
superioridade que havia demonstrado na primeira não, no pavilhão da Luz 

Aí está a 
europeia das águias 

final  

R

Num jogo em que esteve sem- 
pre confortável e em que vi-
rou o resultado a seu favor 
quando e como quis, já a meio 
da segunda parte, tendo em 
campo, na versão atacante, 
sete jogadores que começa-
ram o encontro no banco, o co-
letivo do Benfica foi marcado 
pela extrema juventude. 

O FyllingenBergen só teve 
um momento de destaque, 
nos primeiros cinco minutos, 
em que marcou três golos e 
não sofreu. Esse período ter-
minou quando o Benfica, 
aproveitando fa lhas do adver-
sário -uma constante em todo 
ojogo -, nos cinco minutos se- 

FYLLINGEP1BERGEN 
BBri7FICE9 
F ramohalien 
Árbitros: Robert Harabagiu e Silve 
Stanescu (Roménia) 

FBERGEN BENRCA 
Lars Remaik Gr Hugo Figudra Gr 
ibenHvidsten 5 G. CapdcMlie Gr 
Anchas Gjettrem 3 Davide Carvallo 3 
JoakkoStenkvist 1 »Met Bonagan 4 
ElvidTangen 4 lego Pereira 2 
Fredrik Mossestacl 1 JoãoPais 2 
JulusUnricsog 7 Paulo Moreno 1 
Tore Linde 5 E1edy5emedo • 
Jostein Botam! 1 A.Cavakantl 2 
Matiz Imre Tiago Ferro 2 
HerirkGjerstad BeloneMoreira 3 
Rabo Berge lielIngtaiFeneira 3 
SindreHddal Augusto Aranda 4 
5.1Aossestad • Hugo Uma 3 
Tord Variai GrMJ Dragan Vrgx • 

Micob MItevsal Grinj 

Treinador Tree . 
Vidal Gjesdal Mariano Ortega 

Ao intanraio14-11. 
Marcha.05' 3-0,10'3-4.15 8-6, 2010-8. 
2511-10, 30'14-11.3515.13.40.17.15. 
4519-19, 50'22-23, 55 24-26,6U 27-29 

AUGUMFERRO 

limo Sem qualquer pressão, o 
Benfica fez o que se aguardava 
na segunda mão da meia-final 
da Taça Challenge. Depois de 
ter batido, no primeiro jogo, o 
FyllingenBergen por 13 golos 
(35-22), ontem, na Noruega, 
carimbou a passagem à final 
com novo triunfo. 

guintes, marcou quatro e se 
colocou no comando. 

Depois, os nórdicos estive-
ram sempre à frente no mar-
cador. Até ao momento em 
que, com a eliminatória mais 
do que resolvida, o Benfica re-
solveu também ganhar a par-
tida. E assim foi. 

Com este resultado, os en-
carnados ficam a aguardar o 
desfecho da outra meia-final, 
que se disputa hoje (17h00), 
na qual, em Praga, o ABC vai 
defender a vantagem de um 
golo frente ao Dukla alcança-
da na semana passada. Conti-
nua em perspetiva uma histó-
rica final portuguesa. 

"Sabíamos que 
íamos defrontar 
urna equipa muito 
forte e, apesar da 
vantagem que 
levávamos, 
estivemos muito 
bem. Estamos de 
parai éiis" 

'Fizemos uma 
grande segunda 
parte, 
concentrados, 
defensivamente 
e ofensivamente. 
Obtivemos uma 
vitória justa. 
Demos o máximo" 
alariam Ortega 
Treinador do Benfica 

AFIGURA 

ventude que 
evou ao triunfo 

O jovem ponta esteve particularmente bem e ativo na fase 
em que o Benfica, a meio da segunda parte, passou, de 
for ma definitiva, a liderar o marcador. Marcou golos nesse 
niornento decisivo e mostrou que se pode contar com ele 
para as duas finais que o clube ainda tem pela frente, a nivel 
interno e internacional. 
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S E \ 
Taça Challenge - 1/2  Finais 
-13Mão: HC Dukia Praga - 
ABC,17h00, na Rep. Checa. 

Campeonato da Europa -
1a Ronda, a decorrer em La 
Roche Sur Yon, França, com 
a participação de Pedro 
Martins e de Telma Santos, 
até dia 1de Maio. 

BASQUF_TESOL   

Campeonato da Liga - 
Play-Off -1/4 Final - 4.° 
Jogo (se necessário): 
Lusitânia-Benfica, 16h00; 
Barcelos-Ovarense, 17h30; 
Galitos Barreiro-Oliveirense, 
18h00; V. Guimarães-FC 
Porto, 18h00. 

•"» ,-1  15',;4. 

Volta à Romandia, Suíça, 
com a participação de 
Bruno Pires (Team Roth), 
a decorrer até dia 1de Maio. 
Volta à Turquia, com 
a participação de José 
Gonçalves, Domingos 
Gonçalves e Ricardo Vilela 
(Caja Rural), a decorrer até 
dia 01 de Maio. 

I Liga - 3r Jornada: 
Moreirense-Boavista, 
16h00; Estoril-Marítimo, 
16h00; Arouca-Nacional, 
18h15; U. Madeira-Académi-
ca, 20h30. 
II Liga - 44a Jornada:  

Sporting B-FC Porto B, 
16h00. 
Campeonato de Portugal 
- II Fase -123  Jornada -
Manutenção - Série F: 
Caldas-Sernache, 16h00. 
Taça de Portugal 
Feminina - Finais - 23  
Mão: Boavista-Fut Benfica, 
15h00; Estoril-Valadares, 
16h00. 
I Divisão Feminina - II 
Fase - 43  Jornada - 
Despromoção: Cadima-
Moimemta Serra, 16h00. 
Juniores A Porto Juniores 
A -1Divisão -r Fase- 93  
Jornada - Manutenção/ 
Descida - Zona Norte: 
Tondela-Leixões; Vizela-
Moreirense - Zona Sul: 
Sacavenense-UD Leiria - II 
Divisão - II Fase -11a 
Jornada - Manutenção/ 
Descida - Série A: Mondi-
nense-Neves - Série D: 
Atlético-Alcanenense. 
Jogos às 16h00. 
Juniores B - r Fase-11a 
Jornada - Manutenção/ 
Descida - Série D: dia Real-
Eléctrico, 11h0. 
Juniores C - III Fase - 43  
Jornada - Apuramento de 
Campeão: Sporting-
Belenenses; Braga-Benfica - 
II Fase - Manutenção/ 
Descida -13a Jornada - 
Série A: Gil 
Vicente-Vianense; 
Merelinense-Barroselas; 
Santa Maria-Bragança -
Série B: Trofense-Dragon 
Force FC; Leixões-Paços 
Ferreira; Moreirense-
Penafiel; Régua-Varzim -
Série C: Avanca-Gondomar; 
Anadia-Gafanha; Oliveiren-
se-Fiães; Taboeira-
Sanjoanense - Série D: 
Naval-Sabugal; Sertanense-
Vigor Mocidade; Estação-
Fundão; Pinguinzinhos-
Benf C Branco - Série E: 
Núcleo Rio Maior-Torreen-
se; Marinhense-Caldas -
Série G: Esp Lagos-Farense; 
Louletano-Imortal; 
Quarteirense-Despertar. 
Jogos às 11h00. 

Millennium Estoril Open, 
a decorrer até dia 1 de maio, 
no Clube de Ténis do Esto-
ril. 
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bane ia dedos:  
Marcador 
Futdosi - Animes A - Divisão (V Fass)-Ap. 
Campeio Gomada 8-Zona Nom - 011veirense-
Fale, 2-0; Chaves- Padroense, 1-0; Operario-Ac. NA-
seu, 0-0. Sobem Chaves e Padroense Zona Sul -
V. Setúbal-Naval, 3-2;  Real-C. Piedade, 2-2; Mariti-
mo-Estoril, 0-2. Sobem V. Setúbal e Estoril °rad-
das (Jornada 11)- Skle A - Freamunde-Varzim 
2-3; Merelinense-firsense, Aves-llmianos, 2- 
2. Série B- Sanjoanense-Lias Lotrosa, 3-1; Cani-

deb-Paedes,1-1. Penafiel-Sousense, 2-0. Uris C 
- Belo-Mar-Anadia, 1-3, Marinhense-L Marinha, 
2-0; Gouvela-V fitnrid.arle, 2-2; DC Branco-Esta-
ção 3-2. Sete O - Elécuico-Lricla-a-Vetei, 0-1. 
Caldas-1.' Dezembro, 2-1;  Sintrense-Alverca, 1-1. 
Série E - Olhanense-Quarterrense, 1-1. BM Alma-
da- Pinhalnovense, 0-2; Barreirense-Forense, 2-2; 
Despertar-Juv. Evos, 3-0. 
ludoresC - Duo Ides (2.' Fase- !amada 13) - 
Serie A - Famabcao-Palmeiras, 2-2. Sede E - CA- 
DE-Eivas, Salvatenense-L Marinha, 6-0. 

Agenda 
Anibal - Taça Chebenge (Melas-fineis - 
MIO - MC Doida Praha - ABC (17). 
Arieeembilinao - Grande Premio de ~sie -A6 
12 horas, prova a contar para o Mundial de Riotos de 
Fórrnuta 1, no Autodromo de Sacio 
Fetabei liga - Moreeense- Boavista (16), Estoril-
Marrom° (16), Ari:uca-Nacional (18.15). U. Madeira-
Académica (20.30). 
ligaPso - Sporting B-F C Porto B (16). 
Campeariam de Pompa' (2.. Pari)- Descidas -
Série F - Caldas-V Sernache (16). 
Juniores A - °Melo (2.' Fase) - Descidas -
Zona Norte- Vlzela-Morerense (16), Tondela-Lei-
sbes (16). Zona Sul - Sacavenense-U. Leitta (16). 
Juniores A-2.'~sio (2.,  Fase) - Descidas - Sé-
ne A - Mondlnense-Neves 0.6). Serie O - Atlético-
Attanenense (16) 
lenimos %2.. Fase) - Dosadas - Série D - Real-
Electraco ( 
Adores C - Ap. Campeão (3.' Fase) - Braga-Benfi-
ca, Sporting-Belenenses Descidas (2 • Fase) - Série 
A - Santa Maria-Bragança, Merelnense-Barroselas, 
Gil Wenre-Vianense. Sede B - Trofense-Dragon 
Force, Morekense-Penafiel, Regua-Vazam, letrães-
P Ferreira. Ser* C - Anadla-Gafanha. Oliveirense-
Pães, Taboeira-Sanloanense.Avanca-Gondamar. 
Serie D - Pinguinzinhos-BC Branco, Sertanerise-V 
Mocidade, Estação-Ac. Fundão, Naval-Sabugal. Se-
rie E - Maranhense-Caldas, NS Rio Maior-Torteense. 
Sena F °eiras-Pontinha, Alcochetense-Real, ADCE 
Olvals-Sacavenense. Série G - Louletano-Imortal. 
Esp. Lagos-Forense, Quarteirense-Despertar. logos 
as 11 horas. 
A. F. Aveiro - V Divisão- Rães-AL Famakao, Cal-
vão-Cucukles, Agueda-S. Roque, Aba-o,. Bairro, U. 
Larnas-Avanca, Esmoia-Mllhelroense, Sitia° Ver-
P. Brandão, Sp. Espinho-Carregosense. PaNense-
AD Valonguense logos às 16 horas 
A. F. Braga- Divisão Nd-Madona( - Terras Boro-
Brito Sr'. Eutalla Vrzeta-Santa Maria Taipas-Vieira, 
Merelinense-Serzedelú Forjães-Amares Prado-
Trav-assós, Marinhas-0p. Amime, /Dane-Rede, NI-
nense-IlartR Fonte logos às 16 horas.  
A. F. Bragança - °bisão de Honra - Vetais-Afri-
canos, 1 Moncom-Sta Comba VIlança, A. iAmloso-
Rebordelo Sendim-Freira Esp Cinta, Mirandês-Vale 
Conde. Jogos as 16 horas. 
A. F. Coimbra- Olvisao de Honra - Águias-Febres. 
Penelense-Cova-Gala Vinha Rainha-Carapinhe, 
rense. Lagares Beira-V Mocidade, Ançà-U. Carvão. 
Pampilhosense-Sourense, Condelo.Eirense, Raia-
res-Acadêmica B. logos as 16 horas 
A F. Guarda - Mobilo- F. Algodos-Rnheien-
ses, Meda-Vilanovenses, Cortou Mondego-Soim. G 
Rgueirense-VF Naves, Trancoso-Celoricense, V 
Formoso-Manteigas, Gcsiveia-Aguiar Beira. logos 
as 15 horas 
A. F. Latria - Divisão de Honra - Mona Boi-Al-
vaiazere, Pelanga-Ansiao, A Obidos -G. Alcobaça, 
Pombal-Gulense, Maánhense-L. Marrazes, Mata-
mouttsguense-Nazarenos, GRAP-Aklueidão Serra, 
Benedrtense-).fierense. Jogos as 15 horas.  
A. F. Lisboa - ~sio Pró-Madona( - Cangado-
Vealranquense, Alverca-Ericeirense, Lourel-Alta Lis-
boa, Santa Iria-Tires, Loumhanense-Povoense, To-
pai-AL Cacem, Coutada-Bucelense, LInda-a-Velha-
°eiras Jogos às 16 hcras. 
A. F. Proso- ~sio de Gee- Pedrouços-Paredes, 
Lira-Padroense, VMa Meã-Baião, 5. Rio finto-01 
Dam, Valadares Gaia-Vrarino, Aliadas-Cada/ A 
Gandra-Serzedo, Grpa-teça 5. Pedro Cova-Per-afita, 
Rebordosa-Barrosas Jogos às 16 horas 
Malebo de Honra - Vaionguense-Gulialores. Alfe-
nense-CanIdela Infesta-Ermestnde. Canetas 2010-
Maia Lidador, Vila FC-Alpendooda, Vita Calz-D. San-
dinenses (Zona Desp. Lto), Balasar-Lavrense 
(Campo 1 Mun. Póvoa Varam). Gondim Maia-Gema. 
Algosas 16 horas. 

Olvisao - Sane 1- Pedroso-Desp. Leça Balo, 
Avires-Lus. Santa Cruz, Arcozelo-Nogueirense, Le-
verense-S kat.; S. \ Mor.Custótas (CD CaMParraà). 
Foz-Moc S. Gemi, Czesturna-Perosinto 
Castelo Maia-Pasielelra. Série 2 -At. Rio finto-So-
brosa, Carie Rei-Aguas Eivo. NunAlvares-Meles. 
Liviação-Crina Sardins, Bailar -Sp Campo (Campo 
1 Cidade Desp. Paredes), Ataense-Bougadense (CD 
Vabom), Aparecida-Nevogrde, Rio Moinhos-Folgo-
sa Mar logos as 16 horas. 
A. F. Setdbal %Mão - C. Indústria-Almada, 
Pescadores-Ari tira, O. Montilo-BM Almada, Sesim-
bra-U. Santiago Cacem, Akochetense-Alfannk Mon-
te Caparica-F Barreiro, Quinta Condee-Chameca ta 
palco, Banherense-Grandolense. logos as 16 horas 
A. F. Viseu - Olvkb de Honra - Satao-Panense. 
Aleite-Ferreiro Aves, Carregai Sal-Resende, Penai - 
va-C.asuo Dane, Viseu Benfica-Moleiros Lamelas-
manguaide, Tarouguense-Moimenta Berra Silguei-
ros-Sampedrense logos às 16 horas. 
%abolia Pnde - Torneie Quadrangular (Cabo 
Verde) - Cabo Verde-Portugal (18.151 
Reguei mu Parla-Taça CERS (Finai Four) - Final 
(16.30 - Miei Barcelos) 
Web -Estore Open - Errais (13.30 e 16), no Clube 
de Tênis do Estoril 
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Águias voltaram a ganhar e estão, agora, à espera do ABC 

:1  Novo triunfo na Taça Challenge 

Benfica confirma 
presença na final 

As águias confirmaram, 
ontem, a presença na final 
da Taça Challenge, ao volta-
rem a vencer, 29-27, o 
Fyllingen Bergen, na Norue-
ga, onde defendiam uma 
vantagem de 13 golos con-
quistada em Lisboa (35-22). 
Depois de ter falhado a con-
quista da Taça Challenge em 
2010/11, na final perdida 
para os sérvios do Partizan. 
o Benfica volta a marcar pre-
sença na decisão do troféu, 
onde pode encontrar a for-
mação do ABC, numa inédi-
ta final lusa. 

O Benfica chega ã final da 
Taça Challenge moralizado 
pela conquista da Taça de 
Portugal e por afastar o cró-
nico campeão nacional F. C. 
Porto do play-off do titulo. 

Fylibeigi 27 
Desfira 29 
Local Paolh3o do Fyliengen na Noruega Árbitros 
Robert Harabaglu e Siou Stanescu (Roménia) 
~em Lars Rlsmark lben HOdsten (51 
Andreas Grennim (3), Stenkost (1). 'ranger) (4 
Fiockik Mossesmd (11 Jullus Undirsog (7). Tore 
Lunde (5), Jostern Epland (1), Lygre, Flennk, Hakon 
Heldal e Mumestad. Treinador Vidal Sji5clar 
Imfica Hugo FlqUelra, Capdevele, Carvalho (3, 
lavier Borragan (4). Tiago Pereira (2/ Joao Pais (2), 
Paulo Moreno (1),F>Iedy Semedo Cavalcann (2), 
Tiago Ferro (2), Betone Moreira (3), Ferreira (3), 
Augusto Aranda (4), Hugo Lima (3) e Vrgoc 
Treinador Marrano Ortega Ao Intervalo 14-11 
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Benfica na final 
da Taça Challenge, 

ABC à espreita 

O Benfica nem precisava de um 

triunfo, mas foi isso que conseguiu 

ontem na Noruega, no jogo da se-

gunda mão das meias-fi nais da Taça 

Challenge, em andebol. Frente ao 

FyllingenBergen, adversário que já 

tinha derrotado por uma margem 

confortável no pavilhão da Luz, os 

“encarnados” voltaram a ganhar, 

desta vez por 29-27, e qualifi caram-

se para a fi nal da competição. No 

jogo decisivo, correm o risco de vir 

a encontrar... o ABC.

A primeira peça de um puzzle 

potencialmente português na fi nal 

da terceira prova de clubes mais re-

levante da Europa do andebol foi 

colocada pelo Benfi ca. Na primeira 

mão da eliminatória, o apuramento 

já tinha fi cado encaminhado, com 

um desnivelado 35-22 a favor das 

“águias”. Por isso, para o encontro 

na Noruega, o treinador, Mariano 

Ortega, optou por fazer uma rotação 

mais ampla do plantel.

A formação portuguesa não come-

çou especialmente bem, cometen-

do demasiados erros defensivos, e 

chegou mesmo ao intervalo a perder 

por 14-11. Ainda assim, continuava 

confortável na eliminatória e, sem 

grande pressão, arrancou para um 

segundo tempo de grande nível, 

que lhe permitiu não só recuperar 

da desvantagem como assegurar 

o triunfo frente ao FyllingenBer-

gen, equipa que foi eliminada nos 

quartos-de-fi nal do play-off  da Liga 

dinamarquesa.

“Sabíamos que era uma boa equi-

pa. Estivemos concentrados e eles 

não estiveram muito bem, porque 

também tinham tido jogo na quarta-

feira, e nós aproveitámos. Defensi-

vamente não estivemos muito bem 

na primeira parte, mas na segunda 

parte fi zemos um grande jogo, recu-

perámos no marcador, defendemos 

Andebol
bem e isso fez a diferença”, resumiu 

o espanhol Mariano Ortega, ouvido 

pela Benfi ca TV.

Os “encarnados” repetem, desta 

forma, a presença na fi nal de uma 

competição em que já haviam dis-

putado o encontro decisivo, em 

2010-11. Na altura, o troféu fi cou 

nas mãos dos russos do Cimos Ko-

per, depois de um empate (27-27) e 

de uma vitória (31-27). Portugal, de 

resto, tem alguma tradição em fi nais 

da Challenge Cup, ainda que, apesar 

de cinco presenças, só uma vez a 

tenha conquistado — o campeão foi 

o Sporting, em 2009-10.

Na época passada, já o ABC ti-

nha garantido o acesso à fi nal (em 

que perderia com os romenos do 

Odorhei) e hoje tem uma oportu-

nidade de ouro de repetir a proe-

za. Na primeira mão, os minhotos 

bateram o Dukla de Praga por 34-

33 e nesta tarde tentam defender a 

vantagem na República Checa. Se o 

conseguirem, será a primeira fi nal 

europeia 100% portuguesa na his-

tória do andebol.

Depois de um 35-22, o Benfica 
voltou a ganhar (29-27)
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Benfica garante presença na final 
da Taça Challenge em andebol  pág.54

Página 10



A11

  Tiragem: 75971

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 12,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64245683 01-05-2016

DECISOES 

ABC em Praga 
queria adiar 
jogo com leões 

O ABC começa hoje uma 
semana decisiva para tentar 
chegar aduas finais. Oprimeiro 
desafio joga-se hoje (17 horas) 
em Praga, coma turma de Braga 
a deter escassa vantagem (34-
33) frente ao Dukla, depois da 
partida da P mão da Taça 
Challenge. E o segundo teste é 
quarta-feira, quando o Sporting 
visitaroSá Leite, no matchpoint 
das meias-finais do playoff do 
campeonato, empatado 2-2. 

Carlos Resende, treinadorckr 
ABC, queria um calendário me-
nos apertado: "Tentámos adiar 
o jogo com o Sporting para 
quinta-feira, mas o adversário 
não aceitou o nosso pedido. 
Mesmo assim, o ABC está moti-
vado para ganhar em Praga, as-
sim como ao Sporting. Quere -
mos as duas finais." o 
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ANDEBOL 

Tiago Rocha disputa 
final frente ao Kielce 
R Tiago Rocha conduziu o Wisla Plock 
à final da Superliga polaca, eliminando 
(3-o) o Azoty-Pulawy, nas meias-finais do 
playoff. E ontem foi apurado o outro fi-
nalista. O tetracampeão Kielce bateu 
(40-19) e afastou (3-o) o Kwidzyn. 
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Jorge Silva brilha 
na Liga Asobal 

O andebolista Jorge Silva 
foi ganhar em Benidorm (32 - 
28), pelo que a sua equipa, o 
Anaitasuna, mantém intacta o 
objetivo de se qualificar para as 
provas europeias, ao ocupar o 
7° lugar da Liga Asobal (Espa-
nha), cumpridas 26 jornadas. 
lateral-direito foi um dos me-
lhores marcadores da partida, 
com 7 golos e 78% de eficácia. 
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ANDEBOL 

BENFICA NA FINAL DA 

Águias repetem vitória 
na Noruega e repetem 
na competição europeia 
feito de 2011 

• 27 29 
FYLLIN. BERGEN BENFICA 

Erlend Aam0  elklarlano Ortega 
Gt5 EXC GIS E XC 

1 RISMARK* O O 
IBEN HVIDSTEN 5 O 
ANDREAS GJEITREM 3 1 
JULIUS ANDERSSON 7 O 
JOAKIM STENQVIST 1 O 
TORE LUNDE 5 O 
EIVIND TANGEN 4 O 

TORD VARDALO O O 
JOSTEIN (PLANO 1 O 
HAKON BERGE O O 
MATIAS tYGRE O O 
HENRIK GJERSTAD O O 
FRED. MOSSESTAD 1 O 
SINDRE HELDAL O O 
S. NOSSESTAD O O  

H FIGUEIRA* O O 
TIAGO PEREIRA 2 O 
ELLEDY SEMEDO O O 
JAVIER BORRAGAN 4 1 
JOÃO PAIS 2 O 
DAVIDE CARVALHO 3 O 
PAULO MORENO 1 1 

N. MITREVSKI O  O O 
G. CAPDEVILLE* O O 
UELINGTON SILVA 3 1 
HUGO I IN1A 3 O 
TIAGO FERRO 2 O 
BETONE MOREIRA 3 O 
DRAGAN VRGOC O O 
AUGUSTO ARANDA 4 O 
ALEX. CAVALCANTI 2 1  

AO INTERVALO: 14 11 

LOCAL: Framohallen, em Bergen, Noruega 

ÁRBITROS: Robert Harabagiu e Silviu 
Stanescu (ROM) 

ALEXANDRE REIS 

Ea  O Benfica confirmou ontem o 
favoritismo e apurou-se para a final 
da Taça Challenge, repetindo o fei-
to alcançado em 2011, no ano se-
guinte à conquista do Sporting na 
prova europeia. Com  uma vanta-
gem de 13 golos (35 -22) obtida na 
Luz, as águias viajaram à Noruega 
descontraídas e voltaram a bater 
(29-27)o FyllingenBergen. 

Mesmo assim, a turma anfitriã 
não se rendeu, tentando corrigir a 
derrota em Lisboa. Perante defe-
sa agressiva, os encarnados leva-
ram tempo a descobrir o caminho 
da baliza adversária, ao marca-
rem o primeiro golo apenas aos  

6.30 minutos, reduzindo parai-3. 
Seguiu-se o melhor período na 1a 

parte dos vencedores da Taça de 
Portugal, que corrigiram a defesa, 
com brilho do guarda- redes Hugo 
Figueira, e contra-ataque, a dar a 
volta ao resultado (5-4), perto dos 
11 minutos. 

Mas apoiado pelo seu público, o 
FyllingenBergen, 49  classificado 
no campeonato do seu país, reagiu 
e voltou a dominar (14-11, ao in-
tervalo), embora por margens 
curtas, bem controladas por um 
Benfica imparável nas provas 
onde tem estado envolvido. 

CHALLENGECUP 
MEIAS•FINAIS

1@ mão 2@ irão 

FyllingenBergen-Benfica 22-35 27-29 
HC Dukia Praga-ABC 33-34 17h00 

A superioridade dos encarnados 
veio ao de cimo no tempo comple-
mentar, com Ortega a rodar o 
plantei e este a recrear-se perante 
a quebra dos noruegueses. Desta-
ques individuais para o referido 
Figueira, Augusto Aranda (4 go-
los) e lavier Borragan (4), bem se-
cundados por Hugo Lima (3), - 
lington da Silva (3) e Davide Car- 

valho (3). O pivô Ales Silva conti-
nua a recuperar de lesão. 

O Benfica fica, agora, à esperados 
outros finalistas da Challenge (ABC 
ou Dukla de Praga) e playoff do 
Campeonato, onde ainda está o 
emblema minhoto e o Sporting. 

Excelente 2-aparte 
Mariano Ortega continua a fazer 
história: "Não entrámos bem no 
jogo ao nível defensivo, mas fize-
mos um grande jogo na 2a  parte. 
Precisamos de todos, pois fazem 
uma equipa unida. Quando entram 
dão o máximo." o 
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44  

OURO: O argelino mos-
trou por que é uma das 

I

figuras do Sporting de Jorge Jesus. Dois go-
los no Dragão que o aproximam de Jonas 
na Bota de Ouro e ajudam a manter o Ben-
fica sob pressão na La Liga. [págs. 2 a 15] 

JORGE 
SIMAO 
PRATA: Quatro vitórias 
seguidas, na melhor série 

da época, mostram a sólida candidatura do 
P. Ferreira à Liga Europa. Nada de novo 
para o seu treinador, que fizera o mesmo no 
Belenenses na última temporada. [pág. 22] 

X 

LATA: Mais do que a der-
rota expressiva no clássi-

co com o Sporting. este dragão está à beira 
de assinar a pior época neste século. Em 
2001/02 terminou o campeonato com 8 der-
rotas e 34 golos sofridos. [págs. 2 a 15] 

 

FC PORTO 

Atribuídas por Paulo ~atai 

OR
MARIANO 

'TEGA 
BRONZE: Depois da con-
quista da Taça de Portu-

gal e do apuramento para o duelo que irá 
discutir o título de campeão nacional, o téc-
nico espanhol colocou o andebol do Benfi-
ca na final da Taça Challenge. [pág. 391 
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Benfica pode defrontar ABC na final da Taça Challenge.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=89b868e9

 
01-05-2016 00:01
 
 "Encarnados" venceram o Fyllingen Bergen, por 29-27.
 
 Foto: Lusa
 
 Benfica pode defrontar ABC na final da Taça Challenge.
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica apurou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol ao vencer por 29-27 o Fyllingen
Bergen, na Noruega, onde defendia uma vantagem de 13 golos conquistada em Lisboa (35-22).
 
 Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na final perdida para os sérvios do
Partizan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde pode encontrar a formação do
ABC de Braga, numa inédita final lusa.
 
 A formação 'encarnada' aguarda agora pelo adversário que sairá do embate de domingo entre o ABC
de Braga e o Dukla de Praga, referente à segunda 'mão' das meias-finais, na República Checa, onde os
minhotos defendem uma magra vantagem de um golo (34-33).
 
 A acontecer uma final da Taça Challenge entre Benfica e ABC esta seria a primeira vez na
modalidade, depois de já se terem decididos titulos europeus entre equipas lusas no futebol e no
hóquei em patins.
 
 O Benfica chega à final da Taça Challenge moralizado pela conquista da Taça de Portugal e de ter
afastado o cronico campeão nacional FC Porto nas meias-finais do 'play-off' do título.
 
 "Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte e, apesar da vantagem que levávamos,
estivemos muito bem, apesar de uma primeira parte em que podíamos ter feito melhor", reconheceu
aos canais do clube o treinador Mariano Ortega.
 
 Ainda de acordo com Mariano Ortega, o Benfica fez uma grande segunda parte, muito concentrado,
quer defensiva quer ofensivamente e obteve uma vitória justa pelo que todo o grupo está de
parabéns.
 
 O Benfica alinhou de início com Hugo Figueira (guarda-redes), João Pais, Elledy Semedo, Tiago
Pereira, Javier Borragán, Davide Carvalho e Paulo Moreno.
 
 Depois de ao intervalo se registar um resultado de 14-11 favorável aos anfitriões, na segunda metade
os comandados de Mariano Ortega mostraram a sua superioridade em campo e venceram, por 29-27.
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 Javier Borragán e Augusto Aranda, com quatro golos cada, foram os principais marcadores da
formação 'encarnada'.
 
 Por parte da formação norueguesa, o destaque vai para o poder de concretização de Julius Lindskog
Andersson, que foi o melhor marcado do encontro, com sete golos, seguido de René Hvidsten e Andre
Lunde, ambos com cinco.
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Seleções Nacionais Andebol Praia Sub16 em observação na Nazaré
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ee907eb5

 
O estágio decorreu de 25 a 27 de Abril, na Praia do Norte, na Nazaré. A Nazaré, local que vai receber
o Campeonato da Europa de Sub16, um evento desportivo organizado pela Federação Europeia de
Andebol, Federação de Andebol de Portugal e Município da Nazaré, de 8 a 10 de Julho, recebeu um
estágio de observação das Selecções Nacionais de Andebol de Praia do escalão. O estágio decorreu de
25 a 27 de Abril, no Centro de Alto Rendimento de Surf na Praia do Norte, na Nazaré. Este foi o último
estágio de observação e, por essa razão, esteve presente um grupo mais reduzido - dos 34 atletas em
observação, apenas doze, de cada género, farão parte da equipa final, que regressa, em Junho, ao
Carsurf, para novo estágio. As excelentes condições para o estágio e o apoio do Município foi
fundamental para o sucesso desta etapa. Um agradecimento especial a todos os Clubes e Pais de
atletas envolvidos, pelo apoio e envolvimento incondicional.
 
 2016-04-30T14:14:55+01:00
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mais desporto  

ANDEBOL  TAÇA CHALLENGE 

A 60 minutos da final 
Final inédita portuguesa pode ficar marcada no fim de semana o Benfica na Noruega com 
vantagem ABC à procura de vitória na República Checa com apenas um golo de diferença 

por 
HUGO COSTA 

B
ENFICA e ABC procuram, 
hoje e amanhã, respetiva-
mente, escrever nova pá-
gina de ouro no andebol 
português, caso ambos se 

qualifiquem para a final da Taça 
Chafienge, na que seria a primeira fi-
nal lusa na Europa da modalidade, 
mas imitando futebol e hóquei em 
patins no que toca a modalidades de 
pavilhão. Para isso, o Benfica dis-
põe de confortável vantagem de 13 
golos (35-22) na deslocação à Norue-
ga onde hoje mede forças com o 
Fyllingen Bergen e, em circunstân- 

cias normais, chegará à 2.3  final do 
seu historial depois de em 2010/11 ter 
sido derrotado pelo Partizan na final 
desta mesma competição. 

A atravessar momento 
único — conquista da Taça 
de Portugal e apuramen-
to para a final do cam-
peonato — os coman-
dados de Mariano 
Ortega podem juntar 
terceira viagem ao en - 

Hugo Lima (Benfica) 

e Nuno Grilo (ABC) 

deram voz aos 

anseios das suas 

equipas 

respetivamente aos 

jogos da 2.' mão das 

meias-finais, 

cumpridos fora e 

que podem ditar 

histórica 
final lusa na Europa 

contro decisivo e o central Hugo 
Lima deixou a garantia: «Vamos en-
trar com garra e amor à camisola. Te- 

mos a possibilidade de estar em 
três finais e vamos dar tudo 

para conseguir. A da Taça de 
Portugal, já estivemos e 
vencemos. Tudo pode 
acontecer e vamos dar 
tudo para vencer. Já 
aconteceram tantas his-
tórias noAndebol, temos 

de estar concentrados.» 
Falando em histó- 

rias, o ABC vai a Pra- 

CALENDÁRIO ev., 
Taça Challenge-> 1/2 finais.> 2.' 'mão' 

3 mije  
Fyllingen Bergen (Nor)-Benfica 19.48 h 
Framohallen, em Berger), na Noruega  

Amanhà  
Dukla Praga (R. Che)-ABC 17.00 h 
Arena Sparta, em Praga, na República Checa 

ga com vantagem de um golo con-
quistada em Braga (34-33), masjá na 
época passada venceu o Dukla na 
capital da República Checa, no iní-
cio da caminhada até à final desta 
Challenge, que terminou com der-
rota na Roménia ante uma dupla de 
arbitragem macedónia bastante fa-
vorável aos romenos. 

Com três finais perdidas na Eu-
ropa (Liga dos Campeões, 1993 /94 e 
Taça Challenge, 2004/05 e 2014/15), 
o ABC busca 4.a final igualmente em 
bom momento: conquistou a Su - 
pertaça no início da época e tem o 
jogo decisivo das 1/ 2 finais do Ande-
bol 1 em casa na 4.3  feira como Spor-

ting. O lateral Nuno Grilo não tem 
dúvidas: «Vamos a Praga para 

ganhar, fizemos um jogo mui-
to fraquinho defensivamen-

te em casa e podemos 
melhorar. Eles têm o 
seu mérito, nós não 

estivemos perto do 
que somos capa-
zes e a verdade é 
que ainda não 
perdemos nesta 

competição este 
ano.» 
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mais Andebol 

   
 

O FEMININO. Iniciam-se hoje, em 
Aveiro e Pombal, as meias-finais da 
divisão maior. Tricampeão nacional, 
o Alavarium recebe o vencedor da 1.' 
fase, o Colégio de Gala (18.30 h), e o 
Colégio João de Barros é anfitrião da 
Madeira SAD (17 h), Será o Jogo 1 
numa sede à melhor de 3, com o 
jogo 2 a 7 de maio e o 3.°, se 
necessãrio, no dia seguinte, ambos 
em Gaia e Funchal respetivamente. 

O FEMININO II. Também hoje joga-
-se o Sta. Joana-Maiastars e 
amanhã o CALE-Sp. Madeira, do 
5.°/8.° lugares. No grupo B, a 
Assomada (19 pts) recebe a 
Juve Lis (22), e amanhã o P. 
Manuel (20) vai ao 
Alpendorada (19). 
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Benfica na final da Taça Challenge de andebol após nova vitória frente ao Fyllingen
Bergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

_vitoria_frente_ao_fyllingen_bergen.html

 
O Benfica confirmou hoje a presença na final da Taça Challenge de andebol ao voltar a vencer o
Fyllingen Bergen, na Noruega, desta vez por 29-27, onde defendia uma vantagem de 13 golos
conquistada em Lisboa (35-22). Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na
final perdida para os sérvios do Partizan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde
pode encontrar a formação do ABC de Braga, numa inédita final lusa. O Benfica chega à final da Taça
Challenge moralizado pela conquista da Taça de Portugal e de ter afastado o cronico campeão nacional
FC porto nas meias-finais do 'play-off' do título.
 
 30.04.2016
 
Lusa
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Um golo é a vantagem que a
equipa bracarense leva do jogo
da primeira mão (34-33) que foi
disputado sábado no Pavilhão
Flávio Sá Leite.

Ontem, poucas horas antes da
partida — a equipa saiu hoje da
capital minhota às 4 — o ponta
Fábio Vidrago e o lateral direito
Nuno Rebelo evidenciaram aos
jornalistas uma expectativa posi-
tiva quanto à superação da eli-
minatória.

Fábio Vidrago admitiu que em
Braga o resultado “não foi o me-
lhor para nós, mas apesar disso
nós queremos vencer o jogo”.

Segundo o ponta-esquerda,

“sabemos que estivemos defen-
sivamente mal, e depois também
não conseguimos sair muito bem

para o contra-ataque. Isso preju-
dicou-nos um bocado no nosso
sistema de jogo”.

Questionado se pode ter havido
antes do primeiro jogo com os
checos pouco tempo para des-
canso — a equipa bracarense vi-
nha de um encntro exigente,
quarta-feira à noite em Lisboa
com o Sporting — e se pode
acontecer a equipa encontrar-se
em melhor condição para faer
face ao jogo, Fábio Vidrago co-
meçou por responder que “pode
ter sido isso”, mas logo acres-
centou que “nós temos um plan-
tel muito competitivo” e realçou
que “vamos rodando a maior
parte dos jogadores”.

No caso dos pontas, vincou,
“jogamos meio-meio e isso aju-
da-nos a estarmos sempre fres-
cos fisicamente”.

Fábio faz mesmo questão de
assumir que “não deve ter a ver

tanto com isso, mas com o nós
não estarmos tão concentrados e
erramos defensivamente”.

DR  

Nuno Rebelo e Fábio Vidrago, ontem, em conferência de imprensa

ABC/UMinho tenta em Praga
mais uma final na Challenge
AMANHÃ ÀS 17 HORAS portuguesas (18 locais) o ABC/UMinho defronta na Arena Sparta, na capital
checa, o Dukla Praga, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol. 

[No jogo da primeira mão]
“marcámos muitos golos,
mas mesmo assim
perdemos muitas bolas.
Tivemos muitas falhas
técnicas e acho que,
corrigindo um bocado a
defesa e um bocado o
ataque, conseguimos uma
diferença bastante grande
no jogo de domingo”. 

[Vindo de uma lesão]
“Conforme vou treinando,
todos os dias vou
melhorando a minha forma
física. Não tive mais dores
no joelho. Agora é só
mesmo uma questão de me
envolver mais com os meus
colegas e a cada dia que
passa sinto-me melhor
fisicamente”.

Nuno Rebelo
Lateral do ABC/UMInho
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

OABC/UMinho saiu de Braga hoje às
4.00 horas, para embarcar  no voo que sai
do Aeroporto Francisco Sá Carneiro às
6.00, com chegada pelas 9.40 em Frank-
furt, onde a comitiva faz cerca de quatro
horas escala até às 12.15 (locais, 13.15
horas em Portugal), com chegada previs-
ta uma hora depois a Praga. 

Por volta das 18 horas, a equipa orienta-
da por Carlos Resende e Carlos Ferreira
deverá efectuar um treino de adaptação
ao recinto do jogo, a Arena Sparta, recin-

to  alternativo do Dukla, que é proprie-
dade do Sparta Praga, a cerca de 6 km
do centro histórico. 

A equipa fica instalada no Clarion Con-
gress Hotel Prague, próximo da Arena
onde vai ter lugar o jogo, que vai ser diri-
gido pelos árbitros finlandeses Jan Erik
Leandersson e Mikael Lindross.

O regresso está previsto para 2 de
Maio, com percurso inverso, saindo de
Praga às 10.40 e chegada ao Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, pelas 15.35.

Quarta-feira está previsto o jogo ABC-
Sporting, quinta partida das meias-finais
do play-off do campeonato nacional.

DR  

Recinto onde o ABC defronta amanhã o Dukla Praga

Recinto emprestado pelo Sparta Praga 

Segunda mão na Arena Sparta 
com árbitros finlandeses
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Benfica na final da Taça Challenge de andebol após nova vitória frente ao Fyllingen
Bergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3003e70f

 
O Benfica confirmou hoje a presença na final da Taça Challenge de andebol ao voltar a vencer o
Fyllingen Bergen, na Noruega, desta vez por 29-27, onde defendia uma vantagem de 13 golos
conquistada em Lisboa (35-22). Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na
final perdida para os sérvios do Partizan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde
pode encontrar a formação do ABC de Braga, numa inédita final lusa. O Benfica chega à final da Taça
Challenge moralizado pela conquista da Taça de Portugal e de ter afastado o cronico campeão nacional
FC porto nas meias-finais do 'play-off' do título.
 
 30 | 04 | 2016   22.00H
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Alavarium recebe hoje o Colégio de Gaia
O Alavarium/Love Tiles, tri-campeão nacional de andebol feminino, será, esta tarde,
a partir das 18.30 horas, anfitrião do Colégio de Gaia. Trata-se da primeira partida
das meias-finais da 1.ª Divisão e prevê-se que seja muito disputada.
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Benfica na final da Taça Challenge, à espera do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ac67c8

 
30 DE ABRIL DE 201623:14
 
 Encarnados venceram na Noruega. ABC tenta este domingo, em Praga, garantir uma final 100%
portuguesa
 
 O Benfica apurou-se este sábado para a final da Taça Challenge de andebol ao vencer por 29-27 o
Fyllingen Bergen, na Noruega, onde defendia uma vantagem de 13 golos conquistada em Lisboa (35-
22).
 
 Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na final perdida para os sérvios do
Partizan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde pode encontrar a formação do
ABC de Braga, numa inédita final lusa.
 
 A formação 'encarnada' aguarda agora pelo adversário que sairá do embate de domingo entre o ABC
de Braga e o Dukla de Praga, referente à segunda 'mão' das meias-finais, na República Checa, onde os
minhotos defendem uma magra vantagem de um golo (34-33).
 
 A acontecer uma final da Taça Challenge entre Benfica e ABC esta seria a primeira vez na
modalidade, depois de já se terem decididos titulos europeus entre equipas lusas no futebol e no
hóquei em patins.
 
 O Benfica chega à final da Taça Challenge moralizado pela conquista da Taça de Portugal e de ter
afastado o cronico campeão nacional FC Porto nas meias-finais do 'play-off' do título.
 
 "Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte e, apesar da vantagem que levávamos,
estivemos muito bem, apesar de uma primeira parte em que podíamos ter feito melhor", reconheceu
aos canais do clube o treinador Mariano Ortega.
 
 Ainda de acordo com Mariano Ortega, o Benfica fez uma grande segunda parte, muito concentrado,
quer defensiva quer ofensivamente e obteve uma vitória justa pelo que todo o grupo está de
parabéns.
 
 O Benfica alinhou de início com Hugo Figueira (guarda-redes), João Pais, Elledy Semedo, Tiago
Pereira, Javier Borragán, Davide Carvalho e Paulo Moreno.
 
 Depois de ao intervalo se registar um resultado de 14-11 favorável aos anfitriões, na segunda metade
os comandados de Mariano Ortega mostraram a sua superioridade em campo e venceram, por 29-27.
 
 Javier Borragán e Augusto Aranda, com quatro golos cada, foram os principais marcadores da
formação 'encarnada'.
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 Por parte da formação norueguesa, o destaque vai para o poder de concretização de Julius Lindskog
Andersson, que foi o melhor marcado do encontro, com sete golos, seguido de René Hvidsten e Andre
Lunde, ambos com cinco.
 
Lusa
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Benfica na final da Taça Challenge de andebol após nova vitória frente ao Fyllingen
Bergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=823191

 
HOJE às 21:59
 
 O Benfica confirmou hoje a presença na final da Taça Challenge de andebol ao voltar a vencer o
Fyllingen Bergen, na Noruega, desta vez por 29-27, onde defendia uma vantagem de 13 golos
conquistada em Lisboa (35-22).
 
 Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na final perdida para os sérvios do
Partizan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde pode encontrar a formação do
ABC de Braga, numa inédita final lusa.
 
 O Benfica chega à final da Taça Challenge moralizado pela conquista da Taça de Portugal e de ter
afastado o cronico campeão nacional FC porto nas meias-finais do 'play-off' do título.
 
 Diário Digital / Lusa
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frente ao Dukla de Praga, 
na República Checa. 

Os academistas que-
rem naturalmente repetir 
o feito da época passada e 
assegurar a final da com-
petição, mas, para tornar 
essa ambição uma reali-
dade absoluta, terão de 
«corrigir os muitos erros» 

abc em contagem decrescente para o 2.º jogo das "meias" da Taça challenge  

Emendar erros e repetir a final 

que cometeram no due-
lo disputado no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. 

«Se fomos surpreen-
didos em casa? Nós é que 
nos surpreendemos a nós 
mesmos com muitos er-
ros. Acredito que se corri-
girmos isso, tanto na de-
fesa como na saída para 
o ataque, podemos ven-

cer», resumiu Nuno Re-
belo, corroborado por Fá-
bio Antunes. 

«O resultado na pri-
meira "mão" não foi o 
melhor, mas acredito que 
podemos vencer no pavi-
lhão do Dukla», acrescen-
tou o ponta direita dos 
amarelos.

Vidrago à defesa 
com Benfica 
Numa altura em que o seu 
nome é apontado ao Ben-
fica, Vidrago jogou à de-
fesa quando confronta-
do sobre o interesse das 
águias. 

«Quando acabar a 
época decido se vou con-
tinuar aqui. Benfica? Só 
estou concentrado no 
ABC e em ser campeão 
por este clube, feito que 
ainda não consegui», re-
sumiu o andebolista de 
26 anos.  

Rebelo e Vidrago falaram sobre segundo jogo das "meias"

 JOsé costa lima

U
m golo apenas (34-
-33) é "tudo" aquilo 
que o ABC/UMinho 
leva de vantagem 

para a patida da segunda 
"mão" das meias-finais da 
Taça Challenge, que vai 
ser disputada amanhã, às 
17h00 (hora portuguesa), 

D
M
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ABC
CHEGA HOJE

À REPÚBLICA CHECA
PARA DEFRONTAR

DUKLA
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O Sporting Clube da Horta, emble-
ma da ilha do Faial, sagrou-se cam-
peão regional de andebol, no esca-
lão etário de juniores masculinos, 
ao bater, em Santa Maria, no jogo 
decisivo do torneio, o Clube Des-
portivo “Os Marienses”, por dois 
golos de diferença. 
A equipa anfitriã (Clube Desportivo 
“Os Marienses”) ocupou a segunda 
posição, cabendo o terceiro lugar ao 
Grupo Desportivo da Casa do Povo 
dos Arrifes (São Miguel). 
No quarto e último posto ficou 
o Grupo Desportivo da Casa do 
Povo dos Biscoitos, representante 
da Associação de Andebol da Ilha 
Terceira.  

aNDEbOL

Sporting da Horta
campeão de juniores
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Xico Andebol tem última hipótese de garantir já a permanência da 2.ª Divisão de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Guimarães Digital Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7c90d7c7

 
30 de Abril, 2016 10:36
 
 O Xico Andebol tem este sábado a derradeira oportunidade para a garantir, desde já, a permanência
na 2.ª Divisão do Campeonato Nacional de Andebol.
 
 À entrada para a derradeira jornada, a equipa comandada por Gustavo Castro não depende apenas
do resultado que conseguir na casa da Sanjoanense. O Xico Andebol terá sempre de fazer um
resultado melhor que o Estarreja na última jornada, uma vez que as duas equipas somam os mesmos
40 pontos e o Estarreja tem vantagem no confronto directo.
 
 Depois das alterações ao regulamento competitivo aprovadas na última Assembleia Geral da
Federação de Andebol de Portugal, esta temporada não haverá descidas directas à 3.ª Divisão. O
alargamento da 1.ª Divisão leva a que haja mais vagas disponíveis, pelo que a Federação decidiu que
os dois últimos classificados da 2.ª Divisão terão de disputar um play-off com os terceiro e quarto
classificados da 3.ª Divisão por um lugar naquele escalão na época 2016/2017. Esses jogos de
apuramento terão lugar apenas em Agosto, antes do arranque dos campeonatos. Isto significa que se
o Xico Andebol não conseguir evitar um dos dois últimos lugares da 2.ª Divisão, ainda terá mais uma
oportunidade para assegurar a permanência.
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ASE\  

Taça Challenge, metas-finals, 
,anão: Fyllingen Bergen 
(Noruega)-Benfica,19h45. 

13ASQUFTE-;:-‘   
CampeonatodaLlga-
playeff3.'Jogo-V.  

Guimarães-FC Porto, 15h00; 
Lusitânia-Benfica,17h00; 
Galitos-Oliveirense 21h30; 
Barcelos-0varenee, 21h30. 

Volta à Rornandia (Suíça). 
com a participação de Rui 
Costa e Mário Costa (Lampre) 
e de Bruno Pires (Team Roth), 
a decorrer até dia 1. Volta à 
Turquia, coma participação 
de ciclisLis portugueses, 
a decorrer até dia 1. 

I Liga -32.' Jornada 
Tondela-RioAve,16h00; 
Belenenses-P. Ferreira, 16h00; 
FC Porto-Sporting, 18h30. 
II Liga - 44,aJomada: 
Olhanense-Freamunde,11h15; 
Braga B-Benfica 6,16h00; V. 
Guimarães B-Covilhã,16h00; 
Leixões-Famalicão,16h00;Ac 
Viseu-Feirense,16h00; 
Varzim-Mafra,16h00; 
Penafiel-Oriental, 16h00; 
Atlético-Santa Clara,16h00, 
Aves-Gil Vicente,16h00; 
Chaves-Farense,16h00; 
Oliveirense-Portimonense, 
16h00.Campeonato de 
Portugal-II Fase-Ir 
Jornada -Subida - Zona 
NortzVizela-Gondomar, 
Anadia-Estarreja; 
Bragança-Pedras Rubras; 
Fafe-Vilaverdense. Zona Sul. BC 
Branco-Praiense 1.° 
Dezembro-Casa Pia; Cova 
Piedade-Angrense; 
Leiria-Moura. Série A: 
Mirandela-Argozelo; 
Neves-Maritimo B; 
Vianense-Pedras Salgadas; 
Camacha-Limianos. Série B: S. 
Martinho-Torcatense; 
Trofense-Oliveirense; 
Mondinense-Felgueiras1932; 
Arões-Varaim. Série C: 
Cinfâes-Sobrado; 
Arnarante-Vila Real; 
Tirsense-Salgueiros 08; 
Coimbrões-Sousense. Série a 
Oliveira Frades-Cesarense; 
Víldemoinhos-Gafanha; 
Mortágua-Sanjoanense; 
Basteio-Lourosa. Série E: 
Pampilhosa-Tourizense; 01. 
Hospital-Ideal; 
Sabugal-Operário; Acad. 
Coimbra-Nogueirense. Série F: 
Peniche-Crato; 
Naval-lcanenense; Águias 
Moradal-Sertanense. Série G: 
Coruchense-Eléctrico; 
Sintrense-Loures; 
Sacavenense-Torreense;  

Malveira-Real SC; Série H: 
Pinha lnovense-Barreirense; 
Atlético-Juventude; 
Louletano-Almancilense 
(Estádiodo Algarve); Lusitano 
VRSA-Castrense. Jogos às 
16h00. Juniores A- I Divisão - 
2,  Fase - 9a  Jornada - 
Apuramento de Campeão: 
Rio Ave-Belenenses; 
Sporting-Paços Ferreira; V. 
Guimarães-FC Porto; 
Académica-Benfica. 
Manutenção/Descida - Zona 
Norte Feirense-Boavista; Gil 
Vicente-Braga. Zona Sul: 
Nacional-Casa Pia; 
Loures-Portimonense; 
Torreense-Oeiras. 
Juniores A - II Divisão - 11 Fase - 
9.3  Jornada - Subida -Zona 
Norte: Operário-Ac Viseu 
(15h00);Oliveirense-Faf 
Chaves-Padroense Zona Sul: V. 
Setúbal-Naval; Real-Cova 
Piedade; Maritimo-Estoril 
Manutenção/Descida - Série A: 
Freamunde-Varzim: 
Merelinense-Tirsense; 
Aves-Limianos (11h00). Série B: 
Sanjoanense-Lourosa; 
Canidelo-Paredes; 
Arouca-Torre Moncorvo; 
Penafiel-Sousense. Série C: 
Beira-Mar -Anadia; 
Marinhense-Marinha; 
Gouveia-Vigor Mocidade; 
Castelo Branco-Estação. Série 
D: Caldas-t° Dezembro 
(15h00); Eléctrico-Linda Velha; 
Sintrense-Alverca. Série E: BM 
Almada-Pinhalnovense, 
Despertar-Juventude; 
Baneirense-Farense; 
Olhanense-Quarteirense. 
Jogos às16h00. Juniores C - II 
Fase- IVIanutenção/Desckb 
-13.aJomada - SérieA: 
Famalicão-Palmeiras,15h00. 
Série E: Entroncamento-O 
Elvas,15h00); 
Salvaterrense- Marinha, 16h00. 
Série F: Oeiras-Pontinha,11h00; 
Olivais-Sacavenense,11h00; 
Alcochetense-Real, 11h00. 

[Divisão -13.aJonada 
Boavista-Guattar Meltino 
Jornada: Belenenses-Quinta 
Lombos; Olivais-Sporting (Pav. 
Esc. Sec. D. Dinis, Lisboa); 
Braga-Burinhosa; 
Modicus-Benfica; Rio 
Ave-Fundão; S João-Leões 
Porto Salvo. Jogos às 16h00. 

HÓQUEI EM PATINS 
IDNIslio-20.aJornada-Jogo 
enatrascaCandelária-Benfica. 
21h00.23.3Jornada Física-HC 
Braga,18h30. TaçaCERS-Ibial-
fotrfinetas-finals- 0. 
Parceios-Matera19h00; 
Sporting-Vilafranquense21h4.5. 

Wien!~ EstoriOpen 
a decorreraté dai, no Clube 
de Ténisdo Estore. 
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ASE\ 
ANDEBOL 

112 finals-2.' mão 
Hoje 

FylihmenBergen-Banfica BTV1 
18h45, Noruega 
Robert Harabagiu/Skviu Stanescu (ROM) 
Amanhã 
~da de Praga-ABC PortoCanal 
17h00, República Checa 
Jan E. Leandersson/Mikael Llndroos (FIN) 

BASQUETEBOL 
1/4 final 

Heje lloMada 

Vlidriede Gulmarães-FC Porto 
15h00. Pav. Vitória Guimarães 
L Mala/I. Rosário 
Lusittnia-Senfica 
16h00, Pav. Mun. Ar igra Heroismo 
5. Silva/R. Ribeiro/B. Alvarinhas 

GaRtos BarreircrOlivalrense 
21h30, Pav. Mun. Luís Carvalho 
C Santos/P. Rodrigues/H. Antunes 
flareelots-Ovarerise 
21h30, Pav. Esc. Sec. Barcelos 
F. Rocha/N. Monteiro/H. Silva 
Amanhã 4' jornada 

Lusitánla-8enfica (se necessário) 
16h00, Pav. Mun Angra Heroismo 
S. Silva/R. Ribeiro/B. Alvarinhas 
Barcelos-Ovarense 
17h30, Pav. Esc. SeC. Barcelos 
L. Lopes/Koelho/ 8. Maciel 

Goa-Olivelrense (se necessário) 
18h00, Pav. Mun. Luis Carvalho 
F. Rocha/J. Abreu/J. Cabral 

V. Gulmaries-FC Porto (se necessário) 
18h00, Pav. Vitória Guimarães 
N. Monteiro/P. Rodrigues/J. Lopes 

HÓQUEI EM PATINS 
1/2 finais 

Hoje 

Matara-Barcelos 
Pav. Mun. Barcelos 

Sporting-ViaFranca 
21h45. Pav. Mun. Barcelos

Vsi

r 

. . 

Candelirla-BenfIca 201omada 
.31h00. Pav Desportos Candetkia 
0. Panza/J. Moura/J. Pereka 
Rsica4K Braga 23.9ornada 
18h30, Pav. Fiska Torres Vedras 
P. Almeida/A. Santos/J. Mendes 
Amanhã 

Sinal 
18h30, Pav. Mun. Barcelos 

RÃGUEBI 
1/2 f inais 

Hoje 

COU'L-Técnico 
14h00. Est. Univ. Lisboa 
João Costa 

Direito-Cascais 
17h00. Monsanto 
Pedro MUI' inC410 

VOLEIBOL 
APUS?. NA4,",.01,4AL10111/15:40  4.° fogo 
Caldas-C.1st~ Ateie 
17h00, Pav. Rainha Le000r 

RTP2 

RTP2 

Página 35



A36

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 11,75 x 22,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64238703 30-04-2016

Pedro Spinola vai tentar fazer a diferença frente ao Dukla de Praga 

Z`' ABC e Benfica jogam no estrangeiro 
à procura de um feito inédito na Taça Challenge 

À procura da 
final portuguesa 
ABC em Praga e Benfica em 
Bergen procuram, na 
segunda mão da meia-final 
da Taça Challenge repetir 
os sucessos que alcança-
ram, na passada semana, 
nos seus pavilhões 

AUGUSTOFERRO 

se. Hoje, o Benfica, pelas 
19h45 - com transmissão di-
reta na BTV - vai tentar gerir, 
no campo do Fyllingen Ber-
gen, a vantagem de 13 golos 
que alcançou em casa, no pas-
sado sábado. Tarefa que não 
parece complicada e que pode-
rá levar o clube a mais uma fi-
nal esta época, depois de já ter 
vencido a Taça de Portugal. 
"No andebol tudo pode acon-
tecer. Portanto vamos para lá 
dar tudo e tentar voltar com 
umavitória", referiu ojogador 
encarnado Hugo Lima. 

Já o ABC tem uma missão 
mais apertada, pois entra no FINAIS 
recinto do Dukla de Praga com 
apenas um golo de vantagem. 
Há muito trabalho pela frente 
para os minhotos chegarem 
pela terceira vez à final deste ABC (por 
troféu. No jogo que está agen- duas vezes), 
dado para as 17h00 de ama- Sp. da Horta 
nhã, com transmissão no Por- Sporting, 
to Canal, aguarda-se que o Benfica já 
ABC mantenha a tendência de chegaram 
alcançar melhores resultados à final da 
fora do que em casa, apesar de Taça 
não poder contar com Ricardo Challenge. 
Pesqueira.NunoRebelorecor- O Sporting 
dou o primeiro encontro e fez venceu a 
a perspetiva do que se avizi- competição 
nha. "Aqui, nós e que nos sur- em 2010 
preendamos a nós mesmos. 
Corrigindo, podemos conse- 
guir uma diferença grande 
neste jogo. Podemos e vamos 
jogar melhor do que na pri- 
meira mão", garantiu. 
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Benfica na final da Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5152122

 
Publicado
 
 Encarnados, que levavam uma vantagem larga de Lisboa (35-22), voltaram a vencer, por 29-27, na
Noruega
 
 O Benfica garantiu este sábado a presença na final da Taça Challenge de andebol, ao vencer, por 29-
27, o Fylling Bergen, na Noruega, confirmando assim a superioridade que já havia demonstrado no
jogo da primeira mão, na Luz, que venceu por 13 golos.
 
 Os encarnados chegam à final desta prova pela segunda vez, depois de já a terem disputado em
2011/11, sendo esta a sexta presença portuguesa na decisão da Taça Challenge: o Sporting venceu
em 2010, o ABC esteve duas vezes na final, o Sporting da Horta uma e o Benfica então pela segunda
vez.
 
 Recorde-se que este domingo o ABC joga em Praga, com o Dukla, com um golo de vantagem,
tentando fazer desta uma final 100% lusa.
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Audio, - Taça ~Np Oitilea-Onala - Mio) 
- FyingenBegen-Benka(t9.45). 
Illeogeriabsl- Lige- Flay-off - Quartos de fnai 
(Jogo 3) - V. Guinardes-F. C Porto (16) lusitana - 
&MG (171 Galkos-Cerverense (2130), Baredos-
Ovarense 0.301 
Prellid -Uno- Taidela-Rlo Ave ao. Beenenses-P 
Ferreka (161 F. C Pedo-SportIng CIRO 
1.1~- Olhanense-Frearntrde(1.115). Braga B- 
Benfica B(16), V. GuimaraesB-CoAha Letoaes- 
Famalráo D61 Ac Viseu-Feltense(16). VarOrn-Maha 
(16) Penafiel-Oriental (16). Adelco-Santa Ceara (18), 
Aves-GI Vicente (16), Chaves- Farense (16), Oliveiren-
se-Portirnonense (16). 
Campeonerio da Pororgel (2. Fade)- Subida - Zona 
Norte - Mala-Gondomar, Anadla- Estamo, Bragan-
ça-Pedras Rubras Fafe-Viaverdense ZonaSul - BC 
Branco-Pralense, P Dezerream-Casa Pia C Piedade-
Angense, U. leata-Moura Descidas- Sede A- Miran-
dela -flinaS Arqueia Neves-M.1~o Verense-
Pedras Salgadas, Camaca-lInnlarlOSOS/ SedeB - 

Martrésa-Torcatense,Tddense-ADOlivelrese, 
Mondnense-Feguetras1932, Ardes-Vandm (Juv. 
Ardes) Sele C - Orfaes-SobradoArnarante-Vila 
Re* ltisense-Salguetros08, Ceenbrdes-Souseree 
Serie D - 01 Frades-Cesse se. lia VIdentralnhos-
Gatanha, Mortógua-Sanjoanense, Bustelo-Lus Lou-
rosa Serla E - Parpirosa-Teste te.ai Hosplial- 
Sp. Satergal-Cperado Ac. Cornbra-AD Moque- 
rense (Mun SerçaoCorceçâo) Série F - Peradata-Cra-
ta fiaval-Nranenense, A Moradal-Senanense Sele 
G - Coruchense-Eketrico, Sintrense-Leues Sacava- 
neree-Toneense, At Makeira-Real. - %hal- 
navense-Barreirense. At AN. Eaara, Lou- 
lerano-Aknandlense (Est Algarve), lusitano VRSA-
Castrense Jogos as16 horas 
Melem A - Caldo (2.. Fase) - Ap Campeâo 
Sporting-P. Ferreira Acadêmica-galra Pio Ave-Be-
lenenses V. Guinardes-E C Puno Descrias - Zona 
Norte - GIVicente-Braga Ferense- Boavista Zona 
Sul - Tereense-Oeras, loures-Portrnonense, Nacio - 
nal-Casa Pla. Jogos as 16 horas 
Adoro A- ~mio (a. Fase) - Ap. Canheâo 
Zona Norte - OrNerense-Fale, Chaves-Palme se (CD 
Boticas), Operado-Ac Viseu. Zcna Sul - V. SCntal 
Naval, Real-C Piedade, Marerno-Estorl Descidas - 
Sêne A - Freamunde-Varnn Orsense 
(Parque rogas S Sebastiao), Aves- (l) Série 
5 - Sanjoanense-lus ~usa Paredes 
Arouca-i Moncorvo Pendler-Sousense. Serre C - 
Bera-Mar-Anaclia, Mariterase-l. Man" Gemia-
V Mocidade, DC Branco-Estaçao. Sele D - &kern),  
Linda-a -Velha Caldas-1° Dezerrix0(1.5) Stnumse-
Alverca Séne E - Olhanense-Quarteirense. Bel Alma - 
da-Murrovense. Barre ror ~- 
AN Eaora logos às 16 horas 
Juntas C - Desc irias (2.• Fase) - Sere A- Famali - 
Ga° -Palmeiras (IS). Sele E - CADE-Ehos (1.51 Sabia - 
tenense-1 Marinha (16) 
A. F. Algarve OlvIsSo - Monchlguense-Seves 11 
Esperanças-Moncarapachense, Imortal-Lagoa Fer-
reras-Quarteira Quanerense-Padenense. Esp. la-
gos-Gula, Armacenerees-Fam Ber&a. Odião.re .Cu-
latrense Jogos às 15 horas. 
A. F. Bela -1' ~sio - Njustaelense-Guadana 
Praia Montes-Vasco Gama. Desp. Beja-~oven-
se. Sepa- Penedo Gordo. Prense-Almodovar. S Mar-
cos-Odemirense logosas 15 horas 
A_ F. Évora - ~sio &El» - Escouralense-Lus 
Evora, Perollvense-Ponek Monte trigo-Behense, Sp. 
1Aana-Reclondense, lane-Cananas, Onola-U Mon-
temor. logos as 1.5 horas 
Fitai - Lige - Belenereses-Qunta Lombos, Okvais-
Sporting Boavista-Guartar. Braga-Bunhosa MOd-
cus-Benhca, Rio Ave- Fundao Sào Jato-L Porto Sá-
vo logos às 16 horas 
11~1 ma ~leo - Taça CERS (Anel Fm«) - 
Metas-finas - Platera-Oque+ Barcelos (19). SPoill99-
aatafranca (2145). togas no Mn Barcelos 
1.• ONU, Nadand - Fislca-HC Braga (18.30). Can-
Mana-Benta:a (22) 
Ri'ii- ~iode Home -Flay-df Meia-frui - 
CDUL-Tecnico (14), Dreito-Cascals (17) 
Tento- Estiara Open - Quadro principal (13), no Clube 
de Tons do Estore 
%falid Devido Nacked - 3* Play-off - Ap 
Campear) (logo 4)- Caldas-Castelo Mata (17) 
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Ataque  Reportagem 

ti urdas 
até ao 
a ato 
final 
Gémeas Marta e Vânia Sá formam a primeira dupla internacional de árbitras lusas de andebol. 
Nasceram em Tarouca, dirigem jogos dos principais escalões e trabalham como personal trainers 

Emanuel Carneira 
emanuel@jn.pt  

É uni fartote. Marta e Vânia são irmãs. 
Ambas árbitras de andebol. Corporizam 
a primeira dupla internacional feminina 
de Portugal. Não satisfeitas, também "re-
solveram" ser gémeas. 

"Começámos a jogar andebol na esco-
la. Os professores achavam piada ao fac-
to de sermos gémeas e, como precisavam 
de árbitros para o torneio interescolas, 
propuseram-nos", revela Marta, que fez o 
favor de surgir aos olhos do IN de cabelo 
apanhado (conferir contemplando a foto 
principal). 

"Não foi uma questão de talento Ino 
inicio]. Tivemos várias experiências a ní-
vel regional. Na Associação de Andebol 
de Viseu. começaram a incentivar. Fazía-
mos mais jogos dos regionais. Ai, viram 
que tínhamos talento para delinear um 
caminho", complementa Vânia. 

Nasceram em Tarouca • no distrito vi- 

seense. há 29 anos. Vinte minutos a sepa-
rá-las. 

Marta reforça o raciocínio da irmã. "Fo-
ram experiências atrás de experiências. 
No desporto escolar, como técnicas no 
Ginásio Clube de Tarouca... Até que su-
geriram irmos para os nacionais". 

Se as loas lhes são devidas pelo cará-
ter pioneiro, não é menos factual que a 
fibra do par merece elogios similares. "Na 
zona onde estávamos, éramos as primei-
ras, éramos sempre postas à prova. Con-
quistámos o nosso espaço. Os jogos eram 
cada vez mais difíceis. Às vezes, os femi-
ninos eram os piores". 

Vânia: "Tínhamos 16 anos quando co-
meçámos a nível nacional. Se não fôsse-
mos psicologicamente fortes..." 

Como a profissionalização da arbitra-
gem no andebol ainda é apenas um bri-
lhozinho nos olhos de sabe Deus quem. 
a alternativa é a coordenação. "Conci-
liar a faceta profissional com o andebol 
não é fácil. Temos de estar a 100% em  

cada um dos lados", salienta Marta. 
São ambas personal trainers, a Vânia 

em São João da Madeira, a irmã no Porto. 
lá que aqui estamos, refira-se que parti-
lham o gosto em termos de relógios e... o 
personal trainer. "Investimos na nossa 
preparação". 

A distáncia já lhes foi adversa. "Sepa-
rámo-nos porque tive de ir trabalhar para 
a Margem Sul e a Marta arbitrou com ou-
tra pessoa durante duas épocas". 

"Não é a mesma coisa. Mal tivemos 
oportunidade, recomeçámos a arbitrar 
juntas. É diferente. Basta um olhar, basta 
um gesto...", exemplifica Marta. Porém, 
"muitas vezes, o facto de sermos gémeas 
confunde. Por exemplo, há uma falha e os 
jogadores perguntam à pessoa errada". 

Vânia propõe uma espécie de sumário. 
"É difícil uma dupla feminina atingir o ní-
vel a que chegámos e manter-se lá". A 
irmã "esfola": "A internacionalização !que 
aconteceu em março de 20141 era o obje-
tivo. É uma das nossas conquistas". 

Os tempos em que os pais as levavam 
aos jogos só já são recuperados em "fia-
shbacks". "Mas eles não queriam ficar 
para os jogos. Nem nós queríamos que 
eles ficassem. Veem na televisão". 

Ao longo da conversa, os entreolhares 
cúmplices estiveram quase sempre à 
mesa. Mas, na verdade, não era necessá-
rio referir isto, pois não? • 

Marta teve de arbitrar 
com outra pessoa em 
duas épocas. "Mão 
é a mesma coisa" 
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POSTAIS DA TUNÍSIA E DO 
INTERIOR E PAIS DO PIOR 
- É muito dificilganhar a vida de forma honesta. Ser 
mulher no noitede África também não é propriamente 
um tanque defwilidades. Marta e Vânia selecionam um 
episódio nosjpgos do Mediterrâneo, em juvenis 
masculinos, coito particularmente marcante no 
percurso das sémeas. "Éramos a única dupla feminina 
e. na altura, aritamos o jogo entre a equipa da casa - a 
Tunísia - e a fiatça. Os franceses eram favoritos. a 
televisão tunkinamtava a transmitir. No público, os 
homens estava mm maioria, aquele era o melhor jogo 
do torneio. O emaçado é que não contavam ver 
mulheres iguaisde calções. a apitar. Ao chegarmos ao 
hotel, toda a gentenos reconheceu". Agora, a palavra a 
Marta. "Em Petugal, as regiões do interior são as piores 
para arbitrar. bencomo Os jogos dos escalões de 
formação, essenialmente, devido aos pais". Vânia: "É 
mais complicado quando é um insulto, quando é 
apenas uma vozna bancada, por oposição a milhares". 
Marta não "abandma" a irmã. "A principal ação é 
desligar. NãCi avirmos..." E.C. 

"Eles têm mais cuidado" 
"A relação jogador/árbitro é normal, 

mas eles têm mais cuidado na forma 
como falam. Não são tão explosivos." De 
facto, o jogo entre o Águas Santas e o 
Passos Manuel do passado dia 16, no 
play-off de disputa do quinto lugar do 
Campeonato Nacional de Andebol da la  

Divisão, na Maia, arbitrado pela Marta e 
pela Vânia Sá, não foi de explosões. 
Aliás, as gémeas tinham previsto isso 
mesmo, ao 1N. Um exaltado ou outro - 
detetáveis através de uns "Agora, não 
paras o tempo", "Só tu é que não viste, 
ouve lá" ou "Marcaste o quê, pá?" - não 
conseguiram retirar à partida o caráter 
cordial e sem polémicas que marcou a 
vitória do Águas Santas por 29-26. No 
final, cumprimentos - ritual em que o 
treinador derrotado fez questão de 
aparecer - e mais um jogo para a 
história conjunta das irmãs. Gémeas. E.C. 
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Reportage ,  
Gémeas do apito brilham 
a dobrar no andebol 
Páginas 8 a 9 
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Ver filmes. Gosto 
muito dos baseados em 

actos reais. "Hotel Ruanda". 
com Don Cheadie, e "O último 
rei da Escócia", com Forest 
Whitaker, são filmes que me 
marcaram pela crueldade de 
que o ser humano é capaz. 

Passear por Resende. 
Abraçado pelo Douro, 

prima pela simpatia das 
pessoas e pela gastronomia. 
Perfeito para um fim de 
semana a dois, desfrutando das 
Termas de Caldas de Aregos e 
um passeio de barco no Douro. 

Almoçar no Mercado 
do Bom Sucesso, no 

Porto. Há muita variedade 
para escolha. Uma sande no 

1  Visitar Nova Iorque, 
nos EUA. A cidade que 

nunca dorme é um destino de 
sonho. A agitação da 5." 
Avenida, a Estátua da 
Liberdade, a diversidade 
étnica e cultural... o mundo 
concentrado numa cidade. 

As minhas sugestões 
Rui Silva TREINADOR DE ANDEBOL DO MAIA ISMAI 

"Leitão do Zé" ou sushi no 
"Quay" são boas apostas para 
uma refeição. Como 
sobremesa, não passo sem os 
éclairs da "Leitaria Quinta do 
Paço". Divinais! 

Estar com a família. 
Fui pai há poucos 

meses e aproveito todos os 
momentos que posso para 
estar e desfrutar de tempo de 
qualidade com o meu filho e 
família mais próxima. 

Susan. Silva 
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Andebol: Benfica está na final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fbfe8549

 
Encarnados voltaram a vencer na Noruega (27-29)
 
 A equipa de andebol do Benfica garantiu neste sábado a passagem à final da Taça Challenge, pela
segunda vez no seu historial, ao vencer na Noruega o Fyllingen Bergen, por 27-29, na segunda mão
das meias-finais. Depois do triunfo claro em Lisboa, por 35-22, a equipa orientada por Mariano
Ortega, geriu o marcador em casa dos noruegueses, mantendo sempre o placar equilibrado, e nunca
lhes dando hipóteses de sonhar com a reviravolta.
Na segunda parte, a equipa portuguesa passou para a frente do marcador, e confirmou a sua
superioridade vencendo o jogo com grande tranquilidade. O Benfica - que já venceu a Taça de
Portugal e garantiu presença na final do campeonato nacional - vai tentar melhorar o desfecho da
época 2010/11, quando foi finalista vencido diante dos eslovenos do Cimos Koper.
Ainda em aberto está a possibilidade de uma final cem por cento portuguesa, com o ABC, de Braga, a
defender neste domingo, na República Checa, uma vantagem tangencial diante do Dukla Praga.
Recorde-se que o Sporting foi a primeira e, até agora, única equipa portuguesa a vencer a Taça
Challenge, em 2010.
 
Redação
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Benfica na final da Taça Challenge, ABC à espreita
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bac26306

 
Por PÚBLICO 30/04/2016 - 21:49 "Encarnados" voltaram a derrotar o FyllingenBergen, agora na
Noruega, por 29-27. DR O Benfica nem precisava de um triunfo, mas foi isso que conseguiu neste
sábado na Noruega, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Challenge, em andebol. Frente
ao FyllingenBergen, adversário que já tinha derrotado por uma margem confortável no pavilhão da
Luz, os "encarnados" voltaram a ganhar, desta vez por 29-27, e qualificaram-se para a final da
competição. No jogo decisivo, correm o risco de vir a encontrar... o ABC. A primeira peça de um
puzzle potencialmente português na final da terceira prova de clubes mais relevante da Europa do
andebol foi colocada pelo Benfica. Na primeira mão da eliminatória, o apuramento já tinha ficado
encaminhado, com um desnivelado 35-22 a favor das "águias". Por isso, para o encontro na Noruega,
o treinador, Mariano Ortega, optou por fazer uma rotação mais ampla do plantel. A formação
portuguesa não começou especialmente bem, cometendo demasiados erros defensivos, e chegou
mesmo ao intervalo a perder por 14-11. Ainda assim, continuava confortável na eliminatória e, sem
grande pressão, arrancou para um segundo tempo de grande nível, que lhe permitiu não só recuperar
da desvantagem como assegurar o triunfo frente ao FyllingenBergen, equipa que foi eliminada nos
quartos-de-final do play-off da Liga dinamarquesa. "Sabíamos que era uma boa equipa. Estivemos
concentrados e eles não estiveram muito bem, porque também tinham tido jogo na quarta-feira, e nós
aproveitámos. Defensivamente não estivemos muito bem na primeira parte, mas na segunda parte
fizemos um grande jogo, recuperámos no marcador, defendemos bem e isso fez a diferença", resumiu
o espanhol Mariano Ortega, ouvido pela Benfica TV. Os "encarnados" repetem, desta forma, a
presença na final de uma competição em que já haviam disputado o encontro decisivo, em 2010-11.
Na altura, o troféu ficou nas mãos dos russos do Cimos Koper, depois de um empate (27-27) e de
uma vitória (31-27). Portugal, de resto, tem alguma tradição em finais da Challenge Cup, ainda que,
apesar de cinco presenças, só uma vez a tenha conquistado - o campeão foi o Sporting, em 2009-10.
Na época passada, já o ABC tinha garantido o acesso à final (em que perderia com os romenos do
Odorhei) e hoje tem uma oportunidade de ouro de repetir a proeza. Na primeira mão, os minhotos
bateram o Dukla de Praga por 34-33 e nesta tarde tentam defender a vantagem na República Checa.
Se o conseguirem, será a primeira final europeia 100% portuguesa na história do andebol.
 
 30/04/2016 - 21:49
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CAPITÃO. João Pais é dos jogadores em destaque nas águias 

ANDEBOL 

FINAL AQUI 
TÃO PERTO 
Benfica joga hoje em 
Bergen 2a  mão das 'meias' 
da Challenge com uma 
vantagem de 13 golos 

ALEXANDRE REIS 

©Com  uma vantagem de 13 golos 
(35-22) alcançada na Luz frente ao 
FyllingenBergen, o Benfica tem 
hoje (19h45), na Noruega, uma 
margem de conforto apreciável 
parapassar à final da Taça Challen - 
ge e, assim, repetir o feito de 2011, 
tendo então perdido com os eslo-
venos doamos Koper. 

Em declarações à BTV, o treina-
dor Mariano Ortega acredita na 
passagem: "A equipa está con-
fiante, mas cientes das responsa-
bilidades. Temos tudo na nossa  

mão, fizemos um bom jogo na Luz 
e ganhámos uma boa vantagem." 
Já o central Hugo Lima, um dos 
jovens jogadores formados na 
Luz, também quer cumprir os ob-
jetivos e ultrapassar o Fyllin - 
genBergen. "No desporto, tudo 
pode acontecer e por isso vamos 
dar tudo para vencer. Já aconte-
ceram tantas histórias no ande - 
bol... Por isso, temos de estar con - 
centrados", prometeu. 

ABC procura vitória 
Uma inédita final portuguesa na 
Challenge continua em aberto, 
mas a tarefa do ABC é bem mais 
complicada para passar à próxima 
fase. A turma de Braga defronta 
amanhã (17 horas) o Dulda de Pra - 
ga, na Rep. Checa, com vantagem 
de apenas 1 golo (34-33). 

CHALLENGE CUP 
MEIAS-FINAIS 

19  mão 2 mão 

Benfica-FyllingenBergen 35-22  19h45 

ABC-HC Dukla Praga 34-33  amanhã 
(17h00) 

Carlos Resende, treinador do 
ABC, confia na passagem, apesar 
de todo o cuidado ser pouco: "O 
adversário tem valor e conseguiu  

um bom resultado em Braga, por-
que estivemos menos bem em al-
gumas fases da partida. Mas ven-
cemos e, agora, vamos com o obje - 
tivo de voltar a ganhai.. Só com este 
espírito passaremos a eliminató-
ria", sustentou o técnico, que teia 
como baixas o central Tomás Al-
buquerque e o pivô Ricardo Pes-
queira, que não jogam mais esta 
época devido a lesão. o 
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Taça Challenge: Benfica vence na Noruega e avança para a final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Record Online Autores: Fábio Lima

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1bea0498

 
O Benfica assegurou este sábado o apuramento para a final da Taça Challenge, ao bater o
FyllingenBergen, na segunda mão das 'meias', por 29-27, um resultado que junta à goleada aplicada
na primeira partida, na qual venceu por 35-22. (em atualização) Autor: Fábio Lima
 
 21h09
 
Fábio Lima
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Benfica na final da Taça Challenge de andebol após nova vitória frente ao Fyllingen
Bergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9c783ca3

 
Lusa 30 Abr, 2016, 22:20 | Benfica | Foto: Tiago Petinga - Lusa O Benfica confirmou a presença na
final da Taça Challenge de andebol ao voltar a vencer o Fyllingen Bergen, na Noruega, desta vez por
29-27, onde defendia uma vantagem de 13 golos conquistada em Lisboa (35-22). Depois de ter
falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na final perdida para os sérvios do Partizan, o
Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde pode encontrar a formação do ABC de
Braga, numa inédita final lusa. O Benfica chega à final da Taça Challenge moralizado pela conquista da
Taça de Portugal e de ter afastado o cronico campeão nacional FC porto nas meias-finais do `play-off`
do título. Pesquise por: Fyllingen Bergen, Fyllingen Bergen Framohallen Noruega, Partizan, Taça
Challenge, Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 30 Abr, 2016, 22:20|
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Angolanas no "grupo da morte" nos Jogos Olímpicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bbac4dbb

 
30-04-2016 16:58
 
 A seleção angolana vai defrontar Brasil, Montenegro, Roménia, Espanha e Noruega.
 
 Foto: GASPAR DOS SANTOS
 
 Seleção angolana de andebol feminino
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol está enquadrada no grupo A dos Jogos Olímpicos
deste ano no Rio de Janeiro, juntamente com as seleções do Brasil, Montenegro, Roménia, Espanha e
Noruega, ditou o sorteio realizado na sexta-feira.
 
 No considerado "grupo da morte", o conjunto angolano enfrentará nesta primeira fase a atual campeã
olímpica e mundial (Noruega), a vice-campeã europeia (Espanha), a vice-campeã olímpica
(Montenegro), a terceira colocada do último Mundial (Roménia) e a anfitriã Brasil.
 
 As quatro melhores equipas de cada grupo avançam para os quartos-de-final.
 
 As comandadas de Filipe Cruz pretendem melhorar o oitavo lugar conseguido nos Jogos Olímpicos de
Londres2012.
 
 Composição dos grupos:
 
 Grupo A:
 
 Angola
 
 Brasil
 
 Espanha
 
 Montenegro
 
 Noruega
 
 Roménia
 
 Grupo B:
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 Argentina
 
 Coreia do Sul
 
 França
 
 Holanda
 
 Rússia
 
 Suécia
 
 Além do andebol, estão já apuradas as modalidades do judo, natação, remo e vela.
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Benfica na final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b5d0b048

 
30-04-2016 23:12
 
 Equipa "encarnada" venceu o Fyllingen Bergen por 29-27.
 
 Foto: SAPO Desporto
 
 Benfica na final da Taça Challenge
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica confirmou hoje a presença na final da Taça Challenge de andebol ao voltar a vencer o
Fyllingen Bergen, na Noruega, desta vez por 29-27, onde defendia uma vantagem de 13 golos
conquistada em Lisboa (35-22).
 
 Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge em 2010/11, na final perdida para os sérvios do
Partizan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do troféu, onde pode encontrar a formação do
ABC de Braga, numa inédita final lusa.
 
 O Benfica chega à final da Taça Challenge moralizado pela conquista da Taça de Portugal e de ter
afastado o cronico campeão nacional FC porto nas meias-finais do 'play-off' do título.
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Taça Challenge: Benfica vence na Noruega e avança para a final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_benfica_vence_na_noruega_e_avanca_para_a_final

.html

 
Águias esperam agora pelo ABC. 21:09 . Record Por Record O Benfica assegurou este sábado o
apuramento para a final da Taça Challenge, ao bater o FyllingenBergen, na segunda mão das 'meias',
por 29-27, um resultado que junta à goleada aplicada na primeira partida, na qual venceu por 35-
22.(em atualização)
 
 21:09 . Record
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Ricardo Costa ajuda a salvar Granada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Português marcou o terceiro golo, completando a reviravolta num jogo em que o Granada esteve a
perder, por 0-2 23:27 . Record Por Record O defesa central português Ricardo Costa deu este sábado
um importante triunfo ao Granada, sobre o Las Palmas, por 3-2, em jogo da 36.ª jornada da Liga
espanhola, permitindo à equipa da casa deixar a zona de despromoção.O Granada, que também teve
Miguel Lopes no 'onze', entrou muito mal no encontro e viu o Las Palmas chegar ao 2-0 ainda antes do
primeiro quarto de hora, com um 'bis' de Jonathan Viera, aos 3 e aos 12 minutos. Contudo, o conjunto
da casa deu a volta ao marcador, com golos de Ruben Rochina (13'), do marroquino El Arabi (22') e
de Ricardo Costa (71'). Com este triunfo, o Granada deixou a zona de despromoção, subindo ao 16.º
posto, com 36 pontos, enquanto o Las Palmas segue num tranquilo nono lugar, com 43.
 
 23:27 . Record
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Final aqui tão perto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
ABC tenta defender vantagem mínima diante do Dukla de Praga 01:14 . Record Por Record Com uma
vantagem de 13 golos (35-22) alcançada na Luz frente ao FyllingenBergen, o Benfica tem hoje
(19h45), na Noruega, uma margem de conforto apreciável para passar à final da Taça Challenge e,
assim, repetir o feito de 2011, tendo então perdido com os eslovenos do Cimos Koper.Em declarações
à BTV, o treinador Mariano Ortega acredita na passagem: "A equipa está confiante, mas cientes das
responsabilidades. Temos tudo na nossa mão, fizemos um bom jogo na Luz e ganhámos uma boa
vantagem." Já o central Hugo Lima, um dos jovens jogadores formados na Luz, também quer cumprir
os objetivos e ultrapassar o FyllingenBergen. "No desporto, tudo pode acontecer e por isso vamos dar
tudo para vencer. Já aconteceram tantas histórias no andebol. Por isso, temos de estar concentrados",
prometeu.ABC procura vitóriaUma inédita final portuguesa na Challenge continua em aberto, mas a
tarefa do ABC é bem mais complicada para passar à próxima fase. A turma de Braga defronta amanhã
(17 horas) o Dukla de Praga, na Rep. Checa, com vantagem de apenas 1 golo (34-33).Carlos
Resende, treinador do ABC, confia na passagem, apesar de todo o cuidado ser pouco: "O adversário
tem valor e conseguiu um bom resultado em Braga, porque estivemos menos bem em algumas fases
da partida. Mas vencemos e, agora, vamos com o objetivo de voltar a ganhar. Só com este espírito
passaremos a eliminatória", sustentou o técnico, que tem como baixas o central Tomás Albuquerque e
o pivô Ricardo Pesqueira, que não jogam mais esta época devido a lesão.
 
 01:14 . Record
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Madeira SAD joga amanhã para garantir um lugar na 'final four' da Taça de Portugal. 

Maio 'endiabrado' 
para o Madeira SAD 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Não se afigura nada fácil em ter-
mos competitivos, este final de 
Abril e, sobretudo, o mês de Maio 
para o Madeira Andebol SAD, em 
seniores femininos. A formação 
orientada por Sandra Fernandes 
tem pela frente um conjunto de 
encontros que decidirão tudo o 
que diz respeito à conquista ou 
não dos principais títulos nacio-
nais da presente temporada: 
campeonato e taça. 

Já amanhã, pelas 17 horas, há 
jogo em casa do Colégio João de 
Barros. O conjunto da Região ini-
cia a disputa das meias-finais do 
campeonato da I Divisão, numa 
eliminatória realizada à maior de 
três encontros. O segundo jogo 
será no Funchal dia 7 de Maio e 
caso seja necessário o desempate 
a finalíssima será realizada logo 
no dia seguinte, 8 de Maio - a ou-
tra meia-final será entre o Colé-
gio de Gaia e o campeão Alava-
rium. 

Caso as andebolistas madeiren-
ses garantam um lugar na final da 
competição duas realidades po-
derão acontecer. Se o outro fina-
lista da prova for o Colégio de 
Gaia, considerado neste momen-
to o grande candidato à conquista 
do título, depois do primeiro em 
1990, as madeirenses deverão re- 

EQUIPA FEMININA 
ESTA EM TODAS AS 
FRENTES NO 
ANDEBOL 
NACIONAL 

ceber esta formação, no Funchal, 
nos dias 14 e 15 de Maio. Depois 
jogará em Gaia, 3.° e eventual 4.° 
jogo nos dias 21 e 22 de Maio. 
Caso a final esteja empatada a 
`negra' será também em Gaia, no 
dia 26 de Maio. Se o finalista foi o 
Alavarium, a final também será 
disputada à maior de cinco parti-
das nas mesmas datas mas. neste 
caso, com vantagem para o Ma-
deira SAD, que realizará no Fun-
chal o 3.° e, caso necessário, o 4.° 
e 5.° jogo. 

Em caso de eliminação na final 
o Madeira Andebol ainda irá dis-
putar os jogos de apuramento do 
3.° e 4.° lugar nos dias 14, 21 e 22 
de Maio - eliminatória à melhor 
de três jogos. 

A maratona competitiva, entre-
tanto, deverá continuar nos dias 
28 e 29 de Maio, com a realização 
na Madeira, Pavilhão do Funchal, 
da final a quatro da Taça de Por-
tugal. Relembre-se que dia 28 de 
Maio o CS Madeira defronta o 
Juventude de Lis e o Madeira  

SAD medirá forças com o Colégio 
de Gaia, por um lugar na final da 
Taça de Portugal, que se disputa 
dia 29 de Maio. 

Vencer a eliminatória frente ao 
Colégio João Barros é para já, o 
primeiro grande desafio que se 
coloca às madeirenses como des-
taca a técnica Sandra Fernandes à 
reportagem do DIÁRIO. 

"Não vai ser uma eliminatória 
fácil. O Colégio João de Barros é 
um dos candidatos ao título, 
apresenta um plantel de muita 
qualidade, com andebolistas in-
ternacionais. O Madeira SAD está 
por mérito próprio nesta fase da 
prova e pensamos que reunimos 
todas as condições para colocar-
mos a equipa na final, um facto 
que aliado à presença já garantida 
na final a quatro da Taça do 
Sports Madeira, permitirá pro-
jectar o andebol feminino madei-
rense para um patamar de exce-
lência", vincou a técnica da 'so-
ciedade', reforçando a ideia de 
que o "grande objectivo é chegar 
à final". "Por isso todas a energias 
estão focadas para já nesta elimi-
natória. Temos vindo a trabalhar 
bem, as jogadoras sabem do que 
será necessário fazer para apenas 
e só nos concentrarmos na luta 
pela vitória. Será, certamente, um 
jogo desgastante, mas estamos 
preparadas. Acredito na minha 
equipa", rematou. 
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Líder Zona Azul de Beja já lidera a 2.8  fase do Nacional da 3.° Divisão 

Zona Azul já lidera a 
fase final do Nacional 

da 3.' Divisão 
em Andebol 

Um 
empurrão 

para a 
vitória 

Um fim de semana com duplos com-
promissos no seu pavilhão. Uma pri-
meira e importante vitória sobre o 
Oriental e um segundo triunfo, tão difí-
cil quanto precioso, sobre a formação 
do Albicastrense. 

Texto e foto Firmino Paixão 

C
a  
orno resultado da competência que 

equipa mostrou nos dois jogos, e 
onjugando duas derrotas que o Vela 

de Tavira sofreu no mesmo espaço temporal, a 
equipa bejense isolou-se no primeiro lugar da 
Zona 2 da fase final do Campeonato Nacional 
da 3 .  Divisão em seniores masculinos. A seis 
jornadas do final a vantagem da equipa liderada 
por Hugo Estanque é de dois pontos para o  

Albicastrense e quatro para o Vela de Tavira. 
Sobre os ganhos de urna dupla jornada muita 

intensa, o técnico afirmou: "Foi um bom fim de 
semana em termos de resultados, no sábado con-
seguimos ganhar ao Oriental, uma equipa que 
nos dificulta muito a vida, porque tem um mo-
delo de jogo complicado para nós. Sempre foi as-
sim, é crónico". "Pensámos nesse jogo, sem nos fo-
carmos em mais nada, mas depois de ganharmos  

ao Oriental e do Vela de Tavira ter perdido com o 
Ginásio do Sul", aí sim, sublinha o técnico, a mira 
virou-se para o Albicastrense porque "discutía-
mos o primeiro lugar mas o nosso objetivo, mais 
do que atingir o topo, era ganhar a este fortíssimo 
adversário. Foi um jogo difícil, é uma equipa que 
tem bons executantes, mas o público também 
correspondeu, galvanizou-nos e deu-nos um em-
purrãozinho para a vitória. Agora vamos ver". 

Tolerância zero ao otimismo porque, avisou 
Hugo Estanque, "ainda não garantimos nada": 
"Repare que o Vela de Tavira tem estado na frente 
e de repente perdeu dois jogos e caiu para o ter-
ceiro lugar". No entanto, assumiu: "Estamos bem 
posicionados, somos lideres, mas continuaremos 
a pensar num jogo de cada vez. No foral faremos 
as contas, queremos ganhar cada jogo e se o conse-
guirmos ficamos mais perto dos lugares de cima". 
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Andebol 3.a Divisão Seniores masculinos, 2.a fase (7.a  jornada): Sassoeiros-
-Samora, 27-23; Ginásio Sul-vela Tavira, 25-22; CCP Serpa-Albicastrense, 22-31; 
Zona Azul-Oriental, 28-25. Líder: Zona Azul, Próxima jornada (30/4): Sassoeiros-
-Zona Azul. CCP Serpa-Samora Correia (17 e 30 horas). 
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Andebol Juvenis Masculinos 2.a  fase (8.a  jornada): Évora A-Quinta Nova; 
1.0 Dezembro-Almada; Benfica B-Serpa; Zona Azul-Loures. Líder: 1.° Dezembro, 
Próxima jornada (30/4): 1.° Dezembro-Évora AC; CCP Serpa-Quinta Nova; Almada-
-Zona Azul; Loures-Benfica B. 
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Agenda: o que pode ver este sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Extra/interior.aspx?content_id=5150683

 
Publicado
 
 Agenda de eventos desportivos este sábado e o que pode ver na televisão
 
 Andebol
 
 Taça Challenge, meias-finais, 2.ª mão:
 
 Fyllingen Bergen, Nor - Benfica, Por, 20h45 locais (19h45, horas de Lisboa).
 
 Atletismo
 
 Corrida Marginal Douro, na Marina de Gaia, às 17h00, com partida e chegada na zona pedonal de
Canidelo, em Vila Nova de Gaia.
 
 Prossegue Peneda-Gerês Trail Adventure, evento de trail running com várias provas, por etapas.
 
 5ª Corrida Dona Estefânia-Dia da Mãe, com partida na Avenida Brasília (frente à antiga FIL), em
Lisboa, às 10h05.
 
 Automobilismo
 
 Grande Prémio da Rússia, 4.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Sochi, até 1 de maio (horas de
Lisboa):Treinos livres, às 10h00. Qualificação, às 13h00.
 
 Badminton
 
 Prossegue Campeonato da Europa, 1.ª ronda, em La Roche Sur Yon, França, até 01/05.
 
 Basquetebol
 
 Liga, play-off, quartos de final, 3.º jogo:
 
 Vitória de Guimarães - FC Porto, 15h00
 
 Lusitânia - Benfica, 16h00 locais (17h00, horas de Lisboa)
 
 Galitos Barreiro - Oliveirense, 21h30
 
 Barcelos - Ovarense, 21h30.
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 NBA, play-off, 2.ª ronda, 1.º jogo: Oklahoma - San Antonio, 01h30 (dia 01/05 em Lisboa).
 
 Canoagem
 
 Taça dos Pirenéus, 2.ª etapa, em Pau, França, com a participação de portugueses, até 01/05.
 
 Canoagem de Mar: Prossegue Eurochallenger 2016, em Villajoyosa, Espanha, com a participação de
portugueses, até 01/05.
 
 Ciclismo
 
 Taça de Portugal de Sub-23:
 
 Estarreja (junto à Câmara Municipal) - Arouca (Paços do Concelho), 136,8 km (11h30/14h45
 
 Volta às Astúrias, Espanha, com a participação das equipas do Louletano, Radio Popular-Boavista e
W52-FC Porto, até 02/05.
 
 Prossegue Volta à Turquia, com a participação de José Gonçalves, Domingos Gonçalves e Ricardo
Vilela (Caja Rural), até 01/05.
 
 Prossegue Volta à Romandia, Suíça, com a participação de Bruno Pires (Team Roth) e de Mário Costa
e Rui Costa (Lampre-Merida), até 01/05.
 
 Duatlo
 
 II Duatlo Cidade do Cartaxo, constituído por provas de duatlo em BTT, na Praça 15 de Dezembro,
junto à Câmara Municipal, às 14h00.
 
 Futebol
 
 I Liga, 32.ª jornada:
 
 Tondela - Rio Ave, 16h00
 
 Belenenses - Paços de Ferreira, 16h00
 
 FC Porto - Sporting, 18h30 (SportTV1).
 
 II Liga, 44.ª jornada:
 
 Olhanense - Freamunde, 11h15 (SportTV1)
 
 Braga B - Benfica B, 16h00
 
 Vitória de Guimarães B - Covilhã, 16h00
 
 Leixões - Famalicão, 16h00
 
 Académico de Viseu - Feirense, 16h00
 
 Varzim - Mafra, 16h00
 
 Penafiel - Oriental, 16h00
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 Atlético - Santa Clara, 16h00
 
 Desportivo das Aves - Gil Vicente, 16h00
 
 Desportivo de Chaves - Farense, 16h00
 
 Oliveirense - Portimonense, 16h00.
 
 Liga inglesa, 36.ª jornada
 
 Everton - Bournemouth, 15h00
 
 Newcastle - Crystal Palace, 15h00
 
 Stoke City - Sunderland, 15h00
 
 Watford - Aston Villa, 15h00
 
 West Bromwich - West Ham, 15h00
 
 Arsenal - Norwich , 17h30.
 
 Liga italiana, 36.ª jornada
 
 Udinese - Torino, 17h00
 
 Chievo - Fiorentina, 19h45.
 
 Liga espanhola, 36.ª jornada
 
 Real Sociedad - Real Madrid, 15h00 (SportTV2)
 
 Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, 17h15 (SportTV2)
 
 Betis - FC Barcelona, 19h30 (SportTV2)
 
 Granada - Las Palmas, 21h05.
 
 Liga francesa, 36.ª jornada
 
 Nantes - Nice, 13h00
 
 Saint-Etienne - Toulouse, 16h00
 
 Troyes - Bordéus, 18h00
 
 Caen - Bastia, 18h00
 
 Mónaco - Guingamp, 18h00
 
 Lorient - Lille, 18h00
 
 Reims - Montpellier, 18h00
 
 Lyon - Ajaccio, 20h00.
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 Liga alemã, 32.ª jornada
 
 Borussia Dortmund - Wolfsburgo, 14h30 (SportTV5)
 
 Mainz - Hamburgo, 14h30
 
 Darmstadt - Eintracht Frankfurt, 14h30
 
 Hannover - Schalke 04, 14h30
 
 Hoffenheim - Ingolstadt, 14h30
 
 Bayern Munique - Borussia Mönchengladbach, 14h30 (SportTV3)
 
 Bayer Leverkusen - Hertha Berlim, 17h30 (SportTV5).
 
 Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-17, até 02/05:
 
 Treino, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 10h00 (relvado 2).
 
 Prossegue torneio quadrangular, em Cabo Verde, com a participação da seleção portuguesa de
futebol de praia, na praia de Santa Maria, até 01/05:
 
 Portugal - Inglaterra, 15h00 locais (17h00 de Lisboa, SportTV3)
 
 Cabo Verde - Espanha, 16h15 locais (18h15 de Lisboa, SportTV3).
 
 Futebol americano
 
 Final da Liga Portuguesa de Futebol Americano (LPFA), no Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho,
na Maia:
 
 Algarve Sharks - Lisboa Devils, às 15h00.
 
 Futsal
 
 Liga, 26.ª jornada:
 
 Belenenses - Quinta dos Lombos, 16h00
 
 SL Olivais - Sporting, 16h00
 
 Sporting de Braga - Burinhosa, 16h00
 
 Modicus - Benfica, 16h00
 
 Rio Ave - Fundão, 16h00
 
 CS São João - Leões Porto Salvo, 16h00.
 
 jogo em atraso da 13.ª jornada:
 
 Boavista - ADC Gualtar, 16h00.
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 Estágio da seleção portuguesa de sub-15, até 01/05:
 
 Concentração dos jogadores, no Centro de Estágios de Rio Maior, até às 21:30.
 
 Treinos, no Pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior, às 10:00 e às 17:00.
 
 Hóquei em patins
 
 Taça CERS, Final four, no Pavilhão Municipal de Barcelos, até 01/05.
 
 Meias-finais:
 
 Óquei Barcelos, Por - Hockey Matera, Ita, 19h00
 
 Sporting, Por - Vilafranca, Esp, 21h45.
 
 Nacional, jogo antecipado da 23.ª jornada:
 
 Física - HC Braga, 18h30.
 
 Nacional, jogo em atraso da 20.ª jornada:
 
 Candelária - Benfica, 21h00 locais (22h00, horas de Lisboa).
 
 Râguebi
 
 Nacional, 2.ª fase, apuramento de campeão.
 
 Meias-finais, 1.ª jornada:
 
 CDUL - Técnico, 14h00
 
 Direito - GDS Cascais, 17h00.
 
 Ténis
 
 Prossegue Estoril Open 2016, no Clube de Ténis do Estoril, em Cascais
 
 Prosseguem torneios de Munique (Ale) e Istambul (Tur), masculinos, e de Praga (Che), femininos, até
01/05.
 
 Termina torneio de Rabat (Mar), femininos.
 
 Todo-o-terreno
 
 Baja TT de Reguengos, segunda prova do campeonato nacional, em Reguengos de Monsaraz, às
16h00.
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“Dentro do campo apenas analiso
factos, nunca pensamentos”

Daniel Martins Árbitro internacional de andebol é, ao mesmo tempo, psicólogo. Fomos perceber em
que medida o melhor conhecimento da mente humana lhe oferece ferramentas para gerir um jogo.

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Normalmente faz dupla com o seu
irmão Roberto. É uma vantagem?
É muito importante. Podemos dizer
aquilo que nos apetece, porque sa-
bemos que como irmãos aceitamos
sempre, é mais apaziguado. Inclusi-
vamente coisas que se fosse outra
pessoa poderia ficar magoada. Há até
amizades que se interrompem pelo
que é dito num momento de elevada
carga emocional. 
Durante o jogo, como são as conver-
sas com o seu irmão?
Depende. Nos jogos equilibrados, as
nossas conversas assentam no com-
portamento dos jogadores e a forma
como estão a defender, tacticamen-
te e ao nível do contacto físico. Nos jo-
gos em que existe uma discrepância
entre as equipas passa mais por nos
motivarmos mutuamente, para que

a nossa concentração não baixe, evi-
tando que ocorram demasiados erros.
Fazem trabalho de casa?
Claro. Em Portugal, analisamos todas
as partidas que são transmitidas na te-
levisão. Neste momento não temos
acesso aos vídeos da Federação, ex-
ceptuando os do playoff. Quando
chegamos a casa, às tantas da ma-
drugada, a primeira coisa que faze-
mos é ver os nossos jogos, para saber
se estivemos bem. Não descansamos
enquanto não analisamos os lances
mais críticos. Antes dos jogos tam-
bém fazemos os trabalhos de casa.
Analisamos as equipas que vão jogar,
sobretudo os sistemas estratégicos
que utilizam, para perceber onde
existe a maior parte da conflitualidade
e saber com quem podemos lidar.
Ser psicólogo dá uma ajuda.
Neste campo é extremamente im-
portante. Primeiro, porque sabemos
que comportamento gera compor-

tamento. A experiência vai-nos ensi-
nando estratégias e tácticas para lidar
com as situações, mas somos huma-
nos e, por vezes, a defesa escapa. A
pressão do público, do treinador, dos
jogadores e todo o mediatismo que
existe à volta de um jogo acaba por ser
muita emoção para gerir. Tenho essa
vantagem, porque consigo arranjar es-
tratégias que minimizam a ansiedade
que é provocada em mim, para poder
depois  analisar o comportamento do
atleta e, muitas vezes, prevenir o que
ele vai fazer.
Há árbitros que não autorizam que os
jogadores falem com eles. Há outros
que permitem e até aproveitam para
explicar as decisões.
A comunicação é o meio instrumen-
tal mais poderoso que o ser humano
tem à disposição. A forma como cada
um a utiliza está relacionado com a
sua personalidade. Existem jogadores
e dirigentes que quando abordam o

árbitro tentam influenciar a decisão,
não naquele lance, mas nos próximos.
E normalmente, quando isto aconte-
ce, é na altura em que as emoções es-
tão no auge. Quem não estiver pre-
parado mentalmente para gerir na-
quele momento as emoções, opta
então pela não comunicação. 
O facto de perceber o que o jogador
está a pensar ou a razão de determi-
nada reacção tem de ficar de fora no
momento da decisão.
Claro. Dentro de campo apenas ana-
liso actos, nunca pensamentos. Olhan-
do para o atleta percebo se está frus-
trado por ter falhado um remate, dois
ou três, ou por não serem assinaladas
faltas que ele quer que sejam faltas.
Essa frustração vai-se acumulando e
eu tenho a facilidade de perceber
quando é que ele vai reagir de uma for-
ma mais agressiva. Muitas vezes con-
sigo prever uma frustração e acalmar
o jogo, outras vezes não é possível.

“Olhando para o
atleta percebo se
está frustrado por
ter falhado um
remate, dois ou
três, ou por não
serem assinaladas
faltas que ele quer
que sejam faltas”

Em destaque

DANIELA RINO
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Pode dar um exemplo?
Num jogo de andebol feminino, a
ponta estava tão frustrada de tanto fa-
lhar que quando chegou à defesa foi
violenta para com a adversária. Aí não
consegui prevenir, porque ela foi
mais rápida do que eu, mas abordei a
jogadora de forma tranquila e trans-
miti-lhe a calma. Foi excluída, dirigiu-
-se ao banco, acalmou-se e voltou ao
jogo de uma forma completamente
diferente. Nos masculinos é diferen-
te, pois jogam de forma mais agres-
siva. Tento prever e perceber se vão
fazer alguma coisa de forma inten-
cional e, se assim for, reagimos de ma-
neira diferente.
Já sentiram alguma embirração em
particular?
Já tivemos jogadores que achavam
que eram perseguidos. Mudaram de
clube e continuavam a ser persegui-
dos. Acontece muito na avaliação
dos passos. É o feeling, porque se
achas que aquela forma é passos,
então vais sempre apitar.
A pressão da bancada é difícil de
gerir?
Vamos muito tranquilos para os jogos.
Se temos controlo sobre nós e con-
seguimos pô-lo em campo, a pressão
vinda da bancada é praticamente re-
duzida a zero. 
É diferente em Portugal e no es-
trangeiro?
Em Portugal não é relativa ao jogo em
si. Somos é maltratados, logo de iní-
cio. Quando estamos dentro das qua-
tro linhas sabemos que aquele é o nos-
so forte e dali para fora pouco ou nada

nos pode influenciar. Na maioria
dos países estrangeiros, a pressão
recai muito mais sobre a equipa ad-
versária, sobretudo quando têm
posse de bola. 
No campeonato português, o FC Por-
to, que vinha de mais de vinte vitórias
consecutivas e é heptacampeão, foi
surpreendentemente eliminado pelo
Benfica na meia-final. Faltou traba-
lho de psicólogo para reabilitar a
equipa depois da derrota inesperada
no primeiro jogo?
Sem falar do caso em concreto, em
todo o desporto de alto rendimento é
essencial ter acompanhamento psi-
cológico, sobretudo na gestão das
emoções. Um exemplo: no dia em que
bateu o próprio recorde mundial, en-
trou água para dentro dos óculos do
Michael Phelps. Não parou, não he-
sitou, fez a competição toda de olhos
fechados. E porquê? Porque tinha
preparação mental e sabia ao porme-
nor tudo o que tinha de fazer. 
É tão importante nas individuais
como nas colectivas?
É igualmente importante, mas o foco
é diferente. Nas individuais o objec-
tivo é diminuir a ansiedade e prever
os passos que terá de fazer para con-
seguir obter o resultado que está a
imaginar. Numa modalidade colecti-
va em que haja muito contacto, como
o andebol, existem várias influên-
cias, desde a forma como vamos fazer
o remate, o impacto que vamos ter, e
se for um impacto que nos magoa,
como vamos reagir ou como podemos
manter a calma para não reagirmos. 
Toda as equipas têm um jogador
problemático?
A minha experiência diz que há sem-
pre alguém mais problemático. Mas
também há sempre um líder dentro
de cada equipa. Se conseguirmos
descortinar quem é e se conseguirmos
lidar com ele, é a pessoa certa para nos
ajudar a lidar com a restante equipa.
O líder nem sempre é o mais óbvio.
Umas vezes é, outras não. É impor-
tante trazê-lo para o nosso lado. Há jo-
gadores com mais carisma e esses são
os que nos podem ajudar. É mais fá-
cil falar com alguém que está altera-
do ou mais calmo? Se és um estranho
à equipa, quem é que esse jogador vai
ouvir? Um estranho que está calmo ou
um colega de equipa que está calmo?
Já consegue dizer quem é o líder das
principais equipas?
Em Portugal conhecemos os jogado-
res todos. O que fazemos? Tentamos
comunicar, não apenas de forma ver-
bal, mas também corporal. Há joga-
dores que já nos entendem e sabem o
que queremos dizer com determina-
dos gestos. Há outros com quem te-
mos mesmo de falar. Lá fora, a pri-
meira tarefa é ver o aquecimento e
tentar perceber como se relacionam
entre si. Faço uma pequena análise
comportamental. 
Os treinadores condicionam o tra-
balho dos árbitros?
Quando uma equipa entra em de-
clínio o treinador tira a pressão
dos atletas e põe em cima dos ár-
bitros. Se conseguirmos evitar que
essa pressão venha toda para cima
de nós, é uma boa estratégia para
que o jogo decorra de forma mais
saudável.

Manos Martins
Na arbitragem
“por brincadeira”
Depois de umas “quezílias” com
o treinador, Daniel Martins e o
irmão, Roberto, deixaram o
andebol do Núcleo do Desporto
Amador de Pombal e, “por
brincadeira”, decidiram
frequentar o curso de árbitro.
Fernando Humberto, antigo juiz
internacional e responsável pela
escola de formação, viu nos
manos potencial para uma
carreira de sucesso e decidiu
juntá-los. “Entre os dois irmãos
existe sempre uma rivalidade, de
querer sempre ser o melhor.
Quisemos sempre melhorar e
investimos muito tempo, se
calhar demasiado, na
arbitragem”, sublinha Daniel
Martins, de 35 anos, que com o
irmão compõe a terceira dupla
internacional portuguesa.
Curiosamente, a entrada no
curso de árbitros foi
precisamente no mesmo ano em
que começou a frequentar o
curso de Psicologia e, acredita,
“existe um complemento entre
as partes desportiva e
profissional”. Daniel Martins é
actualmente director técnico do
serviço de neuropsicologia do
Hospital da Misericórdia de
Sangalhos.
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mais um título nacional de andebol em cadeira de rodas

Os imparáveis campeões da APD Leiria 
� Depois de há três semanas se ter sa-
grado bicampeã nacional da varian-
te de quatro de andebol em cadeira de
rodas, no passado sábado, na Torre da
Marinha, Seixal, a equipa da delega-
ção de Leiria da Associação Portu-
guesa de Deficientes (APD Leiria),
também conseguiu revalidar o título
nacional na variante de sete. A equi-
pa orientada por João Jerónimo con-
seguiu arrecadar todos os títulos da
pretérita temporada e este ano vai
pelo mesmo caminho. 

Logo de manhã, na meia-final da
competição, começou por eliminar a
APD Lisboa, por 19-12. À tarde o jogo
foi frente ao Sporting, equipa que che-
gou ao jogo decisivo sem ter de jogar
o acesso à final por desistência da APD
Braga. Leiria foi outra vez mais forte,
venceu por 16-8, e festejou com ale-

gria. Apesar de habituados aos títulos,
foi como se fosse o primeiro.

“Sem o trabalho que temos vindo a
fazer todas as semanas não seríamos
capazes de continuar a ser campeões”,
sublinhou João Jerónimo, técnico e jo-
gador da equipa, que valorizou a me-
lhoria qualitativa dos adversários. “Dá
ainda mais gosto vencer contra boas
equipas, e é isso que cada vez mais tem
vindo a acontecer.”

E ficou a mensagem para todos
aqueles que passaram por uma si-
tuação difícil. “Demonstramos todos
os dias que independentemente de ter
ou não deficiência, é possível sermos
grandes atletas. Por isso, convidamos
todos aqueles que estejam em casa
para virem experimentar o andebol.
Desporto e competição toda a gente
gosta.”Mais um título, mais uma festa

DR

Página 65



A66

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 7,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64205429 28-04-2016

Andebol Politécnico
de Leiria perdeu 
título nos penalties

No Campeonato Nacional
Universitário, que decorreu na
semana passada em Lisboa, a
equipa de andebol masculino do
Instituto Politécnico de Leiria
perdeu, na final e após o desempate
através de grandes penalidades (2-
4), com a Associação Académica da
Universidade de Aveiro. No tempo
regulamentar (21-21) e no
prolongamento (26-26) registaram-
-se empates. A equipa de Marco
Afra repetiu o segundo lugar do ano
passado.
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Andebol APD-Leiria 
domina campeonato 
e ataca Taça de Portugal 
As finais sucedem-se umas atrás 
das outras e com garantias dadas. 
A APD-Leiria conquistou mais 
uma medalha para o móvel dos 
troféus nacionais. 

Após a conquista do campeo-
nato na vertente ACR4, no pas-
sado sábado, no Seixal, a equipa 
leiriense venceu a categoria 
ACR7, tornando-se bicampeã 
nacional, à semelhança do que 
tinha alcançado na semana an-
terior. 

Na meia final, a APD-Leiria 
defrontou a congénere de Lisboa, 
uma equipa bem organizada, que 
obrigou ao empenho dos atletas 
até aos minutos finais. A vitória 
por 19-12 garantiu o apuramento 
para a final, onde os leirienses 
defrontaram o Sporting, já apu-
rados para o encontro, graças à 
desistência da APD-Braga. 

O marcador foi esclarecedor 
da superioridade da formação 
leiriense, 16-8, com a equipa a 
elevar a taça de bicampeão naci-
onal de andebol ACR7. 

E com os campeonatos a che-
gar ao fim, maio vai ser um mês 
repleto para a APD-Leiria. No 
próximo domingo, dia 1, a equipa 
tem agendada as meias finais da 
Taça de Portugal, de andebol, 
em ACR4 e ACR7, na Maia, tendo 
como adversários as duas equipas 
que esta época já os derrotaram: 
AA Rovisco Pais e APD-Porto. 

Para 7 e 8 de maio está agen-
dada a final four da Taça de Por-
tugal de Basquetebol em cadeira 
de rodas e no fim de semana se-
guinte, a 14 de maio, a final do 
campeonato nacional de basque-
tebol, onde a APD-Leiria procura 
conquistar o tricampeonato. 
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irNpe.rnrtr. 
APD Leiria soma 
vitórias e vive 
mais uma época 
de ouro Pág.23 
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E. A. Moimenta da Beira 9– 19 A. C. Lamego

Às vezes acontece cada coisa… que nem dá para ex-
plicar a jovens de 11 e 12 anos o que esta a acontecer. 

Quando se está a lidar com crianças tão novas o objetivo 
principal deveria ser sempre formar e todos os intervenien-
tes do jogo deveriam contribuir para isso. Obviamente que 
isso não é fácil de fazer, mas quando nem se quer se ten-
ta torna-se mais complicado e o Andebol Club de Lamego 
quer é crescer, quer que todos os seus atletas cheguem a  
patamares sempre superiores. 

Este ano este escalão tem a sorte de contar com atletas 
muito fortes fisicamente e tecnicamente muito evoluídos, fru-
to de um trabalho de três anos na base que permite agora 
ter esta equipa magnifica que ainda não perdeu esta época. 
Mesmo não tendo qualquer derrota, o objetivo principal é 
mesmo formar e dar oportunidade a todos de jogarem e de 
se divertirem. Em termos de filosofia desportiva o A. C. La-
mego para estes escalões o A. C. Lamego defende o modelo 
defensivo onde exista uma marcação individual em que todos 
os jogadores têm de marcar o seu estando sempre entre o 
atacante e a baliza. Hoje e para espanto de todos a arbitra 
do encontro disse aos responsáveis do nosso clube que não 
era permitido obrigando o A. C. Lamego a recuar no terreno. 

Neste tipo de coisas nem é o resultado que interessa 
mas sim a preocupação do nosso clube que trabalha de 
uma forma séria para atingir os seus objetivos. Assim com 
estas situações não é fácil de competir depois mais tarde 
numa primeira divisão e isso preocupa os responsáveis do 
Andebol Club de Lamego. 

Mas pronto, às vezes acontece cada coisa… 
Jogaram pelo A. C. Lamego: Francisco Alves, Rafael 

Silva, Guilherme Taveira, José Nuno, Francisco Pinto, João 
Andrade, João Maçãs, Eduardo Vieira, Daniel Paiva, David 
Guedes, João Almeida, João Avelino e João Oliveira. 

Treinadores: Luís Machado e Daniel Taveira 
Diretores: Tânia Taveira e Manuel Oliveira 
Escrito por: Treinador Luís Machado  (escalão de minis) 

Andebol Club de Lamego  (Minis)

Às vezes acontece 
cada coisa…
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Resultado: A.C. Lamego  18 - 17  ACOF

Quando a família do Andebol se  junta há sempre 
festa e foi isso que aconteceu no passado dia 23 de 
abril. Uma tarde de festa onde a equipa B do escalão 
de Infantis do A. C. Lamego se juntou, numa vitória 
emotiva, ao escalão de Juvenis.

Numa primeira parte fácil para a nossa equipa, com 
o passar do tempo e com os acertos do adversário tudo 
se tornou mais difícil.

Foi um jogo onde todos tiveram a oportunidade de 
jogar. Uma equipa constituída por 5 Infantis, 6 Minis de 
segundo ano e 3 Minis de primeiro ano é demonstrativo 
do objectivo deste clube. FORMAR. Esta é a palavra cha-
ve nos princípios basilares deste clube. Formamos para 
sermos sempre melhores, para irmos mais longe, para 
sermos mais fortes.

Jogaram pelo A.C. Lamego: Rui Rodrigues, Francisco 
Pinto, Guilherme Pinto, Eduardo Vieira, José Fonseca, 
Guilherme Taveira, Martim Sousa, Luis Batista, Joel San-
tos, José Lamelas, Diogo Lucena, Daniel Luís, 

Treinadores: Daniel Taveira e João Reis.
Escrito por: Daniel Taveira, Treinador 

A.C. Lamego (escalão de Infantis)

Andebol Club de Lamego (Infantis B)

Citius, Altius, Fortius (mais 
rápido, mais alto, mais forte)
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Andebol sénior já
só depende de si

Numa partida im-
portantíssima pa-
ra as contas de 

apuramento para a fase 
de subida à I Divisão Na-
cional, a equipa sénior de 
andebol do Vitória foi ao 
terreno do Almada ven-
cer por 29-25, na penúlti-
ma jornada da fase regu-
lar, voltando ao 3.º lugar, 
o último de acesso à dis-
cussão da promoção.

Além do triunfo, os sadi-
nos benefi ciaram do desai-
re do Alto do Moinho dian-
te do Benfi ca B (23-25) pa-
ra subir uma posição. 

Na última ronda do 

campeonato, naquela 
que se perspetiva uma 
autêntica fi nal para a ar-
mada vitoriana, os pu-
pilos de António Santos 
recebem o Juve Lis (6.º), 
em partida agendada pa-
ra sábado às 18 horas no 
Pavilhão Antoine Velge. 
Em caso de triunfo, con-
fi rmam a qualifi cação.

Eis a classifi cação atual 
dos cinco primeiros, os 
já apurados e os que ain-
da podem garantir o apu-
ramento: 1.º Boa Hora, 69 
pontos; 2.º Sismaria, 64; 3.º 
Vitória, 59; 4.º Marienses, 
59; 5.º Alto do Moinho, 58. 

[ DR �
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MUITO ANDEBOL
NO ACV

Domingo foi sinónimo de andebol no ACV Andebol Clube.
Os minis masculinos defrontaram na Escola André Soares,
em Braga, as formações da Póvoa de Lanhoso, do Arsenal
e André Soares de Braga.  As equipas de iniciadas femininas
deslocaram-se a Esposende, defrontando adversárias
(Juvemar) dois escalões acima, mas, ainda assim, deram
bem conta de si. O dia terminou no Pavilhão Municipal
“Terras de Vermoim”, com as Seniores Femininas ACV a
defrontar as congéneres portuenses do Académico F. C.
num jogo pautado pelo equilíbrio que acabou desfavorável
(24-26) à formação ACV por meros detalhes.
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aSSociativiSmo 

sir 1º maio fesTeja  
95 anos de exisTência

A Sociedade de Instrução e Recreio 1º de 
Maio, de Picassinos, encontra-se a celebrar o seu 
95º aniversário, com a dinamização de diversas 
atividades, e que decorrem até 29 de maio. Des-
taque para a Festa do Andebol, no próximo do-
mingo, pelas 10h30, no Parque da Cerca; uma 
noite de teatro com o Grupo do Sport Império Ma-
rinhense, dia 29, às 21h30 na sede; o Baile de 
Aniversário com Daniel Silva & Ana, no dia 30, 
às 21h; e o almoço de aniversário, no dia 1 de 
maio, às 13h. 

As comemorações incluem o 35º Festival de 
Folclore do Rancho Folclórico de Picassinos, 
agendado para dia 28 de maio, nas instalações 
da SIR 1º de Maio. ß
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andebol

iNiciados masculiNos 
veNcem Juve lis
A equipa de iniciados 
masculinos da SiR 1° Maio 
recebeu a Juve para jogo da 
nona jornada da segunda 
fase do Campeonato Nacional

Com uma entrada forte, a equipa da 
casa chegou a ter uma vantagem de oito 
golos, mas a equipa de Leiria conseguiu 
reduzir a diferença para quatro golos. Na 
segunda parte, e após alguns minutos de 
equilíbrio, a SIR 1º Maio conseguiu mais 
uma vez ampliar a vantagem, que chegou 
a ser de nove golos. Com o jogo contro-
lado em termos de resultado, altura para 
rodar alguns atletas mais jovens e menos 
rodados, o que se traduziu em nova apro-
ximação no resultado. No final vitória in-
contestável da SIR 1º Maio por 24-21.

As seniores, por seu turno, que conti-
nuam na disputa pela subida de divisão, 
receberam o Vale Grande, que na primei-
ra fase venceu a zona sul do campeona-
to nacional da 2ª Divisão. A equipa da 
Marinha Grande entrou bem e chegou 
rapidamente aos 3-0. No entanto, a for-
mação adversária acabaria por dar a 
volta ao resultado e ao intervalo vencia 
por 16-12.

No segundo tempo, o Vale Grande en-

trou melhor e chegou a ter uma vantagem 
de seis golos, mas a SIR 1º Maio recupe-
rou e acabou por vencer por 25-23, man-
tendo o primeiro lugar da classificação.

As juniores do clube de Picassinos ti-
veram um jogo difícil em Aveiro, com o 
Alavarium. O adversário foi mais forte e 
venceu justamente com 17-8 ao intervalo e 
34-21 no final. Com esta derrota a SIR 1º 
de Maio caiu da primeira posição para a 
terceira com os mesmos pontos do segun-
do classificado. Melhor estiveram as infan-
tis que foram até à Nazaré medir forças 
com o Dom Fuas, equipa com qualidade 
e experiência de jogos intensos e que du-
rante a primeira parte criou dificuldades 
ao jogo da SIR 1º de Maio, mas que no 
segundo tempo e com marcação mais 
agressiva das atletas marinhenses não 

conseguiu impedir o resultado final de 20-
29, favorável à SIR 1º de Maio. Os juvenis 
masculinos foram até Santarém medir for-
ças com os Empregados do Comércio num 
jogo bem disputado entre duas equipas 
que queriam ganhar e que se equivalem. 
Ganhou a equipa da casa com o resultado 
final de 43-34.

 Ò JoGoS no PaVilhão nery CaPuCho

No sábado a SIR 1º de Maio recebe 
às 10h o Ansião no escalão de iniciados 
femininos e às 16h decorre o SIR 1º Maio 
x Vacariça, em juvenis masculinos. Para 
as 20h está agendado o encontro com o 
CDE Camões, em juniores masculinos. Na 
segunda feira, dia 25, às 12h, disputa-se 
o jogo com o CAIC. As juvenis recebem o 
Porto Alto, às 17h. ß
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andebol
NACIONAL DE SENIORES 

MASCULINOS DA 2.ª DIVISãO

gaia impõe 
derrota Caseira

SaNjOaNeNSe/máriO rui lda, 24
FC Gaia, 33

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.
Sanjoanense/Mário Rui Lda: Ricardo 
Gaspar, Tiago Correia, António Brandão, 
Hélder Fonseca, Pedro Morais, Fábio Gon-
çalves, Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo 
Pinho, Emanuel Silva, Rui Rodrigues, Pedro 
Amorim, Bruno Pinho, Eduardo Pereira, 
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
FC Gaia: Álvaro Queirós, Diogo Feijo, José 
Santos, André Marinho, Pedro Câmara, 
Pedro Carvalho, Tiago Costa, João Alves, 
Luís Carvalho, Pedro Ribeiro, Pedro mota, 
Pedro Garcia, António Osório, Vasco Silva, 
João Martins, Daniel Paiva.
Treinador: Ricardo Antunes.
Ao intervalo: 12-18.

Depois de quatro vitórias 
consecutivas a Sanjoanense 
procurava mais um triunfo, mas 
tinha pela frente um adversário 
difícil e bem posicionado, entre 
os melhores da classificação.

Demonstrando alguma cau-
tela, os alvinegros conseguiram 
manter o jogo equilibrado du-
rante os minutos iniciais, com o 
marcador a assinalar uma igual-
dade a três golos. A partir daí o 
adversário acabou por conseguir 
impor o seu jogo e aos poucos 
foi-se distanciando no marcador, 
chegando ao intervalo com uma 
vantagem de seis golos (12-18).

Na segunda parte a forma-
ção de Gaia manteve-se por cima 
do jogo, situação para a qual 
também contribuiu o castigo 
aplicado a alguns atletas alvine-
gros, que fez com que a equipa 
em campo ficasse reduzida 
durante alguns minutos.

A Sanjoanense não baixou 
os braços e ainda conseguiu 
marcar durante a desvantagem 
numérica, mas os alvinegros 
não conseguiram inverter o 
resultado, mesmo já depois de 
resposto do equilíbrio em campo. 

24.ª jOrNada

Cd Xico Andebol 20-17 Modicus Sandim
Ad Sanjoanense 24-33 Fc Gaia
Arsenal 31-31 Cd São Bernardo

Aa Sao Mamede 36-28 Boavista Fc
Fc Porto ‘B’ 28-23 Ccr Fermentões

Maritimo Madeira 26-20 São P. Oleiros 
Gc Santo Tirso 26-23 Estarreja Ac

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Arsenal 64 24 19 2 3 745 621 
2 Santo Tirso 63 24 18 3 3 709 625 
3 Sao Mamede 61 24 18 1 5 722 631 
4 Fc Gaia 60 24 16 4 4 664 610
5 S. Bernardo 55 24 13 5 6 716 674 
6 M. Madeira 49 24 11 3 10 660 684 
7 Fermentões 44 24 9 2 13 682 687 
8 Fc Porto ‘B’ 43 24 9 1 14 681 713 
9 SP Oleiros 42 24 8 2 14 574 602 
10 Sanjoanense42 24 8 3 13 619 664 
11 M. Sandim 41 24 8 1 15 581 625 
12 Estarreja Ac 39 24 7 1 16 634 681
13 Xico And. 39 24 7 1 16 609 645 
14 Boavista Fc 29 24 2 1 21 599 733

jOrNada 25

Cd Xico Andebol - Cd São Paio Oleiros
Ad Modicus Sandim - Sanjoanense

Fc Gaia - Arsenal 
Estarreja Ac - Aa Sao Mamede

Boavista Fc -  Fc Porto ‘B’
Ccr Fermentões - Cs Maritimo Madeira 

Cd São Bernardo - Gc Santo Tirso

NACIONAL DE JUVENIS 
MASCULINOS

ads Continua a 
somar Vitórias

aa avaNCa, 25
SaNjOaNeNSe, 33

Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas, 
António Silva, Francisco Silva, Miguel 
Pinho, Daniel Andrade, Xavier Moreira, 
João Perez, Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo, Emanuel Carneiro, Diogo Santos, 
Alexandre Tavares, Guilherme Guerreiro, 
Rodolfo Silva.
Treinador: Miguel Sousa.

A Sanjoanense continua 
invicta na segunda fase. A equi-
pa alvinegra somou mais uma 
vitória, a sexta consecutiva, e 
mantém-se na liderança da Zona 
2 do campeonato Nacional. Foi 
um jogo dominado pela Sanjoa-
nense, que ao intervalo contava 
já com nove golos de vantagem 
(10-19). Na segunda parte não 
se registaram grandes alterações, 
com os visitantes e manterem-se 
no comando.

NACIONAL DE JUVENIS 
FEMININOS

goleada Veio na 
segunda parte

S. Félix, 22
SaNjOaNeNSe, 38

Sanjoanense: Joana Pinho, Ana Vieira, Rita 
Leite, Eulália Silva, Catarina Arrojado, An-
dreia Fernandes, Carolina Pereira, Francisca 
Silva, Ana Ferreira, Joana Alves, Ana Lopes.
Treinador: Pedro Silva.

Não se esperavam grandes 
dificuldades para a Sanjoanen-
se frente ao último classificado. 
Isso acabou por se confirmar 
com o decorrer do encontro, 
ainda que durante a primeira 
parte os locais conseguissem 
algum equilíbrio, mantendo 
a diferença no marcador em 
quatro golos (9-13). Na segun-
da parte os alvinegros foram 
mais eficazes e com um parcial 
de 13-25 venceram de forma 
tranquila.

NACIONAL DE INFANTIS 
MASCULINOS

lutar até ao fim

SaNjOaNeNSe a, 29
vaCariça, 37

Sanjoanense: André Teixeira, Miguel 

Leite, João Bártolo, Bruno Costa, Marcos 
Carvalho, João Lourenço, Miguel Almeida, 
Eugénio Khomenko.
Treinador: Mário Lopes.

A jogar em casa, a Sanjo-
anense não conseguiu bater a 
formação do Vacariça, que com 
este triunfo colou-se à equipa 
alvinegra na pontuação. Durante 
a primeira parte os visitantes 
estiveram melhor, conseguindo 
chegar ao intervalo com uma 
vantagem de seis golos. Na 
segunda parte a Sanjoanense 
equilibrou o jogo, mas não con-
seguiu anular a desvantagem.

NACIONAL DE INFANTIS 
MASCULINOS

primeira parte 
ditou derrota

SaNjOaNeNSe b, 23
Pateira, 25

Sanjoanense: Tiago lima, Bruno Lima, 
Tomás Silva, Bernardo Morais, Pedro Silva, 
Diogo Moreira, Vasco Silva.
Treinador: José Silva.

Jogo equilibrado mas que 
terminou com a derrota da fe-
quipa alvinegra. A Sanjoanense 
não entrou bem no encontro e 
ao intervalo a formação de S. 
João da Madeira contava com 
uma desvantagem de sete golos. 
Na segunda parte os locais rea-
giram e estiveram mais eficazes 
na finalização, com um parcial 
de 16-11, mas não foi suficiente 
para anular a desvantagem da 
primeira metade.

REGIONAL DE INFANTIS 
FEMININOS

derrota na 
desloCação a 

murtosa

mONte, 21
SaNjOaNeNSe, 12

Sanjoanense: Patrícia Faria, Mariana Ba-
rata, Nádia Correia, Inês Bastos, Luciana 
Rebelo, Mariana Pinho, Daniela Sebastião, 
Inês Coelho, Maria Pinho, Maria Santos, 
Andreia Correia, Inês Lima, Patrícia Pereira, 
Ana Gonçalves.
Treinador: Rui Andrade.

A Sanjoanense cedeu frente 
ao líder da classificação, que 
saiu de S. João da Madeira com 
a segunda vitória em dois jogos 
realizados. Num jogo controlado 
pelos visitantes, equipa do Monte 
ampliou a vantagem de três 

golos ao intervalo (10-7) para 
nove no final.

NACIONAL DE INICIADOS 
MASCULINOS

um Jogo, duas 
partes distintas

tarOuCa, 33
SaNjOaNeNSe, 27

Sanjoanense: André Silva, Paulo bastos, 
Francisco Silva, Luís Martins, Manuel 
Mateus, José Santos, Bernardo Leite, Edu-
ardo Silva, Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo, Tiago Almeida, Pedro Almeida, Luís 
Fernandes, Tiago Godinho, Rui Coelho.
Treinador: Hélder Vieira.

Encontro com duas partes 
distintas. Se na primeira a San-
joanense não teve argumentos 
para contrariar o jogo dos locais, 
chegando ao intervalo a perder 
(19-12), no segundo tempo a 
equipa alvinegra reagiu e alcan-
çou um parcial positivo, mas não 
conseguiu evitar a derrota.

Agenda

Seniores masculinos
Modicus-Sanjoanense
Dia 23, às 18h00, Sandim

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Sismaria B
Dia 23, às 17h00, Pavilhão Travessas

Juvenis femininos
Sanjoanense-Alavarium
Dia 23, às 15h00, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Feirense-Sanjoanense A
Dia 23, às 15h00, Pavilhão Lavandeira

Infantis masculinos
Monte-Sanjoanense B
Dia 23, às 15h00, Murtosa

Infantis femininos
Sanjoanense-Feirense A
Dia 23, às 18h45, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Oleiros
Dia 24, às 15h00, Pavilhão Travessas

Minis masculinos
Sanjoanense B-Feirense B
Dia 24, às 11h00, Pavilhão Travessas

Minis femininos
Vacariça-Sanjoanense
Dia 24, às 18h00, C. Povo Vacariça

Minis masculinos
Feirense C-Sanjoanense
Dia 24, Lavandeira

Juvenis masculinos
Sanjoanense-E. Comércio
Dia 25, às 17h00, Pavilhão Travessas

Juvenis femininos
Juvelis-Sanjoanense
Dia 25, às 15h00, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Moimenta Beira
Dia 25, às 13h00, Pavilhão Travessas Página 75
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Póvoa Andebol com fim 
de semana vitorioso
No passado fim de semana, a equipa de mi-
nis do Póvoa Andebol venceu o Gondomar, 
enquanto os infantis derrotaram o Leça. 
Também vitoriosos estiveram os iniciados, 
ao vencer o FC Porto, e os juvenis que ven-
ceram em casa a equipa do Gaia.

Apenas os seniores não saborearam a 
vitória, acumulando um empate frente ao 
SVR Benfica. 

“Resultados bastante positivos de todas 
as equipas, exceto da equipa sénior que não 
foi além de um empate. No entanto, as equi-
pas da formação conseguiram excelentes 
resultados, deixando bons indícios para a 
parte final da temporada”, sublinhou o clube.

Página 76



A77

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 5,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64224784 20-04-2016

Andebol: Iniciados da AEDFR continuam no 1° lugar 
II Em partida da 58  jornada do 

Campeonato Nacional Juvenis 
Masculinos, 18  Divisão, 28  Fbse, Grupo B 
- Zona 3, o Cister SA, recebeu e venceu 
o CD Pateira, (30-26) 

Juvenis Femininos 
No lbrneio Primavera em Juvenis 

femininos na 38  jornada, o Cister SA 

perdeu em casa com alguma surpresa 
com a C. Benfica C. Branco, (25-26), 

Iniciados Masculinos 
Em jogo da 78  jornada do Tbrneio 

Primavera em Iniciados Masculinos, o 
Externato Dom Puas Roupinho venceu 
fora a AD Portomosense, (9-30), 
enquanto o Cister SA, foi derrotado pelo  

NDA Pombal, (34-22). Em partidas da 68  
ronda, a AEDF Roupinho perdeu no seu 
reduto com a AC Sismaria (23-25), 
enquanto o Cister SA venceu em casa a 
AD Portomosense (21-47). 

Iniciados Femininos 
Na 78  ronda do Campeonato Nacional 

Iniciados Fbmininos 2°  Fase, Zona 3, o  

Externato Dom Rias Roupinho, perdeu 
em casa com o Lagoa AC, (22-41). Na 68  
jornada, o Externato Dom Puas 
Roupinho, foi derrotado no seu pavilhão 
pelo SIM Porto Salvo, (15-28). 

Infantis Femininos 
Na 38  e última jornada do 

Campeonato Nacional de Infantis  

Fbmininos, Zona 4, 48  onda, 28  Divisão, 
o Externato Dom Puas Roupinho 
perdeu em casa como SIR 1° Maio, (20-
29). A equipa nazarena ficou no 2° lugar 
com quatro pontos. Na 18  ronda, o 
Externato Dom Rias Roupinho venceu 
fora por margem folgada o Batalha AC-
(2-39). II JJP 
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Desporto

“Só quero jogar no FC 
Porto e fazer uma 
carreira irrepreensível 
com esta camisola”

Hugo Santos:

Hugo 
S a n t o s , 

atleta gondomarense de 
24 anos, joga andebol no FC 
Porto há já vários anos, sente 
o clube como poucos e fez dos 
obstáculos verdadeiras cata-
pultas para alcançar o sucesso 
na sua “tão querida” ponta-es-
querda. Os dois momentos em 
que foi emprestado a outros 
clubes demonstraram 
a sua enorme 
q u a l i -

dade e vontade de vencer, 
sendo que o seu regresso 
aos dragões acabou 
por ser uma conse-
quência disso mes-
mo. 

Como foi a tua caminha-
da no FC Porto até à titularidade?

Hugo Santos (HS) - Nem sempre foi fá-
cil, tinha um treinador muito exigente... Foi 
complicado lidar com ele [Obradovic] prin-
cipalmente no início, até ter a sua confiança, 
que foi uma tarefa bastante difícil. Passei por 
momentos menos bons, mas depois chegou 
uma altura em que me senti realmente prepa-
rado para jogar mais tempo e estar presente 
em mais momentos ao longo da época. Cla-
ro que a ajuda dos meus colegas também foi 
fundamental para atingir esse estatuto.

E qual é para ti o significado de representar 
o FC Porto?

HS - É um orgulho gigante, visto que 
também sou portista desde pequenino e este 
é o meu clube do coração. É sempre melhor 
estarmos num clube em que nos identifica-
mos com a cultura e onde sentimos verdadei-
ramente o símbolo que carregamos ao peito.

Tens a ambição de jogar no estrangeiro? 
HS - Claro que toda a gente gostava de 

experimentar outros patamares competiti-
vos. Contudo, sinto que aqui em Portugal não 
podia estar melhor. Estou perto da minha fa-

mília, da 
m i n h a 

namorada, 
dos meus 

amigos e jogo no 
melhor clube de todos 
os tempos. Conquista-
mos sete campeonatos 

seguidos e não poderia 
estar mais feliz neste mo-

mento. 

E jogar por outra equipa 
em Portugal, é uma hipótese 

para ti?
HS - Nunca digo nunca na 

minha vida. Porém, no que de-
pender de mim só quero jogar no 

FC Porto e fazer uma carreira irre-
preensível com esta camisola vestida. 

E como é ser atleta de alta competição? Ti-
veste que abdicar de muita coisa?

HS - Claro que sim. O andebol requer 
muita dedicação e não posso fazer certas 
coisas que a maioria das pessoas faz. Tenho 
que estar menos tempo com os meus amigos 
e com a minha namorada do que aquilo que 
realmente gostava. Conviver menos à noite. 
Nem sempre é fácil conciliar a carreira des-
portiva com a minha licenciatura em Des-
porto, apesar de fazer um esforço para que tal 
aconteça. Ser atleta de alta competição é isto, 
também tem alguns pontos negativos, mas 
faz parte da vida que escolhi. 

Quanto à modalidade que te apaixona, 
quando é que despertou a paixão pelo an-
debol? 

HS - Tudo começou na companhia dos 
meus dois irmãos. O mais velho, o Nuno, 
também jogava no FC Porto e desde pequeno 
que eu ia com o meu irmão do meio, o Pedro, 
ver os treinos dele e começávamos lá a brin-
car... Entretanto, o próprio Pedro também 

começou a jogar no FC Porto e eu, com esse 
acompanhamento assíduo, também des-

pertei uma paixão pela modalidade e 
comecei a praticar. 

E porque não o futebol? O que 
fez a diferença?

HS - Apesar de também 
gostar muito de futebol, con-
vivia mais com o andebol e 
acho que fui ganhando al-
gum jeito para jogar. Aper-
ceberam-se da minha 
qualidade e hoje acho que

 foi a melhor opção. 

Sempre jogaste como 
ponta-esquerda ao longo  

 da tua carreira?
HS - Nas camadas jovens joguei sempre 

como central, mas tenho noção que quanto 
mais ia subindo - escalões e exigência compe-
titiva - com o meu porte físico ia tornando-
-se cada vez mais complicado competir como 
central. A partir dos Juvenis passei para a 
ponta-esquerda e desde então continuo lá. É 
totalmente diferente, mas agora sei que tomei 
uma boa decisão e é onde me sinto melhor a 
jogar andebol. 

Queres falar-me um pouco da tua alcunha 
de "penetra"?

HS - Isso já é um bocado do passado [ri-
sos]. Foi durante a minha formação. Por ser 
pequenino e na altura jogar como central eu 
conseguia ultrapassar os meus adversários 
por espaços muito reduzidos, onde mais nin-
guém conseguisse passar. 

Entretanto já representaste a nossa seleção 
nacional. Como foi o sentimento de receber 
a primeira convocatória?

HS - É sempre muito bom ser chamado à 
seleção portuguesa. Na altura não estava à es-
pera, foi por uma infelicidade de um jogador 
que costuma ser convocado. Foi um orgulho 
gigante a minha primeira internacionalização 
e acho que o nosso país tem ganho mais vi-
sibilidade no panorama internacional, sendo 
que a excelente participação do FC Porto na 
Champions também ajudou. 

Tens algum ídolo no andebol?
HS – Todos temos os nossos ídolos. As 

minhas grandes referências são o Uwe Gen-
sheimer, ponta-esquerda do Rhein-Neckar 
Löwen, e o Martin Stranovsky, um atleta eslo-
vaco que também joga como ponta-esquerda.

 
Alguma vez jogaste por algum clube gon-
domarense?

HS - Não, nunca tive essa oportunidade.

Gostarias de ser mais reconhecido pela au-
tarquia, uma vez que a Câmara Municipal 
de Gondomar organizou uma Gala do Des-
porto e tu não estavas nomeado?

HS - Penso que todos gostamos de ser 
reconhecidos pelos nossos méritos. Mas isso 
não é uma prioridade para mim nem fico 
desiludido com essa falta de reconhecimento 
por parte da autarquia. No entanto, claro que 
é sempre agradável sermos reconhecidos pela 
terra onde crescemos e vivemos. 

Como está a ser esta fase da tua carreira, 
uma vez que  te encontras lesionado? 

HS - Nunca é fácil ficar de fora, muito 
menos nesta altura pois estamos numa fase 
de grandes decisões. No entanto, sei que es-
tou próximo de voltar e estou a fazer muito 
por isso. 

Quais são, na tua opinião, as grandes 
bases para teres alcançado este sucesso? 

HS - As grande bases são a paixão, a qua-
lidade do trabalho e, sem qualquer dúvida, 
todo o apoio das pessoas que estão mais pró-
ximas de mim. Sem tudo isto era realmente 
impossível. ■

Percurso:

- FC Porto desde os 7 anos de idade
- Vigorosa por empréstimo no escalão 
de Juvenis
- No escalão de Juniores foi jogar pelos 
Seniores do ISMAI
- Regressou ao FC Porto na temporada 
de 2013/2014

Títulos: 
4 Campeonatos Nacionais 
1 Supertaça Portuguesa
1 Campeonato Olímpico Universitário 

Texto: Tiago Nogueira
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Hugo Santos:
entrevista ao andebolista 
gondomarense do FC 
Porto
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