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Encarnados ganharam vantagem muito confortável para o jogo da mão, na Noruega 
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Benfica goleia `vikings' 
Defesa e contra-ataque mortíferos ditam vantagem de 13 golos para o 
jogo da 2.a 'mão', na Noruega o Figueira volta a brilhar entre os postes 
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BENFICA • FYLUNGENBERGEN 
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ror 
ANTÓNIO BARROS 

S
Ó uma hecatombe impedi-
rá o Benfica de se qualificar 
para a final da Taça 
Challenge, após garantir, 
ontem, confortável vanta-

gem de 13 golos (35-22) sobre os no-
ruegueses do PyllingenBergen na 
primeira mão das meias-finais. As 
águias voaram para o triunfo com 
extrema facilidade, impondo a sua 
grande solidez defensiva e enorme 
rapidez e eficácia nos lances de con-
tra-ataque. 

E, entre os postes, contou com 
um guarda-redes em grande mo- 

mento de forma, como é o caso de 
Hugo Figueira, que voltou a realizar 
grande exibição, atestada por um 
total de 15 defesas. 

No ataque, os encarnados alter-
naram bem os lances de primeira 
linha com as incursões aos sete me- 

Têm a palavra 

QUEREMOS A FINAL 

Estou satisfeito porque demos 
um passo muito Importante e 
queremos jogar a final Os bons 
resultados acompanham-nos e a 
equipa está confiante. Gostaríamos de 
jogar uma final portuguesa contra o 
ABC, mas ainda não sei, pois nenhuma 
equipa está apurada 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do »enfim 

tros, onde os pontas João Pais (seis 
golos) e Davide Carvalho (3) foram 
bastante eficazes. 

Os vildngs acabaram por soçobrar 
à voragem dos jogadores benfiquis-
tas, que atravessam um excelente 
momento de forma e não acusaram 
a ausência, devido a lesão, do pivot 
brasileiro Ales Silva, ontem bem 
substituído por Paulo Moreno (três 
golos) e o possante croata Dragan 
Vrgoc, este com quatro tentos. 

Equipa semiprofissional e que 
terminou em quarto lugar na últi-
ma edição da I Liga da Noruega, o 
FyllingenBergen revelou muitas de-
bilidades defensivas e ofensivas, 
pouca criatividade no ataque e in-
sistindo imenso nos remates de 
meia-distância, que esbarravam 
muitas vezes no sólida defesa 6x0 
benfiquista. 
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Tudo para decidir 
em Praga 

ABC vence pela margem míni-
ma mas mostra ser melhor que os 
checos; 2.9  mão é dia 1 de maio 

ANDEBOL — TAÇA CHALLENGE-1 /2 FINAI"' MÃO 

Pavilhão Flávio Sã Leite, 

em Braga 

ABC • DUBLA PRAGA 

Ámarraos 
NKonstantinos Katsicis e Michalis Michallidis (Greda)  

O ABC leva apenas um golo de vantagem 
para o jogo da mão das meias-finais da 
Taça Chailenge, após bater o Dukla, ontem, 
em casa, por 34-33.0 próximo duelo será 
a 1de maio, na capital checa. O ABC teve 
multas falhas técnicas que permitiram 
contra-ataques e foi muito perdulário 
perante Petrzala (15 defesas), mas o 
calcanhar de Aquiles foi a defesa perante a 
primeira linha adversária, que utilizou 
remates de anca para desfeitear Humberto 
Gomes. Face ao equilíbrio da partida, o 
cenário piorou quando o Dukla fez o 23-26, 
embora os minhotos recuperassem com • 
parcial de 4-0. Com  33-32, um caso 
insólito: Vidrago preparava-se para receber 
a bola isolado, mas foi parado... por um dos 
árbitros'. Pior, lesionou-se num pé. Mais 
uma contrariedade para o ABC. H. C. 
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ANDEBOL 
Vaga europeia à vista 
O Aguas Santas defronta a Madeira 
SAD para o 5.°/6.° lugares, sendo que 
o 5.° posto pode dar uma vaga 
europeia caso ABC ou Benfica 
vençam a Taça Challenge. Na Maia, 
no jogo 3, o Aguas Santas derrotou o 
Passos Manuel, por 34-27, com os 
lisboetas a medirem forças com o 
Avanca para o 7.°/8.° lugares 
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ANDEBOL 

ÁGUIAS GANHAM 
O Benfica venceu ontem (35-22), 
no Pavilhão da Luz, o Fyllingen 
Bergen (Noruega) e está em van-
tagem para o jogo da 2.a mão 
(próximo sábado) das 'meias' 
da Taça Challenge de andebol. 
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A5 Carlos Resende aponta: "É preciso retificar a defesa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5141366

 
Publicado
 
 Treinador do ABC lamenta os erros cometidos na primeira mão das meias-finais da Taça Challenge,
apesar do triunfo (magro) alcançado.
 
 O ABC venceu o Dukla Praga, da República Checa, por 34-33, em jogo a contar para a primeira mão
das meias-finais da Taça Challenge de andebol. A vantagem é curta e Carlos Resende, treinador da
equipa minhota, reconhece que os jogadores cometeram erros.
 
 "Foi um jogo em que as coisas não correram bem. O resultado aponta para um equilíbrio, mas temos
de reconhecer que não fomos felizes. Apesar de termos marcado 34 golos, perdemos imensas bolas no
ataque. Sofremos 33, mas poderíamos ter perfeitamente marcado mais de 40. Precisamos,
logicamente, de retificar a nossa defesa, porque 34 golos dá para ganhar contra qualquer adversário",
declarou no final do encontro.
 
 "Lesões? Nunca me queixei de um ou outro jogador não jogar. Temos aqueles que temos.
Naturalmente, o Ricardo Pesqueira, o Pedro Seabra e o Tomás Albuquerque são jogadores que fazem
falta aquela equipa. Mesmo assim, fizemos 34 golos e podemos fazer melhor. Se há um jogador A e
um jogador B que não podem jogar, há uma oportunidade para o C. Foi com estes jogadores que
jogámos contra o Sporting e, brilhantemente, vencemos. Hoje, foi daqueles dias que as coisas não nos
saíram bem, mas reconheço capacidade para vencer lá um jogo também", completou Carlos Resende.
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Playoff 

Águas 
Santas vai 
lutar pelo 
5.9  lugar 

A jogar em casa, o Águas 
Santas venceu, ontem, o Pas-
sos Manuel. por 34-27. e ca-
rimbou a presença no play-
off de definição do quinto e 
sexto classificados, onde vai 
defrontar o Madeira SAD. 
Com  simplicidade de pro-
cessos e eficácia, os maiatos 
chegaram ao intervalo com 
uma vantagem éxpressiva de 
10 golos (19-9) e geriram de-
pois os acontecimentos na 
segunda parte. Mário Olivei-
ra e António Ventura, ambos 
com sete golos, estiveram 
em evidência. 

A luta pelo quinto lugar 
ganhou interesse devido à 
presença de Benfica e ABC 
nas meias-finais da Taça 
Challenge, o que abre a pos-
sibilidade de o quinto classi-
ficado participar numa com-
petição europeia da próxima 
época. 

Em jogo do grupo B, Faie 
e Belenenses empataram. 
ontem, a 27 golos. A.M. 

Afluas Sestas 34  
Passos  Mau el 27 
Local Paythao do Aguas Sarnas, na Mau 
Árbitros Daniel Martins e Roberto Martins 
Iliparia Soam Telrno Fesntra. Gustavo Carneiro, 
Pedro Carneiro (4), Jorge Sousa (3), Jose Barbosa 
Perto Creu (1). Pedro Pacheco, Pedro Sauna. Juan 
Couto, Mario Oliveira (7), Ruben Sousa (31 Muco 
Rosario (41 Pedro Peneda (5), kiao Mond, Antonio 
Ventura (7)e Luis Frade. Treinador Paulo Fana 
Peiem Mord Alexandre Moura, Rodrigo 
trindade (11 lano Costa Micpel Masa (1), Pedro 
Secpeta (8), Hugo Feriardes (11 Gibon Cafela 
(1). loa° Casal (2), Gare! Piedade. Gonçalo Valéria 
(2). Ricardo Queirós (1), Ricardo Barraca (31 Ricardo 
Coma Jciao Ferrera e Gonolaio labelro (7) 
Treinador loao Come das. Ao Inienok 19-9 
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ii(1('1)( )1 Encarnados com um pé na final da Taça Challenge, depois de bater noruegueses por 13 golos de diferença 

Benfica esmagador 
e ABC sofre para vencer 
Arnaldo Martins 
desporto@Jn pt 

Dragan Vrgoc foi uma dor de cabeça para a defesa norueguesa e acabou o jogo com quatro remates certeiros 

O Benfica deu um passo 
importante rumo à final da 
Taça Challenge, ao vencer. 
ontem, os noruegueses do 
Fyllingen Bergen por 13 go-
los (35-22), na primeira mão 
das melas-finais, disputada 
na Luz. lá o ABC, também a 
jogar em casa, venceu o 
Dukla de Praga, mas pela 
margem mínima, 34-33, o 
que faz antever uma segun-
da mão de grau de dificulda-
de elevado na deslocação à 
República Checa. 

No pavilhão da Luz, o Ben-
fica construiu um resultado 
dilatado que permite às 
águias voarem para a Norue-
ga. onde jogam no sábado. 
com  uma margem confortá-
vel e sonharem com a pre-
sença na final. Foi um duelo 
de sentido único, tal a supe-
rioridade demonstrada pe-
los encarnados, muito sóli-
dos na defesa 6x0 e rápidos 
nas transições. A vantagem 
ao intervalo (16-9) já era si 
gnificativa, o que permitiu 
ao técnico Mariano Ortega 
rodar o plantei. 

O lateral-direito espanhol 
!avier Borregan foi o melhor 
marcador, com oito golos. 
sete dos quais na marcação 
de livres de sete metros, 
onde é especialista. 

Em Braga, o ABC sentiu 
dificuldades para impor o 
seu jogo e cometeu demasia-
dos erros defensivos, que fo-
ram bem aproveitados pela 
formação da República Che-
ca. Ao intervalo, a igualdade, 
a 18, ilustrava o equilíbrio. 

Um golo de Miguel Sar-
mento no último minuto 
desempatou uma partida 
disputada no limite, que 
nunca teve diferenças su-
periores a três golos no 
marcador, e garantiu uma  

magra vantagem para o jogo 
da segunda mão, na Repú-
blica Checa. 

~fica 35 
PffiMILmo~__ 22  
Local PaAhao n.2 do Estado da Liz em t nt.(13 
Aft*TOS Marek Baranowski (PolOnta) e Bogrlan 
temanowtu (Pailona) 
a.suFkgaFigUara (9) littavde Carvalho (4 t 
lava Borregas (81 Paulo Moreno (4). Alexandre 
Gwalcarei Eledy Semedo (A) e kskr Pars (6) 
logararn anda Mota ~ ( sia g), Belcne 
Moreira (2) Ueington Seva (2) Otagan ‘49(r. (4). 
Tiago Ferro, Hugo Urna e Augusto Ar arda 
Trelnadfx Hanano Bruna 
P011apoll~ Lars %work 191. Rene 
Hydnzen 1), Ateimas GfeEtleM (4), ardor t iro& (3) 
E Ivrd Tangen (2) Fred* Mossestad (2)e lobos 
Ardersgin (4) Jogaram ainda Tord Vardai (gr)  

batom Stenqvist (1), Jos= Epland (5) Hen* 
Gjerstad e Hakon Berge %doador Enend Aarn 
Ao ~vaio 16-9 

ABC 34  
Delida  de Praga 33  
Local Pavilhao Fiado Sá lenta ern 
Árbitros Konstanoros Katsilds (Grecta) e T.t.dsals 
ticroadd (Greaa) 
AiC Mumbeno Gomes (0,) caros Martins (4). 
Pedro Sonda (2) Hugo Rocha (9), Nulo Gd° (s) 
Fato Vdrago (3) e Ande Gomes (2) Jogaram 
ainda loa° Pedro Gonçalves (1) Dlogo Branotitoho 
(5) Nuno Rebelo, Oaucha Silva (gr) e Miguel 
Sarmento (3) Treinador Carlos Resende 
Puída is Paga Tornas Petrzata (gr), Dieudonne 
Muberuem (2), lakub Kastner (7) Likud gatak (5). 
Danei Kriala(6). EVart Itíta2(6) e V« FiewhIr 
Jogaram ar lan Babe( OdrejSrmuek 
Daniel (rada 

da 
(2), Stepan len

n
Icek(1), 

n
Synne lan k (1) 

e Daniel %NI (7) Treinador Ar Korc 
Ao ~aio 18-18 

Estamos num bom mo-
mento e trabalhámos 
muito bem. Demos um 
bom passo, mas ainda 
não estamos apurados" 
Mariano Ortiga 
Treinador do Benfica 

Não estivemos ao nosso 
melhor nível. Temos de 
retificar algumas falhas 
na defesa. Vamos tentar 
vencer a segunda mão" 
Carlos Resende 
Treinador do ABC 
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Andebol: ABC com um golo de vantagem na meia-final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8a009f38

 
Bracarenses venceram Dukla Praga por 34-33
 
 O ABC venceu neste sábado os checos do HC Dukla Praga por 34-33, na primeira mão das meias-
finais da Taça Challenge de andebol.
Ao intervalo do jogo, que se realizou em Braga, registava-se um empate a 18 golos.
O ABC vai tentar defender esta vantagem tangencial a 1 de maio, na Rep. Checa.
 
Redação
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ABC vence Dukla de Praga por um gol nas ´meias´ da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=903678cd

 
23-04-2016 23:59
 
 O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se a 01 de maio, um domingo, na República
Checa.
 
 Foto: JOSÉ COELHO
 
 ABC de Carlos Resende
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC venceu este sábado os checos do HC Dukla Praga por tangenciais 34-33, na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga.
 
 Ao intervalo, registava-se uma igualdade a 18 golos.
 
 O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se a 01 de maio, um domingo, na República
Checa.
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Miguel Sarmento otimista em Braga 

TAÇA CHALLENGE 
Meias-finais 1."mão Hoje 

ABC—Dukhla de Praga (R. Che) 
Pavilhão Flávio Sã Leite, em Braga 

ANTONIO AZEVEDO/ASF 
PEDRO BENAVENTE/ASf 

 

A sonhar com uma final europeia 

Nikola Mitrevski diz que equipa está pronta 

TAÇA CHALLENGE 
-> meias-finals-> 1.''MãO'4 HDJe 

BE NFICA-Pyilingen Bergen (Nor)  [9.30 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa  

-› Benfica e ABC jogam hoje em 
casa a primeira mão das meias-
-finais da Taça Challenge 

Benfica e ABC entram hoje em 
ação na Taça Challenge com ambi-
ção de dar um passo importante em 
relação à final da prova, mantendo-
-se intacta a expectativa de urna fi-
nal europeia entre as duas equipas 
portuguesas. 

Na Luz, os encarnados enfren-
tamos noruegueses do FyllingenBer-
gen e Mariano Ortega mostra -se 
cauteloso. «Quem está numa meia-
-final de uma Challenge Cup não 
pode ser um adversário fácil. Já de-
frontámos esta equipa e esperamos  

um jogo complicado. Temos de nos 
preparar bem. Vamos tentar fazer 
uma boa exibição», prometeu o téc-
nico espanhol. Para o guarda- redes 
Nikola Mitrevski o cenário não é 
muito diferente: «Esperamos fazer 
um bom jogo. Tivemos dois dias para 
preparar bem a partida. A equipa 
norueguesa é boa, remata bem, é 
forte no passe», elogiou o macedó - 
nio. «Nesta fase não há jogos fáceis, 
todos têm qualidade, mas espera-
mos vencer e contar com os adep-
tos!» 

Em Braga, o espírito é o mesmo, 
depois da equipa de Carlos Resende 
ter chegado à final no ano passado. 
Agora repete um dos rivais, os che- 

cos do Dukhla de Praga. «Estamos 
motivados porque fizemos um gran-
de jogo como Sporting, mas já es-
tamos focados neste jogo. É uma 
equipa complicada, tivemos pouco 
tempo, contudo, temos de olhar so-
bretudo para nós», explicou Miguel 
Sarmento. Entusiasmado mostrou-
-se também o pivot João Gonçalves. 
«Temos equipa para ganhar este jogo 
e estamos motivados», garantiu. 

A segunda mão realiza-se no 
próximo fim de semana e as equi-
pas portuguesas jogam ambas fora, 
a sonhar em repetir o feito do Spor-
ting, em 2010, a única equipa por-
tuguesa que até agora conquistou 
um troféu europeu. E. D. 
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ABC em vantagem nas meias-finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=608739

 
O ABC venceu este sábado os checos do HC Dukla Praga, por 34-33, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, na primeira mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol. Ao intervalo, registava-se
uma igualdade a 18 golos. O jogo da segunda mão realiza-se no próximo domingo, na República
Checa.
 
 23-04-2016
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Benfica em vantagem nas meias-finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=608722

 
O Benfica venceu este sábado os noruegueses do Fyllingen Bergen, por 35-22, na Luz, na primeira
mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol. A diferença de 13 golos confere vantagem
confortável às águias para o jogo da segunda mão, no próximo sábado, na Noruega. Ao intervalo, a
equipa de Mariano Ortega vencia por 16-9.
 
 23-04-2016
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Benfica com 13 golos de vantagem rumo à final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/benfica_com_13_golos_de_vantagem_rumo_a_final_da_taca

_challenge_de_andebol.html

 
O Benfica venceu hoje os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz,
em Lisboa. A formação 'encarnada' chegou ao intervalo a vencer por sete golos (16-9). O encontro da
segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
 
 23.04.2016
 
Lusa
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ABC vence Dukla de Praga por um nas ´meias´ da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

allenge_de_andebol.html

 
O ABC venceu hoje os checos do HC Dukla Praga por tangenciais 34-33, na primeira mão das meias-
finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Ao
intervalo, registava-se uma igualdade a 18 golos. O encontro da segunda mão das meias-finais
realiza-se a 01 de maio, um domingo, na República Checa.
 
 23.04.2016
 
Lusa
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Benfica com 13 golos de vantagem rumo à final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=af8d913

 
O Benfica venceu hoje os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz,
em Lisboa. A formação 'encarnada' chegou ao intervalo a vencer por sete golos (16-9). O encontro da
segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
 
 23 | 04 | 2016   21.00H
 
 

Página 15



A16

ABC vence Dukla de Praga por um nas ´meias´ da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a9d96680

 
O ABC venceu hoje os checos do HC Dukla Praga por tangenciais 34-33, na primeira mão das meias-
finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Ao
intervalo, registava-se uma igualdade a 18 golos. O encontro da segunda mão das meias-finais
realiza-se a 01 de maio, um domingo, na República Checa.
 
 23 | 04 | 2016   23.26H
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Benfica com 13 golos de vantagem rumo à final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=822315

 
HOJE às 21:07
 
 O Benfica venceu hoje os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão
das meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da
Luz, em Lisboa.
 
 A formação 'encarnada' chegou ao intervalo a vencer por sete golos (16-9).
 
 O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
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ESTRANGEROCESSON RENNES DE 
WILSON DAVYES BATEU O NilES 
O Cesson Rennes, de Wilson Davyes, que 
marcou quatro golos, foi ganhar a casa do 
Nunes, por 22-24, em jogo da liga de andebol 
francesa, numa jornada em que o Montepellier 
de José Costa - que não jogou - cedeu, no seu 
recinto, um empate a 27, como Chambery. No 
campeonato húngaro, o Csurgoi, de Filipe 
Mota (seis golos) foi derrotado em casa do 
Tatabanya, por 29-28. --AX. 
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1 

Pedro Spinola, no jogo dos quartos de final, em Braga, contra com o Wacker Thun 

Ricardo Moreira e o FC Porto 

Dois dias após a eliminação do FC Porto nas meias-
finais do play-off, o capitão Ricardo Moreira 

recorreu ao Facebook para agradecer aos adeptos. "O 
hepta representou uma página de glória do nosso 
clube e do andebol em Portugal, nunca antes 
conquistado. Hoje, os que se habituaram a chorar 

copiosamente começaram a rir porque o heptacam-
peão caiu. Caiu após sete anos de conquistas e recordes, 
mas levantar-se-á bem mais forte. Um agradecimento 

aos adeptos que estiveram sempre com esta equipa. 
O nosso eterno obrigado", escreveu o ponta. 

a )1  Equipas portuguesas começam hoje, na primeira mão das meias-finais, em 
Braga e Lisboa, a lutar pela presença nos encontros decisivos da Taça Challenge 

ABC E BENFICA JOGAM 
NA EUROPA COM MORAL 
Após as vitórias de quarta-
feira para o campeonato, 
ABC e Benfica começam 
hoje, em casa, a lutar pelo 
acesso à final da Taça 
Challenge, com o Dukla de 
Praga e o FyllingenBergen, 
respetivamente 

AUGUSTOFERRO 
MI* É com confiança que mi-
nhotos e encarnados enca-
ram os compromissos de 
hoje, agendados para o Flávio 
Sá Leite e o Pavilhão n.° 2 da 
Luz. O ABC, no ano passado, 
jogou com esta equipa checa 
e ultrapassou-a em Braga (42-
27) e em Praga (30-32). O pivô 
João Gonçalves aborda esses 
encontros: "Se ganhámos no 
ano passado temos equipa 
para ganhar este jogo. Vimos 
de uma vitória e vamos pro-
curar uma nova boa vitória." 
O ponta Miguel Sarmento re-
corda o recente triunfo em 
casa do Sporting: "Estamos 
motivados. Fizemos um 
grande jogo. Há que recupe-
rar as tropas e olhar mais para 
o nosso valor." Refira-se que 
o Dukla terminou no primei-
ro posto a fase regular do 
campeonato da República 
Checa. 

O Benfica também conhece 
bem o FyllingenBergen. Na 
época passada, os caminhos 
cruzaram-se e os encarnados 
resolveram a questão com  

dois triunfos: 33-32, em casa, 
e 25-28 na Noruega. Apesar 
desse histórico, o guarda-re-
des Nikola Mitrevski, está 
cauteloso. "Esperamos fazer 
um bom jogo. Tivemos dois 
dias para preparar bem a 
Challenge Cup. A equipa no-
rueguesa é boa, remata bem, 
é forte no passe", referiu. A 
equipa de Bergen terminou a 
primeira fase do campeonato 
norueguês em quarto, atrás 
de Arendal, Haslum e Elve-
rum. E vem de uma derrota 
no play-off, em casa, com o 
Halden, por 28-29. 
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A 

ChallengeCup-1/21:11na1-10  
Mão: Benfica-Fyliingen Bergen, 
19h30;ABC-HC Dukla Praha, 
21h30. Campeonato Madona' 
- Play-off -Apuramentodo5° 
ao 8°- 3° Jogo: Madeira SAD-
Avanca,17h00: Águas Santas-
Passes Manue1,18h00 -Grupo B-
Aapuramento do 9° ao 12° - 5' 
Jornada Fafe-Belenenses, 
18h00; Mala-5p. Florta,19h00. 

Campeonato da Liga- Play-
off - Eliminatória. Benfica-
Lusitânia,17h3Q Oliveirense-
Galitos Barreiro,18h00. 

FUTEBOL 
I Uga -31aJomadzAcadémica-
FC Porto,16h15; Sporting-U. 
Madera,18h30; Paços Ferreira-
Braga, 20h4.5. 
II Liga -433Jomada: Aves-
Sporting 6,11h15. Campeonato 
de Portugal - 11Fase- tia 
Jornada - Manutenção - Série 
A: Marítimo B-Mirardeia, 15h00 
- Série C Salgueiros 08-
Amarante,16h00 (Est. Mun. Dr. 
Vieira deCarval ho). JunioresA 
Divisão-2' Fase - ga Jornada 

-Aptramento de Campeão: 
Benfica-Rio Ave; FC Porto-
Sporting; Belenenses-V. 
Guimarães - Manutenção/ 
Descida-Zona Norte Boavista-
Tondela (Est. Pasteleira); 
Leixões-Vela; MoreirenseGil 
Vicente; Braga-Feirense(Est r 
Maio) - Manutenção/Desdda- 
Zona Sul: Portimonense- • .̂4.•;-* 
Nacional (11h00);Oeiras- • 
Sacavenense; Casa Pia- 

Torreens UD Leiria-Lacres. 
Jogos às15h00. Juniores A - II 
Divisão - II Fase -13a Jornada - 
Subida -Zona Norte Oliveirense-
Chaves; Padroense-Operário; Ac 
Viseu-Fafe - Subida-Zona Sul: V. 
Setúbal-Real; Cova Piedade 
Marítimo; Estoril-Naval -10' 
Jornada - Manutenção/Descida 
- Série A: Varzim-Merelinense 
(Est. Mun. Póvoa de Varzi m) 
Umianos-Mondinense; Neves-
Freamunde TirSense-Aves 
(17h00)- Série B:Lourosa-
Canidefo; Pdredeb-Arouca; Torre 
Moncorvo-Penaft,l; Sousense-
Sanjoanense - Série C: Anadia-
Marinhense; Marinha-Gouveia; 
Vigor Mocidade-Castelo Branco; 
Estação - Beira-Mar - Série D: 
Alcanenense-Sintrense; Alverca-
Eléctrico; 1° Dezembro-Atlético, 
Linda Velha-Caldas-Série E: 
Pinhalnovense-Barreirense; 
Juventude-Olhanense; Farense-
Despertar, Quarteirense-BM 
Almada Jogos às 16h00. 
Juniores 13 -2' Fase -10a 
Jornada -Aptramento de 
Campeão-Zona Norte: 
Tondela-Nadonal; Padroense-Gil 
Vicente; Braga-FC Porto-Zona 
Sul: Micaelense-Benfica (10h00); 
V. Setúbal-Belenenses; Sporting- 
Académ ica - Manutenção/ • 
Descida - Série A: Rio Ave-V. 
Guimarães, Monte Vinhais-
Moreirense(15h00); Web-
Palmeiras(16h00)- Série B: 
Paços Ferreira-Sanjoanense; 
01 iveirense-Gondornar -Série C: 
Beira-Mar - Anadia; Bairro 
Valongo-Naval - Série D: 
Eléctrico-Linda Velha; Núdeo R. 
Maior-Entroncarnento - Série E: 
Almada ova Piedade; °eiras-
Lusitano GC; Imortal-Praia 
?Montes; Louletano-Juventude 
(151130). Jogos às11h00. 
Juniores C - II Fase - Manuten-
ção/Desdda -12aJomada 
Série E: Eivas-Caldas,16h00. 

FUTSAL 
I Divisão -253.1omada Quinta 
Lombos-S João Urgicentro, 
16h00; Sporting-Belenenses, 
16h00; Boavista-Olivais,16h00; 
Burinhosa-Guattar Mettino, 
16h00; Fundão-Modiats,16h00; 
Leões Porto Salvo-Rio Ave, 
16h00. 

I Divisão - 223Jornada 
Valongo-Benfica,15h00; 
Sporting-JuvViana,16h00; HC 
Braga-HA Cambra,17h00; Paço 
crAro3s-HC Turque1,18h00; 
Sanjoanensef ísica,18h00;Can-
delária-FC Porto,21h00-, OC 
Barcelos-UDOliveirense,21h30. 

Campeonato Madona' - 2° 
Elite -Jogo5: Benfica-

F. Bastardo,15h00. 
I Divisão -Plardt-Apura-
~Campeão -21Jogcx 
Castelo da Maia-Caldas, T7h00. 
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ANDEBOL 
Hoje 

1/2 finas/1' mão 
Benfica-Fyllingen &man BTV1 
191130. Pav.N.°2 da Luz 
Marek Baranowsld/Bogclan Lemanowicz 
(pol} 
ABC-Dulda de Praga PortoCanal 
21h30, Pav. Flávio Sa Leite 
Konstantinos Katsilds/Michalis Mkhailidis 
(Gre) 

Play.oft 
GRUPOS 5."/8." Lugares 
Aguas Santas-Passos Manuel 
18h00, Pav. Ary ns Santas 
Daniel Martins/Roberto Martins 
GRUPOS 9.°/12.° lugares 
AC Fate-Bohmenses 
18h00, Pav. Mun. Faie 
Tiago Monteiro/António Trinca 
ISIASI-Sporting da Horta 
19h00, Pav. Mun. Mala 
Alberto Alves/Jorge Fernandes 

BASQUETEBOL 
1/4 final 

Hoje lomada 
Senfica-Maeltánla BTV1 
17h30, Pav. Fidelidade 
C. Santos/J. Lopes/P. Pereira 
OlivoinnerGalltos Barreiro 
18h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
S. Silva/N. Monteiro/R. Ribeiro 
Amanhã 2.•lomada 
Ovanersellarchéos 
16h00, Arena Doire Vita 
P. Rodrigues/ H. Antunes/1. Rosário 
BenfIcstueltánla BTV1 
18h00, Pav. Fidelidade 
J. Abreu/S. Teixelra/B. Maciel 
Olivelranse-Galitos Barreiro 
18h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
L. Lopes/P. Margues/P.Maia 
FC Porto-V. Guimarães PortoCanal 
18h30, Dragão Caixa 
F. Rocha/C Santos/B.ANarinhas 

HÓQUEI EM PATINS 
Hoje 
C2USPEONATONwortai 221orriada 
Valonpo-llafica 
15h00, Pav. Mun. Valongo 
R. Torres/J. Pinto/P. Silva 
Sporting-Jumentude Viana SportingTV 
16h00, Pav. do SC Livramento 
A. Santos/P. Almeida/L Silva 
HC Braga-Cambra 
17h00, Pav.Goladas 
1. Peixoto/M.Gulherme/J. Mendes 
Paço de Arcos-RC ~qual 
18h00, Pav. CD Paço de Arcos 
C. Rego/ F. Cardoso/A . Rocha 
Sanjoanense-Fhska 
18h00, Pav. São João Madeira 
0. Panza/M. Fernandes/S. Silva 
Candelária-FC Porto 
21h00, Pav. Desportos Candelária 
P. Rainha/J. Teixeira/J. Pereira 
Barceios-011vainense 
21h30, Pav. Mun. Barcelos 
J. Moura/P. Santos/P. Silva 

RÂGUEBI 
Hoje 

Horata _ _ ptay-off 
3,/6,1.' ¡ornada 
Cascais-Belenenses 
15h30, Campo Guia 
João Costa 
4.°/5.• 1.' ¡ornada 
Técnico-Agronomia 
15h30, Olaias 
Paulo Duarte 

VOLEIBOL 

FINAL 5.1o90 
Saneie:Fonte Ilasiardo BTV1 
15h00, Pav. N.° 2 da Luz 
APUR.CASIPEA01 DIVISÃO 2.° jogo 
Castilho Maia-Caldas 
17h00, Pav. Castêlo da Mata 
Amanhã 
SPUR.CASIPEAOIDISIOÃO 3.1ogo _ 
Castilho Maia-Caláss 
17100. Pav..CastRoda Mala 
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ANDEBOL  FÁBIO 
V1INIAGO VAI 
PARA O BBIFICA 
O ponta-esquerda Fábio 
Vidrago vai ser jogador do 
Benfica, clube como qual 
assinará em breve. Vidrago, 
natural de Braga, tem 27 anos 
e sempre jogou nos acade-
mistas, tendo conquistado, 
como sénior, três Taças de 
Portugal e uma Supertaça. 
O extremo, de 1,80 metros, 
soma 68 golos no presente 
campeonato e dará forte 
concorrência a João Pais no 
conjunto encarnado. 

-11U1OUDIARAES 
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• . - 

SPORTING JAPA COM 
MOTIVAÇÃO EXTRA 
O Sporting pode assegurar, 
esta tarde na receção ao 
Belenenses (16h00), o 
primeiro lugar da fase regular 
o que, para Caio Japa (na 
foto), se trata de uma 
motivação "extra". Podendo 
já atingir um dos nossos 
objetivos é um fator extra. 
Mas temos tantos fatores 
que nos motivam... Vamos 
entrar supermotivados", 
vincou o fixo do emblema 
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Taça Challenge: ABC venceu Dukla de Praga, mas só por um golo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5141328

 
Publicado
 
 Bracarenses impuseram-se por 34-33 na sua meia-final da Taça Challenge, um resultado que dia 1
terão de defender na República Checa.
 
 O ABC/UMinho venceu o Dukla Praga por 34-33, num encontro da primeira mão das meias-finais da
Taça Challenge de andebol muito equilibrado, em que a incerteza quanto ao vencedor perdurou até ao
fim.
 
 Um golo de Miguel Sarmento no último minuto desempatou uma partida sempre disputada no limite,
que nunca teve diferenças superiores a três golos no marcador, e garantiu uma magra vantagem para
o jogo da segunda mão, na República Checa.
 
 Lusos e checos equivaleram-se nos primeiros minutos do encontro, com ambas as defesas, muito
agressivas, a limitarem as ações dos ataques e a ditarem os poucos golos registados.
 
 A primeira diferença de dois golos surgiu apenas aos 8.17 minutos, quando Jakub Svitak fixou o
marcador em 6-4 a favor do Dukla, numa altura em que o lado esquerdo checo criava sucessivamente
espaço para atirar à baliza de Humberto Gomes.
 
 Os bracarenses não demoraram a responder e, privilegiando o ataque pelo lado direito,
restabeleceram a igualdade (7-7) aos 13 minutos, após dois golos do ponta Carlos Martins e outro do
lateral Pedro Spínola.
 
 A resposta do ABC/UMinho voltou a nivelar o duelo, que contou com mais golos do que na fase inicial
e sucessivas trocas na liderança do marcador, até Hugo Rocha, melhor marcador minhoto no primeiro
tempo, com cinco golos, igualar a partida em cima do intervalo (18-18).
 
 Daniel Kyvala, que se destacou na turma checa ao longo dos primeiros 30 minutos, com outros cinco
golos, fez o golo inaugural de uma segunda parte que, tal como a primeira, teve poucos golos no início
- 21-21, aos 40 minutos.
 
 O conjunto forasteiro, com Tomas Petrzala, na baliza, a travar vários tiros bracarenses, e o lateral-
direito Jakub Kastner a sobressair no ataque, descolou no marcador pouco depois, logrando uma
diferença de três golos aos 42.38 minutos (26-23).
 
 A história do primeiro tempo, porém, repetiu-se, e o ABC/UMinho respondeu com quatro golos
consecutivos, colocando-se novamente na frente (27-26) no primeiro remate bem sucedido de André
Gomes na partida, aos 48.14 minutos.
 
 As reviravoltas no comando do marcador sucederam-se a partir daí, com Fábio Vidrago a garantir
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uma distância de dois golos (30-28) para os portugueses aos 52 minutos e Milan Kotrc a dar nova
vantagem ao Dukla (32-31), aos 55.55.
 
 A decisão da partida acabou por surgir da mão esquerda de Miguel Sarmento, que entrou já tarde
para dar a vitória aos minhotos com três golos nos últimos quatro minutos, aproveitando a exclusão
de dois jogadores checos nos dois minutos finais.
 
 Jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
 
 ABC - Dukla Praga, 34-33.
 
 Ao intervalo: 18-18.
 
 Equipas:
 
 - ABC: Humberto Gomes (gr), Carlos Martins (4), Pedro Spínola (2), Hugo Rocha (9), Nuno Grilo (5),
Fábio Vidrago (3) e André Gomes (2). Jogaram ainda João Pedro Gonçalves (1), Diogo Branquinho (5),
Nuno Rebelo, Cláudio Silva (gr) e Miguel Sarmento (3).
 
 Treinador: Carlos Resende.
 
 - Dukla Praga: Tomas Petrzala (gr), Dieudonne Mubenzem (2), Jakub Kastner (7), Jakub Svitak (5),
Daniel Kyvala (6), Milan Kotrc (6) e Vit Reichl (2). Jogaram ainda Jan Brabec, Ondrej Simunek (1),
Daniel Curda (2), Stepan Jenicek (1), Jan Syrinek (1) e Daniel Rangl (gr).
 
 Treinador: Josef Jan.
 
 Marcha do marcador: 5-7 (10 minutos), 12-11 (20), 18-18 (intervalo), 21-21 (40), 28-28 (50) e 34-
33 (resultado final).
 
 Árbitros: Konstantinos Katsikis e Michalis Michailidis (Grécia).
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Taça Challenge: Benfica com um pé na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5141218

 
Publicado
 
 Águias derrotaram os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos de diferença.
 
 O Benfica venceu os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz,
em Lisboa.
 
 A formação encarnada chegou ao intervalo a vencer por sete golos (16-9).
 
 O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
 
 em atualização
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O desejo de Mariano Ortega: "Quero uma final portuguesa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5141277

 
Publicado
 
 Treinador de andebol do Benfica aborda a vitória nas meias-finais da Taça Challenge.
 
 O Benfica deu um passo importante rumo à final da Taça Challenge de andebol, ao vencer os
noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão das meias-finais, disputada
na Luz. Mariano Ortega, treinador das águias, assinalou o bom momento da equipa e gostava de ter
uma final portuguesa
 
 "Estamos num bom momento e trabalhámos muito bem. Os resultados acompanham-nos e a equipa
está confiante. Mas não esperávamos uma diferença tão grande. Demos um bom passo, mas ainda
não estamos apurados. Falta disputar a segunda mão, em Bergen. A boa defesa e o contra-ataque
foram fundamentais nesta vitória", sublinhou.
 
 "O pivot Ales Silva não jogou porque tem uma pequena lesão. Demos um passo muito importante e
queremos jogar a final. Estou satisfeito porque os meus jogadores têm revelado uma mentalidade
muito competitiva. Gostaria de jogar uma final portuguesa, contra o ABC, mas não sei, pois ainda
nenhuma equipa está apurada para a final", finalizou.
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  Tiragem: 70287

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 45

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64141525 23-04-2016

base de dados 

Futebol - Liga Alemã (Jornada 31) - Ham-
burgo-Werder Bremen, 2-1, 
Liga Espanhola (Jornada 35) - Las Palmas-
Espanhol, 4-0 
Liga Francesa (Jornada 35) - Nice -Reims, 
2-0. 

~babel - Taça Chalenge (Nelas-finais -
1' Mo) - Bentna-Fyilingen Bergen (19 30), 
ABC-HC Dukla Praga (21.30). 
1.* Divisão Nacional (2." Fase) - Ap. 5.' ao 
8.° Lugares (Jogo 3) -Aguas Santas-Passas 
Manuel (18) Grupo 8 - Fafe-Belenenses (18) 
AtIortxmo - 8.° Torneio intenkodonal de 
Lançamentos de Lovelhe -As 1415 horas, 
no Centro Municipal de Atletismo de Vila Nova 
de Cerveira 

- Liga - Play-off - Quartos de 
5:a71 Jogo17- Boni ica. lusitãnia (17.30), OH-
velrense-Galitos (18). 
Ciclismo - Volta à &Brada -1' Etapa - 
luso-Mealhada (1515 km). 
Futebol- Liga - Académica-F. C Porto 
(16.15), Sporting-Q. Madeira (18.30), P Ferrei-
ra-Braga (20.45) 
UgaPro - Aves-Sporting 8 (1115). 
Campeonato de Portugal (2.. Fase) - Desci-
das - Série A - Marttimo B-Mirandela (15). Sé-
rie C - Salgueiros 08-Amarante (16). 
Juniores A - Divisão (2.' Fase) - Ap. Cam-
peão - Benfica-Ria Ave, Belenenses-V. Gui-
marães, F. C. Porto-Sponing. Descidas - Zona 
Norte - Moreirense-Gil Vicente, Braga-Feiren- 
se (Est.1.° Boavista-Tondeta (Est. Pas-
teleira), Leixões-Vitela. Zona Sul - Oeiras-Sa-
cavenense, U. Leiria-Louves, Ponimonense-
Nacional (11), Casa Ra-Torreense. logos às 16 
horas. 
Juniores A - 2." Divisão (2' Fase) - Ap. 
Campeão - Zona Norte - Otiveirense-Chaves, 
Padroense-Operario. Ac. Viseu-Fafe. Zona Sul 
- V. Setúbal-Real, C. Piedade-Maribmo. Esto-
ril-Naval. Descidas - Série A - Varzim- Mereli-
nense (Mun. Povoa Varzim), Tirsense-Aves 
(17), Limianos-Mondinense, Neves-Freamun-
de. Série B - Lus. Lourosa-Canidelo (Campo 1 

Paredes-Arouca, T Moncorvo-Penaf lel, 
Sousense-Sanjoanense Séne C - Anadia-Ma • 
rinhense.1 Marinha-Gouveia V Mocidade-0C 
Branco, Estação-Bete-Mar. Série 0 - Linda-a-
Velha-Caldas, 1° Dezembro-Atlético, Alcane-
nense-Sintrense, Alverca-Eléctrico Série E - 
Quaneirense-BM Almada, Pinhalnovense-
Barreirense, Farense-Despertar, Juv Évora-
Olhanense. logos às 16 horas 
Juniores B Fase) - Ap. Campeão - Sena 
Norte - Tondela-Nacional, Padroense-Gil Vi-
cente (Padroense), Braga-E C Porto Serie Sul 
- V Setabal-Belenenses. Sporting-Académica, 
Micaelense-Benbca Descidas - Séne A - Mon-
te Vinhais-Moreirense (15), %zela- Palmeiras 
(16), Rio Ave-V. Guimarães. Série B - Ohveiren-
se-Gandamar, P Ferreira-Sanjoanense. Serie 
C - 8. Valongo-Naval, Beira-Mar-Anedia. Serie 
D - NS Rio Maior•CADE. Série E - Imortal-P. 
Milfornes. Luuletana-Juv. Évora (15.30), Alma-
da-C. Piedade, Deiras-Lus. Évora. logos as 11 
noras 
Juniores C - Descidas (2' Fase) Série E • El - 
vas-Caldas (16). 
A. F. Algarve -1' Divisão - Culabense-Sil-
yes. Moncarapachense-Monchiguense, La-
goa-11 Esperanças, Quartura-Imortal, Pader-
nense-Ferreiras, Guia-Quarteeense, Faro Ben-
tica-Esp. Lagos, Odtaxere-Armacenenses. lo-
gos as 15 horas 
2.. Divisão - Monfortense-Montargilense (16). 
A. F. Porto - Divisão de Elite - Caridal-A.5an-
dra (16). 
1.' Divisão - Série 1- Moc S. Gentil-Cresturna 
(16) 
Juniores - 1.• Divisão - Serie 1 Gajo-Foz, 
Boavista-Padroense, 01 Douro-Pasteleira, No-
gueirense-Leixões, Artozelo-Salgueiros 08, 
Coirnbrões-Valadares Gaia, Leverense-Rio 
Ave, Vila FC-Avimos. Série 2 - S. Martinho-Tra - 
teme, Via Meã-, Alfenense-Lausada, E. Fln-
zeres-I.° Maio Aguei" Foigosa Maia-Cabeça 
Santa, Amarante-Valonguense, Gondomar-
Rebor dosa, lagares-Ermesinde 1936. logos 
às 16 horas. 
Infantis - 1.• Divisão - Serie 1- Avistes-Sai- 
guanos 08, Boavista-Vuick 1, Mala Lidador- 
Coimbroes, Canateto-Cal. Ermesinde, Ria Ave-
Leixões, Hogueirense-Trolense Infesta-Vala - 
dares, Vilanovense-Oragon Force. Sede 2 
Tuias-Varzea, Vila Meã-Penaliel, Valonguense-
Amarante, Tosense-Freamunde. Lixa-P. Ferrei-
ra, Gondomar-lousada, 5 Martinha-5ousen5ti 
Aves-Calç. Cachões Jogos às 14 horas. 
Fossai - Liga - Quinta Lombas-SàO João (16), 
Sponing-Belooenses (16). Boavista-Olivais 
(16), Bunnhosa-Guahar (16), Fundão-Modicus 
(16), L. Porto Salvo. Rio Ave (16) 
Hóquei sai Padas - Divisão Nacional - 
AD Valongo-Benfica (15). Sporting-luv Viana 
(16),i-1C Braga-HA Cambra (17), Paço Arr ns-
larguei (18), Sanjoanense-Fisica 1181, 0. Bar 
celos-Oliverrense (2130), Candelana-F C. 
Porto (22) 
Râguebi - DMsão de Honra Play -off - Cas-
cais-Belenenses (15 30), Técnico-Agronomia 
(1530) 
Ténis - Estore Open - Qualificação (12), no 
Clube de Ténis do Estoril 
Volnibei Divisão de Elite - 2" Play-off - Ap. 
Campeão (Jogo 5) - Benhca-F Bastardo (15). 
1.. Divisão Nacional - 3.° Play- off - Ap. Cam-
peão (Jogo 2) - Castela Mala-Caidas (17). 
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Benfica goleia noruegueses e está a um passo da final da "Taça Challenge"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75d2a1e9

 
23 Abril 2016 às 22:56 O Benfica deu, este sábado, um passo importante rumo à final da Taça
Challenge de andebol, ao vencer os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na
primeira mão das meias-finais, disputada na Luz. O resultado dilatado permite às "águias" voarem
para a Noruega, onde jogam no próximo sábado, com uma margem confortável e sonharem com a
presença na final desta competição europeia. Foi um duelo praticamente sem história, tal a
superioridade demonstrada pelos 'encarnados', muito sólidos na sua defesa 6x0 e céleres nas
transições para o contra-ataque. Os pontas Davide Carvalho e João Pais foram os principais
anotadores dos 'encarnados' nos primeiros 20 minutos, com o Fyllingen Bergen a revelar grande
lentidão na recuperação defensiva. E, no ataque, centralizou em demasia o seu jogo na primeira linha,
insistindo amiúde em remates dos nove metros. A vantagem ao intervalo (16-9) já era bastante
acentuada, situação que permitiu ao técnico Mariano Ortega fazer uma boa rotação do seu plantel,
onde voltou a brilhar o guarda-redes Hugo Figueira, que realizou 15 defesas durante o jogo e foi uma
barreira quase intransponível para os 'vikings' de Bergen. Na segunda parte, repetiu-se o mesmo
'filme', embora o Benfica tenha baixado um pouco a intensidade defensiva e o ritmo de jogo, dando
um pouco mais de liberdade aos jogadores noruegueses. O lateral-direito espanhol Javier Borregan foi
o melhor marcador benfiquista, com um total de oito golos, sete dos quais anotados através de livres
de sete metros, aspeto em que é um verdadeiro especialista. A segunda mão está agendada para o
dia 30 deste mês, em Bergen, onde o Benfica vai defender uma confortável vantagem de 13 golos
(35-22), já a sonhar com a presença na final.
 
 23 Abril 2016 às 22:56
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Andebol: Benfica ganha vantagem na meia-final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cc2a03ff

 
Encarnados vencem noruegueses do Fyllingen Bergen por 35-22
 
 O Benfica venceu neste sábado os noruegueses do Fyllingen Bergen por 35-22 na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge de andebol, ganhando uma vantagem de 13 pontos na luta pelo acesso
à final.
No pavilhão do Estádio da Luz, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por sete golos (16-9).
O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
O ABC também está nesta fase da competição, defrontando ainda esta noite os checos do Dukla
Praga.
 
Redação
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Benfica com 13 golos de vantagem rumo à final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1fe20e81

 
O Benfica venceu hoje os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz,
em Lisboa. A formação 'encarnada' chegou ao intervalo a vencer por sete golos (16-9). PUB O
encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
 
 Sat, 23 Apr 2016 22:26:00 +0200
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  Tiragem: 75971

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 14,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64142611 23-04-2016

NA LUZ. Mariano Ortega pede concentração 

BENFICA E ABC SONHAM 
COM FINAL PORTUGUESA 
Águias e bracarenses 
iniciam hoje as meias-
finais da Taça Challenge, 
ambos em casa 

ISABEL DANTAS 

Moralizados pelos recentes 
sucessos no playoff do campeona-
to, Benfica e ABC viram agora 
agulhas para a Taça Challenge, 
onde pode acontecer uma final 
portuguesa. As duas equipas dis-
putam hoje a primeira mão das 
meias-finais da prova, ambas em 
casa, determinadas a alcançar re-
sultados confortáveis, que lhes 
permitam encarar o segundo jogo 
com maior tranquilidade. 

Os encarnados medem forças 
com os noruegueses do Fyllin-
genBergen (19h30), assíduos nas 
competições europeias, que  

apresentam quatro jogadores 
suecos no plantel. O Benfica - a 
meio da semana eliminou o hep-
tacampeão FC Porto nas meias-
finais do campeonato - encara a 
partida com muitas cautelas. 
"Quem está numa meia-final de 
uma Challenge Cup não pode ser 
um adversário fácil. Temos de 
nos preparar bem", considerou à 
BTV o treinador Mariano Ortega, 
analisando depois os nórdicos: 

ENCARNADOS DEFRONTAM 
O FYLUNGENBERGEN (19H30); 
MINHOTOS RECEBEM O DUBLA 
DE PRAGA (21H30) 

"É uma equipa tática, com bom 
remate e bom jogo com o pivô. 
Defende entre o 6x0 e o 5x1; no 
ataque é forte ao nível do remate  

de segunda linha", acrescentou o 
espanhol. 

Já Nikola Mitrevski, o guarda-
redes macedónio que protagoni-
zou grandes exibições na elimina-
tória do campeonato com o FC 
Porto, só pensa num desfecho: 
"Esperamos vencer para ficarmos 
com ainda mais confiança . " 

A norte, o ABC encontra os che-
cos do Dukla de Praga, que os mi-
nhotos bateram na época transata, 
também na Taça Challenge, por 
claros 42-27.0 pivô João Gonçal-
ves considera que o favoritismo 
recai sobre a formação de Braga, 
até porque o Dukla "mantém qua-
se toda a equipa do ano passado". 
Já o ponta Miguel Sarmento contou 
que os bracarenses estão muito 
moralizados, depois do triunfo a 
meio da semana frente ao Spor-
ting, no campeonato. A partida 
disputa-se às 21h30.* 
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Taça Challenge: ABC vence 1.ª mão das ´meias´ pela margem mínima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5c7d9b16

 
O ABC Braga conseguiu este sábado uma vitória pela margem mínima na primeira mão das meias-
finais da Taça Challenge, ao bater em casa o Dukla Praga por 34-33, vantagem de um golo que agora
terá de gerir para a segunda partida, marcada para o próximo sábado, agora na República Checa. Os
minhotos até estiveram em posição delicada, quando estiveram a perder por três golos durante a
segunda parte, mas conseguiram dar a volta e venceram com um golo de vantagem. Recorde-se que
na outra meia-final o Benfica bateu o FyllingenBergen por 35-22 e deixou praticamente assegurado o
passaporte para a final. Continuar a ler Autor: Fábio Lima
 
 23h25
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Erlend Aam: A nossa equipa é semiprofissional...
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Record Online Autores: Fábio Lima

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d5763062

 
Autenticamente arrasado pelo Benfica no Pavilhão da Luz, com um desaire por 35-22, o treinador do
FyllingenBergen admitiu que a equipa por si orientada fez um encontro muito mau, mas recordou que
o estatuto dos noruegueses é diferente do dos encarnados. "Foi uma exibição muito má e não
estávamos à espera de uma diferença tão grande neste jogo da primeira mão, em Lisboa. Estou muito
desapontado com a nossa exibição, mas ainda acredito que é possível dar a volta à eliminatória em
Bergen. O Benfica defendeu muito bem e tem uma equipa muito forte fisicamente. A nossa equipa é
semiprofissional e terminou em quarto lugar no último campeonato da Noruega", considerou Erlend
Aam. Autores: Fábio Lima e Lusa
 
 22h40
 
Fábio Lima e Lusa
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Taça Challenge: Benfica e ABC sonham com final portuguesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f286bd3c

 
Moralizados pelos recentes sucessos no playoff do campeonato, Benfica e ABC viram agora agulhas
para a Taça Challenge, onde pode acontecer uma final portuguesa. As duas equipas disputam hoje a
primeira mão das meias-finais da prova, ambas em casa, determinadas a alcançar resultados
confortáveis, que lhes permitam encarar o segundo jogo com maior tranquilidade. Os encarnados
medem forças com os noruegueses do FyllingenBergen (19h30), assíduos nas competições europeias,
que apresentam quatro jogadores suecos no plantel. O Benfica - a meio da semana eliminou o
heptacampeão FC Porto nas meias-finais do campeonato - encara a partida com muitas cautelas.
"Quem está numa meia-final de uma Challenge Cup não pode ser um adversário fácil. Temos de nos
preparar bem", considerou à BTV o treinador Mariano Ortega, analisando depois os nórdicos: "É uma
equipa tática, com bom remate e bom jogo com o pivô. Defende entre o 6x0 e o 5x1; no ataque é
forte ao nível do remate de segunda linha", acrescentou o espanhol. Já Nikola Mitrevski, o guarda-
redes macedónio que protagonizou grandes exibições na eliminatória do campeonato com o FC Porto,
só pensa num desfecho: "Esperamos vencer para ficarmos com ainda mais confiança." Continuar a ler
A norte, o ABC encontra os checos do Dukla de Praga, que os minhotos bateram na época transata,
também na Taça Challenge, por claros 42-27. O pivô João Gonçalves considera que o favoritismo recai
sobre a formação de Braga, até porque o Dukla "mantém quase toda a equipa do ano passado". Já o
ponta Miguel Sarmento contou que os bracarenses estão muito moralizados, depois do triunfo a meio
da semana frente ao Sporting, no campeonato. A partida disputa-se às 21h30. Autor: Isabel Dantas
 
 02h58
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Mariano Ortega: Gostaria de jogar uma final portuguesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e461c9ec

 
O Benfica deixou este sábado muito bem encaminhado o apuramento para a final da Taça Challenge,
ao bater o FyllingenBergen por 35-22, e agora Portugal sonha com uma final totalmente nacional, já
que o ABC está na outra meia-final. Um cenário que Mariano Ortega, treinador dos encarnados,
'apoia'. "Estamos num bom momento e trabalhámos muito bem. Os resultados acompanham-nos e a
equipa está confiante. Mas, não esperávamos uma diferença tão grande. Demos um bom passo, mas
ainda não estamos apurados. Falta disputar a segunda mão, em Bergen. A boa defesa e o contra-
ataque foram fundamentais nesta vitória", começou por dizer. "O pivot Ales Silva não jogou porque
tem uma pequena lesão. Demos um passo muito importante e queremos jogar a final. Estou satisfeito
porque os meus jogadores têm revelado uma mentalidade muito competitiva. Gostaria de jogar uma
final portuguesa, contra o ABC, mas não sei, pois ainda nenhuma equipa está apurada para a final",
finalizou. Continuar a ler Autores: Fábio Lima e Lusa
 
 22h33
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Benfica perto da final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=49ce3058

 
23-04-2016 21:04
 
 O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
 
 Foto: Lusa
 
 José Costa celebra golo do Benfica
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica venceu hoje os noruegueses do Fyllingen Bergen por 13 golos (35-22), na primeira mão
das meias-finais da Taça Challenge de andebol, em encontro realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da
Luz, em Lisboa.
 
 A formação 'encarnada' chegou ao intervalo a vencer por sete golos (16-9).
 
 O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se no próximo sábado, na Noruega.
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Taça Challenge: ABC vence 1.ª mão das ´meias´ pela margem mínima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_abc_vence_1_mao_das_meias_pela_margem_mini

ma.html

 
Os minhotos até estiveram em posição delicada, quando estiveram a perder por três golos durante a
segunda parte, mas conseguiram dar a volta e venceram com um golo de vantagem. 23:25 . Record
Por Record O ABC Braga conseguiu este sábado uma vitória pela margem mínima na primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge, ao bater em casa o Dukla Praga por 34-33, vantagem de um golo que
agora terá de gerir para a segunda partida, marcada para o próximo sábado, agora na República
Checa.Os minhotos até estiveram em posição delicada, quando estiveram a perder por três golos
durante a segunda parte, mas conseguiram dar a volta e venceram com um golo de
vantagem.Recorde-se que na outra meia-final o Benfica bateu o FyllingenBergen por 35-22 e deixou
praticamente assegurado o passaporte para a final.
 
 23:25 . Record
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Taça Challenge: Benfica-FyllingenBergen, 35-22
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_benfica_fyllingenbergen_35_22.html

 
Exibição praticamente perfeita por parte do Benfica diante do FyllingenBergen, com uma vitória
expressiva por 35-22 diante do recente quarto colocado da fase regular do campeonato norueguês.
20:57 . Record Por Record - Exibição praticamente perfeita por parte do Benfica diante do
FyllingenBergen, com uma vitória expressiva por 35-22 frente ao recente quarto colocado da fase
regular do campeonato norueguês. Uma vantagem de 13 golos para gerir na segunda mão, a disputar
no próximo sábado, agora em solo norueguês.20.55 - Final do jogo!59' - Paulo Moreno faz o 35.º,
correspondendo da melhor forma aos cânticos da bancada, que pediam o 35... (35-22)59' - Mossestad
recupera uma bola a meio do meio campo e, a solo, avança para a baliza e faz o golo. (34-22)59' -
Recuperação de bola na defensiva e Paulo Moreno, em velocidade, faz mais um! (34-21)58' - Livre de
sete metros para Borragan e golo para o Benfica. (33-21)58' - Troca na baliza do Benfica: sai Hugo
Figueira e entra Capdeville.57' - Stenqvist reduz para 11 a diferença. (32-21)57' - Livre de sete
metros para o Benfica, convertido por Borragan. (32-20)56' - Jogo interrompido para assistência a
João Pais.56' - Marca de novo o FyllingenBergen, por intermédio de Lindskog Andersson. (31-20)55' -
Dois minutos para Uelington.54' - Mossestad aproveita um contra-ataque e reduz para 12 golos de
diferença. (31-19)52' - Borragan ganha espaço na zona central e faz o 31.º. (31-18)52' - Gjeitrem
consegue reduzir para os nórdicos. (30-18).51' - O Benfica chega aos 30 golos! Marcou Davide
Carvalho, em contra-ataque. (30-17)51' - Paulo Moreno faz o 29.º e ainda força a exclusão de
Hvidsten. (29-17)51' - Epland, muito bem de fora, reduz para os noruegueses. (28-17)50' - Reeentra
bem o Benfica, com Uelington a fazer o 28.º. (28-16)- O Benfica dispara e o treinador do
FyllingenBergen pede novo time out.49' - Borragan faz mais outro! O Benfica parece ter assumido de
novo o comando da partida, com vários golos consecutivos sem resposta. (27-16)48' - Mais um para o
Benfica em contra-ataque e, outra vez, por João Pais! (26-16)48' - Contra-ataque rapidíssimo do
Benfica, com João Pais a concretizar da melhor forma. (25-16)47' - Dragan Vrgoc consegue superar a
defensiva contrária e ainda se fica a queixar de um contacto no rosto. (24-16)46' - Parada e resposta,
agora com golo de Gjeitrem. (23-16)46' - Belone Moreira dá nova vantagem de oito golos. (23-15)45'
- Epland outra vez! O FyllingenBergen parece ter encontrado a solução para conseguir manter a
distância (ou reduzir...). (22-15)44' - Sequência de três ataques não concretizados é terminada por
uma bomba de Belone. (22-14)- Percebendo a reação norueguesa, Mariano Ortega pede time out.42' -
Epland volta a marcar e reduz a diferença uma vez mais. (21-14)41' - Epland aproveita uma falha de
marcação e consegue mais um para os noruegueses. (21-13)40' - Belone atira de longe, mas a bola
vai ao ferro.39' - Lunde consegue dar mais um golo aos nórdicos. (21-12)38' - Livre de sete metros
desperdiçado por Javier Borragan.37' - Não pára de marcar o Benfica. Elledy Semedo consegue ganhar
espaço e faz o 21.º. (21-11)37' - A equipa norueguesa consegue reduzir, num lance em que Hugo
Figueira teve algum azar no momento de abordar a bola. (20-11)36' - Na cobrança, o espanhol
consegue converter. (20-10)36' - Dois minutos para Gjeitrem e livre de sete metros para Borragán.35'
- Respondem os nórdicos, com golo de Tangen. (19-10)35' - Mais um do Benfica! Cavalcanti, à meia
volta, atira a contar. (19-9)34' - Hugo Figueira defende muito bem e dá origem a um contra-ataque
que Elledy Semedo consegue concretizar. (18-9)32' - Carrega o FyllingenBergen, mas com um remate
ao lado.31' - Borragán começa a segunda metade da melhor forma, apontando de forma bem
sucedida um livre de sete metros. (17-9)20.18 - Início da 2.ª parte!- Primeira parte de grande nível
por parte do Benfica diante de uma equipa nórdica que se apresentou na Luz a praticar um andebol
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longe daquilo que talvez se esperasse. Mesmo assim, mérito para as águias, que estão eficazes a
atacar e estão a contar com um Hugo Figueira em grande nível na baliza. #AndebolBenfica | intervalo!
| Benfica 16-9 Fyllingenbergen #UmaCamisolaVáriasEmoções pic.twitter.com/BZ9mJ5MsYv - Sport
Lisboa Benfica (@SLBenfica) 23 de abril de 2016 20.08 - Final da 1.ª parte!29' - Lindskog Andersson,
uma vez mais, a reduzir. São agora sete os golos de diferença. (16-9)28' - Livre de sete metros
desperdiçado por Lindskog Andersson.- A formação nórdica tem uma fase de maior acerto nesta altura
e consegue reduzir um pouco a diferença. (16-8)26' - Uelington dispara uma bomba e consegue para
os encarnados. (15-6)25' - Lindskog Andersson, sempre ele, a marcar para os noruegueses. (14-6)24'
- Javier Borragán marca para os encarnados e o jogo segue na mesma toada de domínio encarnado.
(14-5)22' - Davide Carvalho faz novo golo para o Benfica. (13-5)21' - Uma vez mais à saída do time
out, Lindskog Andersson marca para os nórdicos. (12-5)- Totalmente dominada pela equipa da Luz, a
formação nórdica pede novo time out.20' - Dragan Vrgoc outra vez! Grande rotação na zona do pivô e
bola lá para dentro. Sai tudo bem ao Benfica! (12-4)19' - Mais um para o Benfica! Agora foi Dragan
Vrgoc! (11-4)18' - João Pais alcança o décimo golo do Benfica. Os encarnados estão muito seguros em
campo e comandam a partida de forma clara. (10-4)17' - Tangen procura o golo de fora, mas Figueira
(quem mais?) faz a defesa.17' - Jogada fantástica do Benfica, a culminar num golo de Paulo Moreno.
(9-4)15' - Uelington vê cartão amarelo.14' - Davide Carvalho aproveita uma ataque menos bem
conseguido dos nórdicos e, em contra-ataque, faz o oitavo. O Benfica dobra os golos dos noruegueses.
(8-4)12' - Mossestad procura o quinto dos noruegueses, mas Figueira consegue a defesa. Logo depois,
Figueira volta a travar uma tentativa nórdica.11' -Reentra bem em jogo a equipa norueguesa, com
Lindskog Andersson a marcar de longe. (7-4)- Time out pedido pelo FyllingenBergen.10' - João Pais
aproveita da melhor forma um contra-ataque e dá a nova maior vantagem da partida aos encarnados.
São quatro golos à maior... (7-3)9' - Nova sequência de ataques falhados. Primeiro com o Benfica a
perder a bola numa transição e, depois, Mossestad a atirar à barra quando estava isolado na cara de
Figueira.8' - Javier Borragán converte um livre de sete metros e dá nova vantagem de três golos. (6-
3)7' - Elledy Semedo dá ao Benfica a maior vantagem até ao momento, mas Hvidsten responde. (5-
3)6' - João Pais volta a dar vantagem de dois golos aos encarnados. (4-2)5' - Sequência de ataques
falhados de parte a parte...4' - Gjeitrem reduz para a margem mínima... (3-2)4' - Javier Borragán
amplia novamente a vantagem, na sequência de um livre de sete metros. (3-1)3' - Respondem os
noruegueses, com golo de Lindskog Andersson. (2-1)3' - Marca o Benfica de novo! Elledy Semedo
surge bem em zona de finalização e amplia a vantagem. (2-0)3' - O FyllingenBergen tem o seu
primeiro remate travado pela barra.2' - Abre o marcador o Benfica, por intermédio de João Pais. (1-0)
#AndebolBenfica | início do jogo! pic.twitter.com/ctlYn9kuh7 - Sport Lisboa Benfica (@SLBenfica) 23
de abril de 2016 19.33 - Começa o jogo!- Já Nikola Mitrevski, o guarda-redes macedónio que
protagonizou grandes exibições na eliminatória do campeonato com o FC Porto, só pensa num
desfecho: "Esperamos vencer para ficarmos com ainda mais confiança."- O Benfica - a meio da
semana eliminou o heptacampeão FC Porto nas meias-finais do campeonato - encara a partida com
muitas cautelas. "Quem está numa meia-final de uma Challenge Cup não pode ser um adversário fácil.
Temos de nos preparar bem", considerou à BTV o treinador Mariano Ortega, analisando depois os
nórdicos: "É uma equipa tática, com bom remate e bom jogo com o pivô. Defende entre o 6x0 e o
5x1; no ataque é forte ao nível do remate de segunda linha", acrescentou o espanhol.- Com a
perspetiva de uma final portuguesa, o Benfica procura este sábado assegurar vantagem na primeira
mão das meias-finais. Para tal terá de conseguir um bom resultado diante dos noruegueses do
FyllingenBergen.Benfica-FyllingenBergen, às 19.30Árbitros: Marek Baranowski e Bogdan Lemanowicz
 
 20:57 . Record
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Erlend Aam: A nossa equipa é semiprofissional...
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Autenticamente arrasado pelo Benfica no Pavilhão da Luz, com um desaire por 35-22, o treinador do
FyllingenBergen admitiu que a equipa por si orientada fez um encontro muito mau 22:40 . Record Por
Record Autenticamente arrasado pelo Benfica no Pavilhão da Luz, com um desaire por 35-22, o
treinador do FyllingenBergen admitiu que a equipa por si orientada fez um encontro muito mau, mas
recordou que o estatuto dos noruegueses é diferente do dos encarnados."Foi uma exibição muito má e
não estávamos à espera de uma diferença tão grande neste jogo da primeira mão, em Lisboa. Estou
muito desapontado com a nossa exibição, mas ainda acredito que é possível dar a volta à eliminatória
em Bergen. O Benfica defendeu muito bem e tem uma equipa muito forte fisicamente. A nossa equipa
é semiprofissional e terminou em quarto lugar no último campeonato da Noruega", considerou Erlend
Aam.
 
 22:40 . Record
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Taça Challenge: Benfica e ABC sonham com final portuguesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:

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

 
Encarnados defrontam o FyllingenBergen (19h30); minhotos recebem o Dukla de Praga (21h30).
02:58 . Record Por Record Moralizados pelos recentes sucessos no playoff do campeonato, Benfica e
ABC viram agora agulhas para a Taça Challenge, onde pode acontecer uma final portuguesa. As duas
equipas disputam hoje a primeira mão das meias-finais da prova, ambas em casa, determinadas a
alcançar resultados confortáveis, que lhes permitam encarar o segundo jogo com maior
tranquilidade.Os encarnados medem forças com os noruegueses do FyllingenBergen (19h30), assíduos
nas competições europeias, que apresentam quatro jogadores suecos no plantel. O Benfica - a meio
da semana eliminou o heptacampeão FC Porto nas meias-finais do campeonato - encara a partida com
muitas cautelas. "Quem está numa meia-final de uma Challenge Cup não pode ser um adversário fácil.
Temos de nos preparar bem", considerou à BTV o treinador Mariano Ortega, analisando depois os
nórdicos: "É uma equipa tática, com bom remate e bom jogo com o pivô. Defende entre o 6x0 e o
5x1; no ataque é forte ao nível do remate de segunda linha", acrescentou o espanhol.Já Nikola
Mitrevski, o guarda-redes macedónio que protagonizou grandes exibições na eliminatória do
campeonato com o FC Porto, só pensa num desfecho: "Esperamos vencer para ficarmos com ainda
mais confiança."A norte, o ABC encontra os checos do Dukla de Praga, que os minhotos bateram na
época transata, também na Taça Challenge, por claros 42-27. O pivô João Gonçalves considera que o
favoritismo recai sobre a formação de Braga, até porque o Dukla "mantém quase toda a equipa do ano
passado". Já o ponta Miguel Sarmento contou que os bracarenses estão muito moralizados, depois do
triunfo a meio da semana frente ao Sporting, no campeonato. A partida disputa-se às 21h30.
 
 02:58 . Record
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Aumento de 25% face a 2013
Câmara de Caminha transfere 68 mil euros
para clubes e associações desportivas
Os clubes e associações desportivas do concelho de Caminha vão receber es-
te ano um apoio financeiro de 68 mil euros por parte da câmara municipal,
o que corresponde a um aumento de mais de 25 por cento face a 2013. Estas
verbas vêm complementar outros apoios regulares dispensados também
pelo município, como os logísticos, cedência de espaços desportivos, aquisi-
ção de equipamentos e apoio à realização de eventos. 
O executivo aprovou, com os votos contra dos vereadores do PSD, a conces-
são de subsídios a vários clubes e associações desportivas do concelho de
Caminha. Em 2013, o apoio financeiro foi ligeiramente superior aos 54.200
euros, fixando-se nos 57.300 no ano seguinte. O aumento consolidou-se no
ano passado, ultrapassando-se os 62 mil euros e volta a subir este ano para
os 68 mil euros, um reforço financeiro em três anos que ultrapassa os 25 por
cento. As propostas do presidente da câmara, aprovadas com quatro votos,
incluem o Âncora Praia Futsal, Lanhelas Futebol Clube, Atlético Clube de Ca-
minha, Associação Riba de Âncora (ARA), Sporting Club Caminhense, Asso-
ciação Desnível Positivo, Clube Andebol de Caminha, JuCaminha, Associação
Triatlo de Caminha, Columbófila Âncorense, e Surf Clube.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Motivados e confiantes para a
conquista de uma vitória no pri-
meiro jogo das meias-finais da
Taça Challenge. Foi assim que
João Gonçalves e Miguel Sar-
mento apresentaram a equipa do
ABC/UMinho na antevisão do
jogo de amanhã, a recepção ao
Dukla Praga, partida que se dis-
puta a partir das 21.30 horas no
pavilhão Flávio Sá Leite.

Os bracarenses chegam a este
jogo motivados pela vitória im-
portante conseguida no campeo-
nato frente ao Sporting e querem
dar continuidade a esse bom mo-
mento. “Estamos confiantes e
moralizados. Vamos fazer por
conseguir a vitória. Estamos
motivados, mas agora temos que
pensar neste jogo da Taça Chal-
lenge. Vamos preparar este jogo,
mas sabemos que temos pouco
tempo para o fazer”, referiu Mi-
guel Sarmento, acrescentando
que a equipa já conhece bem os
checos: “temos já bastantes in-
formações e sabemos que o
plantel tem muitos jogadores
que transitaram da temporada
passada. O estilo de jogo tam-
bém se mantém idêntico”.

Miguel Sarmento não fazia
parte do plantel que defrontou o
Dukla Praga na temporada pas-

sada, mas João Gonçalves, que
esteve presente nos dois jogos
da época passada, considera que
desta vez o jogo vai ser mais
equilibrado. “Acreditamos que
este ano os jogos vão ser mais
equilibrados do que na época
passada. O ano passado tivemos
mais tempo para preparar o jogo.
Mas o ABC tem que ser conside-
rado favorito. Começamos a jo-
gar em nossa casa e esperamos

que não haja facilitismos por
parte da equipa, depois dos jo-
gos que fizemos na época passa-
da”, considerou o pivot.

Quanto à pressão, Miguel Sar-
mento afirmou que esta equipa
do ABC/UMinho está habituada
a jogar sob grande pressão, co-
mo se tem visto nos jogos do
campeonato, e que por isso não
será afectada por esse factor.

“O ABC dá-se bem com a pres-

são. Esta é uma equipa madura e
experiente, ao contrário do que
se possa pensar”, afirmou o jo-
gador, lembrando que por isso
mesmo a equipa não poderá ce-
der à pressão.

O ABC/UMinho recebe, ama-
nhã, o Dukla Praga, em jogo da
primeira mão das meias-finais
da Taça Challenge, a partir das
21.30 horas, no mítico pavilhão
Flávio Sá Leite.

“Estamos motivados para um
jogo que vai ser complicado”
JOÃO GONÇALVES E MIGUEL SARMENTO fizeram a antevisão da recepção ao Dukla Praga, um adver-
sário que o ABC/UMinho conhece muito bem e que os jogadores consideram que vai ser complicado.

DR

João Gonçalves e Miguel Sarmento afirmam que o plantel está confiante para o jogo da Taça Challenge

Milan Kotrč
“ABC de Braga 
é claro favorito”
“É claro que o ABC de Braga é fa-
vorito, mas eu e toda a equipa
queremos avançar para a final”.
Estas foram as declarações de
Milan Kotrč na antevisão à parti-
da de amanhã, a contar para as
meias-finais da Taça Challenge,
que se disputa no Pavilhão Flávio
Sá Leite, a partir das 21.30 horas.
Em declarações ao site da liga
checa de andebol, o jogador do
Dukla Praga atribui a favoritismo
na partida e na eliminatória aos
bracarenses, mas lembra que o
objectivos dos checos é conse-
guir o apuramento para a final
da competição e que pode isso
vão dar o seu melhor.
“Vamos tentar marcar o máximo
possível e conseguir um resulta-
do que permita que a eliminató-
ria seja resolvida depois em nos-
sa casa, na República Checa”,
referiu o lateral esquerdo, que
considerou ainda que participar
nas meias-finais é incrível, mas
que os checos querem mais.
Milan Kotrč demonstra a vonta-
de do plantel em conquistar o
apuramento para a final, apesar
de considerar que pode ser um
“desejo que não passa de ficção
científica”, mas lembra que os jo-
gos começam sempre com 0-0.
Milan Kotrč falhou os dois jogos
da temporada passada frente ao
ABC/UMinho e por isso quer ser
mais uma unidade para ajudar a
equipa nos dois jogos, em busca
do melhor resultado, ou seja, do
apuramento para a final. “No
ano passado não joguei porque
estava lesionado, mas este ano
quero ajudar e acredito que po-
demos pressionar mais”, disse.

§Dukla Praga
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Madeira Andebol SAD recebe o Leça 
O Madeira Andebol SAD em se-
niores femininos recebe esta noi-
te, a partir das 20h30, no Pavilhão 
do Funchal, o Leça, partida refe-
rente ao 2.°  encontro do `play-off' 
do campeonato nacional da I Di-
visão. 

As madeirenses venceram em 
casa das nortenhas no jogo de 
abertura desta fase por 26-24, 
pelo que uma vitória na partida 
de hoje coloca automaticamente 

as andebolistas comandadas pela 
técnica Sandra Fernandes nas 
meias-finais do campeonato. 

Um jogo certamente a ser se-
guindo com atenção pelos adep-
tos da modalidade e onde as ma-
deirenses reúnem todas as condi-
ções para vencer. 

Em caso de empate na elimina-
tória, amanhã pelas 15 horas, 
também no Pavilhão do Funchal, 
disputa-se a finalíssima. H. D. P. 
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
31.ª jornada
Hoje Boavista-Belenenses (20h30
-SportTv 1)
Amanhã Académica-FC Porto
(16h15 -SportTv 1), Sporting-U.
Madeira (18h30 - SportTv 1) e P.
Ferreira-Sp. Braga (20h45 -
SportTv 1)
Domingo Marítimo-Arouca (16h00
- SportTv 1), Nacional-Moreirense,
V. Setúbal-Tondela, V. Guimarães-
Estoril (18h15 - SportTv 1) e Rio
Ave-Benfica (20h30 - SportTv1).

II Liga
43.ª jornada
Amanhã Desp. Aves-Sporting B
(11h15 -SportTv 1)
Domingo Mafra-Desp. Chaves
(11h15 -SportTv 1), Farense-Atlético,
Freamunde-Famalicão,
Portimonense-Penafiel, Benfica B-
V. Guimarães B (16h00-BTv 1), Sp.
Covilhã-Olhanense, Feirense-UD
Oliveirense, Oriental-Leixões, Gil
Vicente-Ac. Viseu, Santa Clara-
Varzim e FC Porto B-Sp. Braga B.

Campeonato Portugal
- Manutenção - série C
11.ª jornada
Domingo Sousense-CD Sobrado,
Vila Real-CD Cinfães, SC
Salgueiros-Amarante e SC
Coimbrões-Tirsense.

Campeonato Portugal
- Manutenção - série D
11.ª jornada
Domingo Lusitânia Lourosa-
Cesarense, Gafanha-Oliv. Frades,
AD Sanjoanense-Lusitano FC e
Bustelo-Mortágua.

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
8.ª jornada
Amanhã Leixões-Vizela, Boavista-
Tondela, Braga-Feirense e
Moreirense-Gil Vicente.

2.ª Divisão Juniores 
- Subida - Norte
8.ª jornada
Amanhã Ac. Viseu-Fafe,
Padroense-Operário Lagoa e UD
Oliveirense-Desp. Chaves.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase - série Norte
10.ª jornada
Domingo Tondela-Nacional,
Padroense-Gil Vicente e Sp.
Braga-FC Porto.

Nacional de Juvenis
Manutenção - Série C 
10.ª jornada
Domingo ARCB Valongo-Naval,
Repesenses-Sp. Pombal, Oliv.
Frades-U. Leiria e Beira-Mar-
Anadia.

AF Viseu

Divisão de Honra
26.ª jornada
Domingo Paivense-Alvite,
Ferreira de Aves-Carregal do Sal,
Resende-Penalva Castelo, Castro
Daire-Viseu e Benfica, Molelos-
ACDR Lamelas,
Mangualde-Tarouquense,

Moimenta da Beira-Silgueiros e
Sampedrense-AD Sátão.

1.ª Divisão Distrital
Apuramento Campeão 
2.ª mão
Domingo Canas Senhorim-Sp.
Lamego

Apuramento 3.º e 4.º
2.ª mão
Domingo GDC Roriz-Repesenses

Apuramento 5.º e 6.º
2.ª mão
Domingo Nespereira-Nelas

Juniores -Ap. Campeão
4.ª jornada
Amanhã Molelos-Oliv. Frades, Sp.
Lamego-Repesenses e Lusitano
FC-AD Sátão.

Juvenis - Ap. Campeão
4.ª jornada
Domingo Mortágua-Cracks La-
mego e Cinfães-Lusitano FC
Segunda-feira O Crasto-Ac. Viseu.

Iniciados - Ap. Campeão 
4.ª jornada
Domingo Repesenses-Estrela do
Mondego, Souselo FC-CD Cinfães
e Viseu e Benfica-Lusitano.

Taça “Wall Street 
English”

Juniores - Série A
3.ª jornada
Amanhã Canas Senhorim-Cinfães
e Vila Chã de Sá-FC Ranhados.

Juniores - Série B
3.ª jornada
Amanhã SC Tarouca-Penalva Cas-
telo e Mortágua-Viseu 2001.

Juvenis - Série A
4.ª jornada
Domingo SL Nelas-Os Viriatos, Es-
trela do Mondego-SC Tarouca, Car-
regal do Sal-Sport Clube Paivense
e Repesenses B-Viseu 2001.

Juvenis - Série B
4.ª jornada
Domingo Molelos-Moimenta da
Beira, CRC Santo André-Man-
gualde e Viseu e Benfica-Penalva
Castelo.

Iniciados - Série A
3.ª jornada
Domingo Repesenses B-Viseu e
Benfica B, Moimenta da Beira-SC
Tarouca e Os Ceireiros-Penalva
Castelo.

Iniciados - Série B
3.ª jornada
Domingo Os Viriatos-Viseu 2001
B, Oliv. Frades-Canas Senhorim e 
O Crasto-Viseu 2001.

Iniciados - Série C
3.ª jornada
Domingo Carregal do Sal-Vila Chã
de Sá, Molelos-SL Nelas e Ac.
Viseu-Cracks Lamego.

Iniciados - Série D
3.ª jornada
Domingo
Lusitano FC B-Sport Clube Pai-
vense e Mangualde-Vale de Açores.

Infantis Sub-13 
Apuramento Campeão 
4.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Dínamo
da Estação, Repesenses-Lusitano
FC e Os Pestinhas-Souselo FC.

Infantis Sub-12
Apuramento Campeão 
6.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Repe-
senses, Oliv. Frades-CB Viseu e
Viseu e Benfica-O Pinguinzinho.

Benjamins Sub-11
Apuramento Campeão 
4.ª jornada
Amanhã Dínamo da Estação-Os
Pestinhas, Sátão-Repesenses e
Cracks Lamego-Cinfães.

Escolas Sub-10
Apuramento Campeão 
4.ª jornada
Amanhã  O Crasto-Cracks La-
mego e O Pinguinzinho-Repesen-
ses.
Segunda-feira Viseu e Benfica-
Mortágua.

Taça Encerramento

Infantis Sub-13- Série A
3.ª jornada
Amanhã Cinfães-Resende, Man-
gualde-Canas Senhorim e Viseu
2001-Os Viriatos.

Infantis Sub-13- Série B
3.ª jornada
Amanhã Oliv. Frades-Dínamo da
Estação B, SL Nelas-O Pinguinzi-
nho e CRC Santo André-Vila Chã
de Sá.

Infantis Sub-13- Série C
3.ª jornada
Amanhã O Crasto-O Pinguinzinho
B e CP Vila Nova Paiva-Vale de
Açores
DomingoViseu e Benfica-Sampe-
drense.

Infantis Sub-12-Série A
6ª jornada
Amanhã Ac. Viseu-Os Pestinhas e
Viseu e Benfica B-Os Viriatos
DomingoViseu 2001-ASDREQ-
Quintela
Segunda-feira Mangualde-Vila
Chã de Sá.

Infantis Sub-12-Série B
6ª jornada
Amanhã Os Galfarritos-Repesen-
ses B, Mortágua-Sampedrense, O
Crasto-AEFD São Pedro Sul e Lusi-
tano FC-Os Ceireiros.

Benjamins sub-11-s. A
3ª jornada
Amanhã Vouzelenses-Oliv. Frades,
Lusitano FC-Carregal do Sal e SC
Tarouca-Nelas B.

Benjamins sub-11-s. B
3ª jornada
Amanhã O Pinguinzinho-Viseu
2001 e Mangualde-Viseu e Benfica
B.

Benjamins sub-11-s. C
3ª jornada
Amanhã Penalva Castelo-O
Crasto e Viseu e Benfica-Footla-

fões.

Benjamins sub-11-s. D
3ª jornada
Amanhã Nelas-CP Vila Nova Paiva
e Leomil-Ac. Viseu.

Escolas Sub-10-Série A
4ª jornada
Amanhã Mangualde B-Os Pesti-
nhas, ASDREQ/Quintela-Leomil e
Lusitano FC B-Oliv. Frades.

Escolas Sub-10-Série B
4ª jornada
Amanhã SC Tarouca-Ac. Viseu,
Repesenses B-Lusitano FC, Carre-
gal do Sal-CP Vila Nova Paiva e
Mangualde-Viseu e Benfica.

Escolas Sub-10-Série C
4ª jornada
AmanhãViseu 2001-CRC Santo
André e Viseu e Benfica B-SL
Nelas.

Escolas Sub-10-Série D
4ª jornada
AmanhãVila Chã de Sá-Canas Se-
nhorim.
Domingo Mangualde-Sátão.

AF Guarda - Taça
Quartos-de-final
Amanhã Freixo de Numão-Aguiar
da Beira, Os Vilanovenses-Ginásio
Figueirense, Sp. Mêda-CD Gouveia
e Almeida-Trancoso.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional
- Promoção zona Norte
6.ª jornada
Amanhã Futsal Azeméis-Unidos
Pinheirense e Desportivo da
Ordem-Póvoa Futsal
Domingo Caxinas-Viseu 2001.

Taça Nacional Futsal
Feminino - Série B
5.ª jornada
Domingo
Póvoa Futsal-Vila Real e Benfica.

Taça Nacional de
Juniores -Zona Norte-
Série C
5ª jornada
Domingo Modicus Sandim- Futsal
C Azeméis

Taça Nacional de
Juvenis -Zona Norte-
Série B
6.ª jornada
Domingo Associação de Santo
Tirso Futsal-Casa de Benfica de
Sernancelhe e Dínamo
Sanjoanense-Associação de
Moradias da Granja.

Taça Nacional de
Juvenis -Zona Norte-
Série C
6.ª jornada
Domingo ABC de Nelas-ACR
Arnal e SC Beira-Mar-Grupo
Desportivo da Mata

Taça Nac. Feminina
Série B
6.ª jornada
DomingoVila Real Benfica-Inter
Tarouca

ANDEBOL
Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
10.ª jornada
Domingo EA Moimenta da Beira-
FC Gaia, AD Sanjoanense-CD São
paio de Oleiros, NA Penedono-
Estarreja AC, Colégios dos
Carvalhos-GC Tarouca.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
10.ª jornada
Domingo Sporting 'A'-AC
Sismaria, NA Samora Correia.CD
S. Bernardo, Académico de Viseu-
SIR 1.º Maio e Juve Lis-ADC
Benavente.

Regional de Seniores
Masculinos
5.ª jornada
Amanhã ADEF Carregal do Sal-
Académico de Viseu e CD
Feirense-Alavarium AC.

Regional de Seniores
Femininos
5.ª jornada
Amanhã AC Oliveira de Frades-
Cister SA e AC Salréu-Batalha AC.

Campeonato Regional
de Juvenis/Juniores
Femininos
1.ª jornada
Domingo Ílhavo AC-ACOliveira
de Frades e LA Aguada de Cima-
AA Espinho.

Campeonato Regional
de Iniciados Femininas
1.ª jornada
Domingo ACD Monte-ASCD SM
Mato, Andebol Academia S.
Pedro do Sul-AC Salréu e AC
Oliveira de Frades-Alavarium AC

AA Viseu

Iniciados Masculinos
- Fase complementar 
8.ª jornada
Domingo Os Melros de Germil-
Guarda Unida(IPG,  ASCD SM
Mato-Andebol Academia S. Pedro
do Sul e AC lamego-ABC Nelas.

Infantis Masculinos
- 1.ª Divisão
9.ª jornada
Amanhã EMA SJ Pesqueira-
Guarda Unida/IPG, ADEF
Carregal do Sal-Andebol
Academia de S. Pedro do Sul, EA
Falcão Pinhel-CA Molelos e
Cinfães Desporto Andebol-AC
Lamego.

Infantis Masculinos
- 2.ª Divisão
7.ª jornada
Amanhã EA Moimenta da Beira-
GC Tarouca, Os Melros de
Germil-Académico de Viseu e NA
Penedono-CDRJ Anreade.

Infantis Masculinos
- 3.ª Divisão
4.ª jornada
Amanhã GC Figueirense-EMA
Mêda e AC Lamego 'B'-AC
Oliveira de Frades.

Infantis Femininos-
Fase Complementar
13.ª jornada
Amanhã AC Oliveira de Frades-
Andebol AES.C.Dão, ASCD SM
Mato-Académico de Viseu e Os
Melros de Germil-Andebol
Academia de S. Pedro do Sul.

BASQUETEBOL
Inter-Associações 
Sub-18 Masculinos
Amanhã Clube Bola Basket-GD
André Soares (15h00-Pavilhão
Municipal S.Pedro do Sul)

Inter-Associações Sub-
14 Masculinos
Amanhã ASSCR Gumirães-
Ovarense (15h00-Pavilhão Cidade
de Viseu)

II Taça Nacional da Fe-
deração em Seniores
Masculinos
Amanhã ARD Povoense-G.D. Ga-
fanha (20h15-Pavilhão Cidade de
Viseu)

Torneio das Beiras
Sub-14 Femininos
Amanhã ACER Tondela-Guarda
Basket (17h00-Pavilhão Municipal
de Tondela)
Domingo ARC Oliveirinha-ACER
Tondela (15h00-Pavilhão Municipal
de Carregal do Sal)
Segunda-feira ASSCR Gumirães-
ARC Oliveirinha (11h00-Pavilhão
Cidade de Viseu)

Torneio das Beiras
Sub-14 Masculinos
Domingo ASSCR Gumirães B-
ACER Tondela (17h00-Pavilhão da
Escola Secundária Viriato) e ARC
Oliveirinha-Basket Clube de Canas
(17h00-Pavilhão Municipal de Car-
regal do Sal).
Segunda-feira ASSO Caparrosa-
ARC Oliveirinha (11h00-Pavilhão da
Caparrosa) e Basket Clube de
Canas-ASSCR Gmirães B (15h00-
Pavilhão Escola de Canas de Se-
nhorim)

ATLETISMO
7.ª Corrida Liberty 
Seguros

Domingo Partida às 10h00 junto
ao Solar do Vinho do Dão

Grande Prémio 
“Joaquim Ramalho”

Segunda-feira Partida às 9h30
em frente ao Pavilhão Municipal,
em São Pedro do Sul
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SEGUNDO indicação dA FAp

"Negra" com o Sporting 
aprazada para 4 de maio
O quinto e decisivo jogo entre o ABC/UMinho e 
o Sporting, a contar para os playoffs das meias-
-finais do campeonato nacional, deverá ser dis-
putado a 4 de maio (quarta-feira), no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, às 21h00. Esta é, pelo menos, a 
data indicada no site da Federação de Andebol 
de Portugal, organismo que tutela a modalidade. 

Porém, o ABC poderá solicitar a alteração da 
“negra” para o dia seguinte, 5 de maio (quinta-
-feira), devido à sua participação na Taça Chal-
lenge, até porque nessa semana os academistas 
defrontam o Dukla de Praga (domingo), na par-
tida da 2.ª mão das meias-finais, e só aterram em 
solo luso na segunda-feira (2 de maio). 

D
M
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abc defronta amanhã dukla nas "meias" da challenge

Moral para a Europa 

 JOsé costa lima 

O 
resultado da última 
quarta-feira, fren-
te ao Sporting, foi o 
desejado para o ABC/

UMinho e os jogadores 
não escondem que esse 
triunfo nas meias-finais 
do campeonato nacional 
pode servir de empurrão 
decisivo para a receção de 
amanhã ao Dukla de Praga, 
a contar para a 1.ª mão das 

“meias” da Taça Challenge. 
«Estamos motivados, 

fizemos um grande jogo 
com o Sporting, mas agora 
temos de focar atenções na 
Taça Challenge. O adver-
sário é complicado, temos 
algumas baixas na equipa, 
mas a verdade é que es-
tamos moralizados», ob-
servou Miguel Sarmento. 

O duelo no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, apraza-
do para as 21h30, mar-

ca também o reencontro 
entre o ABC e o adversá-
rio da República Checa 
após os resultados dupla-
mente favoráveis à forma-
ção lusa (42-27 em Braga e
32-30 em Praga) em 
2014/15. 

«Mostrámos que em 
casa fomos muito supe-
riores. Pelo que sei, eles 
têm um jogo parecido ao 
do ano passado, mas te-
mos de encarar este en-

contro sem pensar que 
vai ser fácil. Queremos 
ganhar, assumo que so-
mos favoritos, mas espe-
ro que não haja facilitis-
mo da nossa parte», avisa 
João Gonçalves, antes de 
Miguel Sarmento reforçar 
que «o mais importante é 
o ABC olhar para si».

«Já temos alguma in-
formação sobre eles, mas 
só a partir de agora é que 
vamos analisar alguns ví-
deos porque temos estado 
a preparar os duelos com 
o Sporting», completou.  

Pesqueira operado
Sem poder contar com 
Tomás Albuquerque, o 
ABC tem mais um lesio-
nado no plantel e igual-
mente até final da época. 
Ricardo Pesqueira ma-
goou-se na partida com o 
Sporting e o cenário obri-
gará o pivô a ser operado. 
É a segunda vez que o an-
debolista sofre uma luxa-
ção no ombro esquerdo e, 
após a realização de exa-
mes complementares, não 
deve "escapar à faca".  

João Gonçalves e Miguel Sarmento admitem favoritismo luso 

D
R

Página 48



A49

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 17,01 x 18,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64126921 22-04-2016

A 
equipa masculina 
da Associação Aca-
démica da Univer-
sidade do Minho 

renovou, ontem, o títu-
lo de campeã nacional de 
futsal masculino, ao der-
rotar na final a equipa da 
Beira Interior, por 4-0. 
Em Lisboa, os comanda-
dos de Luís Silva superio-
rizaram-se à formação da 

Beira Interior e revalida-
ram o título conquistado 
em 2015, em Guimarães.

Com um remate forte 
e cruzado, Rafa abriu o 
marcador aos oito minu-
tos e André Coelho am-
pliou para 2-0, aos 13’. Na 
segunda parte, Rafa bisou 
aos 23 minutos, num to-
que de calcanhar junto à 
baliza. Tiago Brito, de li-

NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS: FASE FINAL

AAUMinho bicampeã
nacional de futsal

vre direto, fechou as con-
tas aos 28 minutos.

Com este triunfo, a 
equipa minhota garan-
te também a presença no 
Europeu Universitário, 
que se disputa em julho, 
na Croácia.

Andebol eliminado
Pior esteve o andebol 
masculino que sofreu a 

primeira derrota ao fim 
de sete anos da compe-
tição e acabou eliminado 
da prova.

De resto, o dia de on-
tem começou de forma 
negativa para duas equi-
pas da academia minhota. 
Se no voleibol masculino 
a derrota por 2-0 frente 
à AEFEUP não surpreen-
de, já no andebol a histó-
ria é outra. 

Frente a outra equipa 
da Invicta, os minhotos 
foram surpreendidos por 
uma aguerrida equipa da 
AEFADEUP (21-20). Com 
esta derrota, a equipa de 
Gabriel Oliveira vê inter-
rompida a sua "marca" de 
sete anos sem sofrer der-
rotas nas fases finais.

Também no “mata-ma-
ta”, o futebol de 11 masculi-
no venceu por 3-0 a Nova.
Quem também garantiu a 
presença nas meias, mas 
com um susto pelo meio, 
foi o voleibol feminino.  
O basquetebol masculi-
no venceu e o futsal fe-
minino perdeu.

Os bicampeões nacionais de futsal
D
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A equipa madeirense entra em campo como favorita para vencer o jogo.

Uma vitória hoje à noite frente
ao CA Leça assegura ao Ma-
deira SAD a presença nas

meias-finais do “play-off” do
Campeonato Multicare 1.ª Divisão
Feminina de Andebol. 
A partida, cujo início encon-

tra-se agendado para as 20:30,
no Pavilhão do Funchal, diz res-
peito ao segundo jogo dos 1/4 fi-
nal do “play-off”. 
A exemplo do que aconteceu

no primeiro jogo, em Leça da
Palmeira, onde a equipa ma-
deirense venceu por 24-26, a
partida desta noite deverá pro-
duzir um embate bem dispu-

Madeira sad a uma vitória das meias-finais do play-off
tado. Mas, desta feita, a forma-
ção visitante deverá dar o “tudo
por tudo” para equilibrar a eli-
minatória e forçar o terceiro
jogo, que a acontecer, terá lugar
amanhã, no mesmo local, pelas
15:00. 
Contudo, o Madeira SAD, a jo-

gar em casa, dificilmente deixará
escapar oportunidade de ouro
que detém para sentenciar hoje
a eliminatória e rumar para as
meias-finais. 
Caso o Madeira SAD vença,

como se espera, o adversário
que se segue nas “meias” é o
Colégio João de Barros. JM
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FUTEBOL
I Liga, 31.ª jornada: Boavista-
Belenenses, às 20:30
(SportTV1), no Estádio do
Bessa. Arbitragem de Bruno
Esteves.
Treino do Marítimo, às 17:00
em Santo António, antecedi-
do de conferência de impren-
sa com o técnico Nelo Vinga-
da.
Treino do Nacional, às 16:00
na Choupana.
Treino do União, às 10:30 no
Vale Paraíso. Viagem à tarde
para Lisboa.

ANDEBOL
O Madeira Sad-CA Leça, a
partir das 20:30, no Pavilhão
do Funchal, 2.º jogo dos 1/4
final do play-off do Campeo-
nato Multicare 1ª Divisão Fe-
minina. 

TRAIL
MIUT: Concentração no Par-
que de Estacionamento aci-

Agenda desportiva

ma do Hotel D. Pedro, em
Machico, às 21:00. Saída do
autocarro rumo ao Porto Mo-
niz, às 21:30. Partidas para a
prova a partir das 00:00.

DIVERSOS
Conferência de apresentação
da parceria Fundação Maríti-
mo Centenário e Madeira
Film Festival, às 11:30, na
Sala de Imprensa do Com-
plexo Desportivo do Maríti-
mo, com a presença do pre-
sidente verde-rubro, Carlos
Pereira.

Página 51



A52

I Congresso Científico de Andebol de Amarante acolheu 65 treinadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-04-2016

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/12481

 
22/04/2016, 17:40
 
 Amarante recebeu, a 9 de abril, aquele que foi o I Congresso Científico de Andebol de Amarante,
organizado pela Associação Desportiva de Amarante (A.D.A), com o apoio da Câmara Municipal de
Amarante. Tratou-se de mais um evento inserido na programação ACD: "Amarante Cidade
Desportiva".
 
 O Congresso reuniu um total de 65 treinadores que puderam assistir a duas sessões teóricas e duas
sessões práticas orientadas pelos preletores convidados. Devido à elevada qualidade dos
intervenientes foi possível reunir neste Congresso um leque variado de treinadores, nomeadamente do
estrangeiro (Espanha e Angola). Estiveram presentes também atletas do F.C.Porto (Andebol), A.D.A e
BECA, para colaborarem nas sessões práticas.
 
 Paulo Jorge Pereira e Gregório Villoria Fernández foram os preletores convidados. Paulo Jorge Pereira
foi treinador campeão do F.C.P, selecionador de Angola, Bi Campeão Africano, selecionador Tunísia,
Treinador do Cangas (Espanha), Treinador 1º Agosto (Angola), preletor em vários congressos a nível
mundial. Gregório Villoria Fernández foi Diretor Técnico da Federação Basca (Espanha), Treinador
Nacional de várias equipas nacionais em Espanha e França e autor do livro "Sistema Defensivo 3:1:2"
Uma obra que foi apresentada pela primeira vez em Portugal, concretamente neste Congresso.
 
 A organização faz um balanço final positivo, na medida em que o I Congresso Científico de Andebol
de Amarante permitiu a promoção e a afirmação do Andebol local (2ª modalidade com mais atletas
federados no concelho), promovendo também a cidade de Amarante.
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Jacinto Silva Duro
jacinto.duro@jornaldeleiria.pt

� Faltam três jogos para concluir a
prestação na zona Sul da 2.ª Divisão,
mas a equipa sénior de andebol do
Atlético Clube da Sismaria tem a pri-
meira parte da missão cumprida. À
semelhança do que aconteceu em
cinco das últimas sete temporadas,
vai disputar a subida à 1.ª Divisão. No
entanto, desta vez as expectativas são
mais elevadas. No início da época,
Pedro Violante regressou ao clube de-
pois de três anos no Belenenses. E
não tem dúvidas em afirmar que
este pode mesmo ser o ano.
Garantir o apuramento para a fase fi-
nal com três jogos ainda por dispu-
tar faz parecer que tudo foi fácil.
Começámos a um nível muito alto,
acima até do que eram as minhas ex-
pectativas, mas este é um campeo-
nato muito longo e a verdade é que
trabalhamos num contexto de algu-
mas dificuldades, com quatro joga-
dores que também são treinadores,
três atletas a estudar fora e, até, al-
gumas lesões. A tudo isto podemos
juntar o cansaço psicológico que a
duração da prova nos ofereceu, pelo
que não posso esconder que passá-
mos por uma fase complicada, o
que nos dificultou o apuramento,
que poderia ter ficado garantido ain-
da mais cedo. 
Até onde pode ir esta equipa?
Esta é, objectivamente, a equipa que
ao longo destes oito anos tem mais
condições para fazer um resultado re-
levante. Pela experiência acumulada
de uns e pelo percurso de formação
de outros, tudo nos indica que tere-
mos uma equipa que, em tese, terá
de estar preparada para jogar esta
fase final numa situação emocional
confortável. Agora, a verdade é que
houve oscilações no que concerne à
capacidade de treinar e isso poderá
fazer a diferença na fase final. O fac-
to de termos conseguido o apura-
mento a três semanas do início da
fase final foi muito bom, porque po-
deremos preparar o nível de exigên-
cia que essa fase final nos oferece, de-
signadamente treinar as jornadas
duplas, sendo que estes jogos até ao
final da primeira fase serão duros,
porque iremos treinar com mais car-
ga nas pernas.
O que tem, então, este plantel de di-
ferente dos anteriores?
Mantivemos uma parte da estrutura,
que vem de há oito anos. Natural-
mente que esses jogadores estão
hoje mais capazes do que nessa al-
tura e juntou-se a este plantel uma
geração que teve um percurso de for-

“Queremos que o andebol de Leiria
se recorde para sempre de nós”

Pedro Violante O AC Sismaria garantiu um lugar na fase de subida à 1.ª Divisão
de andebol e o treinador acredita que as estrelas estão alinhadas.

RICARDO GRAÇA

bição. Se estes jogadores forem am-
biciosos e quiserem muito ficar na his-
tória, estamos na melhor circuns-
tância para poder fazê-lo. Recordo que
só por uma vez uma equipa mascu-
lina de Leiria esteve na 1.ª Divisão. Foi
a Sismaria e há quatro décadas. 
Seria um marco no andebol regional.
Não só no andebol, mas em todo des-
porto de Leiria. Seria a única moda-
lidade colectiva do concelho de Lei-
ria com uma equipa masculina na 1.ª
Divisão. Voltando ao clube, o futuro
também está assegurado. Voltámos
a ter jogadores nas selecções nacio-
nais, as equipas de formação estão a
disputar o acesso às fases finais na-
cionais e os juniores com muitas
possibilidades de subirem à 1.ª Di-
visão. Se seniores e juniores subirem,
a Sismaria integrará o grupo restrito,
com FC Porto, Benfica, Sporting,
ABC, Águas Santas e Belenenses, de
clubes com todos os escalões etários
na patamar principal.
Houve uma alteração regulamentar
que coloca os dois primeiros da fase
final na 1.ª Divisão, mas que também
abre uma nova janela aos terceiro e
quarto, que irão disputar, em Agos-
to, um playoff para também pode-
rem subir. 
É aliciante, mas obriga toda a estru-
tura do clube a pensar. O nosso cam-
peonato termina a 30 de Junho. Se fi-
carmos em terceiro ou quarto pres-
supõe que não se faça pausa. E isso
toca logo naquilo que é o ritual nor-
mal dos atletas, que por essa altura

habitualmente estão a jogar andebol
de praia.
Serão dois anos seguidos de ande-
bol.
Teremos de calibrar isso e, natural-
mente, encontraremos soluções para
os jogadores descansarem. Agora, a
verdade é que no caso de ficarmos
em terceiro ou quarto o foco terá de
ser o apuramento. Isso é ponto as-
sente.
Que factores extrínsecos ao grupo
poderão proporcionar mais oportu-
nidades a esta equipa?
Outro factor decisivo será, sem qual-
quer dúvida, os jogos no pavilhão da
Gândara. É importante sejam feitos
com muita gente, é um factor que faz
muita diferença. E era importante
mobilizar o andebol de Leiria para
um objectivo que beneficiará todos,
não apenas a Sismaria. Apelo a todos
para nos apoiarem.
Tendo na temporada passada sido
treinador do Belenenses na 1.ª Di-
visão, considera que esta equipa da
Sismaria tem potencial para jogar no
principal patamar do andebol por-
tuguês?
Esta é uma equipa que se pode bater
com a segunda metade das equipas
da 1.ª Divisão, mas num contexto
melhor de trabalho. E para que isso
aconteça terá de haver algum inves-
timento por parte dos jogadores,
mas não só. A estrutura terá de equa-
cionar a possibilidade de criar con-
dições para acompanhar esse esfor-
ço individual. 

mação notável e que passou por
experiências competitivas muito
interessantes e ao mais alto nível. O
Frederico Malhão é disso exemplo.
É um jogador de topo a nível nacio-
nal, mas sendo o andebol uma mo-
dalidade pouco segura decidiu se-
guir uma carreira profissional nou-
tra área. Se estiver focado ao máxi-
mo certamente se destacará. E, cla-
ro, é uma equipa que conta com a ex-
periência de Inácio Carmo, um atle-
ta com um currículo impressionan-
te. A integração dele foi extraordi-
nária. Tem uma excelente relação
com o grupo e é uma ajuda decisiva.
O que perspectiva para a fase final?
O nosso capitão escreveu no Face-
book uma frase que expressa aqui-
lo que penso: para ter algo que nun-
ca tivemos é preciso fazer algo que
nunca fizemos. Queremos fazer his-
tória, é isso que nos motiva, mas va-
mos ter de trabalhar mais do que em
temporadas anteriores. Queremos
que o andebol de Leiria se recorde
para sempre de nós. Por outro lado,
sinto que os adversários, sendo for-
tes, estarão mais ao nosso alcance do
que noutras situações. 
Seria o presente perfeito num ano
em que a Sismaria comemora o
70.º aniversário.
O clube está numa fase muito entu-
siasmante. A comemorar o 70.º ani-
versário, à beira de começar a cons-
trução de um pavilhão, e este é mais
um desafio. Temos de manter os
pés no chão, mas sem perder a am- Página 53
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Andebol APD Leiria
disputa título da
variante de sete

Depois de ter revalidado o título
nacional na variante de quatro, a
equipa de andebol em cadeira de
rodas da APD Leiria quer
continuar a fazer história. Este
sábado, na Torre da Marinha,
Seixal, João Jerónimo e seus
pupilos vão tentar repetir
igualmente o título conquistado
em 2015 na variante de sete. A
meia-final está marcada para as 10
horas, frente à APD Lisboa. A final
está marcada para as 17:30 horas.
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Andebol AC Sismaria garante 
luta pela I divisão, Juve acredita 
O balanço só pode ser positivo. 
Atlético Clube de Sismaria (ACS) 
e Juventude Desportiva do Lis 
(Juve) estão a fazer uma excelente 
época na II divisão nacional de an-
debol e o resultado está aí: a duas 
jornadas do fim, o ACS garantiu o 
acesso à segunda fase do campeo-
nato onde irá lutar pela subida ao 
principal escalão nacional; a Juve 
Lis, no ano de regresso à II divi-
são, ainda pode ocupar uma das 
três vagas na fase de subida. 

"Não depende só de nós mas é 
possível", diz André Afra, técnico 
da Juve. Sábado, na receção ao 
CD Marienses, só a vitória im-
porta. Além das duas jornadas 
restantes, o clube tem ainda em 
atraso o dérbi com o AC Sismaria, 
na próxima segunda-feira, dia 25 
(18 horas, em S. Romão), e antevê-
se um clássico competitivo entre 
velhos conhecidos. 

"São três finais que temos que 
vencer. Vai ser duro e tudo o fare-
mos para o conseguir. A época está 
a correr muito bem, excelente, 
resultado de muito trabalho. Mas 
o jogo com o AC Sismaria só irá 

7 
Para lá dos feitos desportivos, 
2016 é ano de celebração para o 
ACS. O clube da Estação (Leiria) 
celebra 70 anos e vai organizar 
vários Jogos e convívios no mês 
de maio. O ponto alto será a Gala 
AC Sismaria, al3 de maio, no Tea-
tro José Lúcio da Silva 

contar, se ganharmos no sábado. 
Tudo faremos para isso", realça 
o treinador. "Eles [ACS] não vão 
querer perder e nós vamos querer 
ganhar. Há sempre um orgulho a 
defender", acrescenta. 

Também Pedro Violante, trei-
nador do clube da Estação (Lei-
ria) considera que será um "jogo 
competitivo". "Calhou ser agora, é 
um dérbi regional, o que é sempre 
bom e, apesar de termos o acesso 
à 2,  fase garantido, não vamos 
jogar para perder", diz. 

Nos três encontros que o ACS 
tem para disputar, Pedro Violente 
esclarece que funcionarão um 
pouco como jogos de preparação 
e servirão para fazer testes e ex-
periências táticas, sempre com a 
vitória como objetivo. 

Além do ACS, o Boa Hora FC 
também está apurado para a fase 
final e a terceira equipa da zona 
Sul sairá do grupo Alto do Moi-
nho, Vitória de Setúbal, Marien-
ses e Juve Lis. A Norte, o Arsenal 
Devesa também se qualificou, es-
tando as duas restantes vagas. Das 
seis equipas qualificadas para a 
fase final, as duas primeiras serão 
promovidas. "Embora não tenha 
preferência, enquanto leiriense 
gostava de ter duas equipas de 
Leiria na fase final", confessa Pe-
dro Violante, que admite que não 
se avizinham tempos fáceis. "As 
equipas [apuradas] são competiti-
vas mas nós estamos bem apetre-
chados, com melhores condições 
e um máximo de ambição", sali-
enta. E conclui: "Não deixaremos 
de querer olhar para o objetivo 
enquanto pudermos". MG 
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Andebol 
II Divisão Nacional masculina • zona sul 

24i jornada 
Ame Us 26 Almada AC 18 
GS Loures 15 AC 5ismarla 35 
Vitória FC 20 - Boa Hora FC 32; Alto Moinho 24 -
IFC Torrense 18; Ilhavo AC 32 • COE Camões 33:1° 
Dezembro 27 • CD Marlenses 34; ADC Benavenle 
29 - St Sentira B 31 

Líder. Boa Hora FC, 69 pts: AC Siamerla. 2.. 60 pts; 
Alto Moinho. 30.57 pts; Juve Lia. 6°. 52 pts 

Z5a Jornada 123.0436 • penúltima jornada) 
Juve Lis • CD Marlenses (18h); Almada AC - Vitória 
FC; Boa Hora FC - GS Loures; SI Sentira 8 - Alto 
Moinho; IFC Torrense - Ilhavo AC: COE Camões • 1° 
Dezembro: AC %marfa - ADC Benavente 118h) 
(25.04.16, em atraso): Juve Lis AC ~ria (18h) 
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61  Jornada 
516 r Maio 25 Ass. Vale Grande 23 
Académico FC 17 • Vela Tavira 13: CP Vaiongo 25 • 
Ilhavo AC 33: Modicus Sandim 18 • Juventude Mar 24 

Lide►: 51610  Maio, 18 pts; Juventude Mar.20.16 pts, 
Académico FC.30, 15 pis 

7•fomada (23.04.16) 
llhavo AC • Académico FC; Vela Tavira • Modicus 
Sandim; Ass. Vaie Grande - CP Valongo: Juventude 
Mar - SIR 1° Maio (19h) 
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APD-Leiria apurada 
para mais duas finais 

Mais um jogo, mais uma vitória, 
e o acesso à final do campeo-
nato nacional de basquetebol 
em cadeira de rodas. No sábado, 
a APD-Leiria foi a Sintra vencer 
o segundo jogo da meia final 
por 46-55 e garantiu o acesso 
à final, onde quer conquistar 
o tricampeonato. A final será 
à melhor de cinco e tem o pri-
meiro jogo marcado para 14 de 
maio, em casa da APD-Braga. 
Em andebol, depois da equipa 
leiriense ter vencido a categoria 
ACR4, este sábado é a vez da 
categoria ACR7, no Seixal. A 
APD-Leiria tem o primeiro jogo 
com a APD-Lisboa às 10 horas. 
O vencedor da partida joga a 
final, às 17h30, com o Sporting. 
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Jogos AD Godim

ANDEBOL
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NA Penedono    31
Andebol Club Lamego 30

Bom jogo de Andebol aquele a que se assistiu no 
Pavilhão Municipal de Penedono entre as duas melho-
res equipas da série B que disputam o Campeonato 
Nacional da 1ª divisão Nacional onde ocupam os dois 
primeiros lugares da tabela classificativa.

O Andebol Club Lamego partiu para este jogo saben-
do à partida que não iria ser fácil, devido à contrariedade 
de jogar sem alguns jogadores que fazem parte da equi-
pa inicial; mesmo assim todos os jogadores encararam o 
jogo de uma forma séria, com vontade e determinação o 
que torna mais fácil todo o  processo de jogo.

O ACL não começou bem o jogo sendo muito passi-
vo a defender deixando o melhor jogador do adversário 
e também jogador da Seleção Nacional rematar a seu 
belo prazer , aproveitando as debilidades e fragilidades 
do Guarda-Redes improvisado, pois os Guarda-Redes 
do ACL não foram a jogo, também no ataque os jogado-
res do Lamego não estiveram falhando muitos passes e 
cometendo muitas falhas técnicas o que não é normal, 
aproveitando o Penedono para em contra ataque ampliar 
o marcador.

Depois do Time Out pedido pelo técnico do ACL, Prof. 
João Araújo, a equipa corrigiu os erros que estavam a ser 
cometidos tanto na defesa como no ataque e veio ao de 
cima a maior valia quer individual quer coletiva da equipa 
de Lamego, com uma defesa sólida e mais agressiva não 
deixando os jogadores adversários chegar aos 6 mts, nem 
deixando rematar dos 9 mts, anulando o melhor jogador do 
Penedono. No ataque, boas movimentações e combina-
ções ofensivas dos jogadores do ACL onde são exímios, 
levando a que recuperassem de um parcial de 6 golos 
de diferença e consequente passagem para a frente do 
marcador por um golo, 16-17, resultado este ao intervalo.

Na segunda parte o Penedono aproveitou a fraqueza 
do ACL; o Guarda Redes improvisado; e pautou o jogo 
nesse sentido, através do seu melhor jogador com cons-
tantes remates dos 9 mts,fazendo com que o Penedono 
passa-se para a frente do marcador.

Por fim apráz dizer que a melhor equipa em campo 
não ganhou, ficou claro a quem assistiu a este jogo que 
a equipa de Lamego é superior em termos individuais e 
coletivos e que perdeu este jogo por um pormenor que a 
equipa adversária soube aproveitar e muito bem. Uma pa-
lavra especial de apreço e incentivo ao João Nuno Vieira 
(Guarda Redes improvisado) pela sua atitude altruísta de 
aceitar e se ter disponibilizado para tal missão. 

A todos os jogadores desta equipa de Juvenis do ACL, 
Bravo rapazes é com a atitude que tiveram neste jogo 
mesmo tendo perdido; que se dignifica o Andebol Club 
Lamego, a cidade  de Lamego e o desporto.

O ACL jogou com: João Reis (10); Luis Marques (1); 
David Silva (1); André Coruche; André Dias (3); Rui Sil-
va; Diogo Pereira (4); António Sousa (1); José Paiva (9); 
Daniel Vieira (1); João Nuno Vieira.

Treinador: Prof. João Araújo 
Diretor: Carlos Pereira.

Próximo jogo:
Andebol Club Lamego  X  AC S. Mamede.

Andebol Club Lamego

Nem sempre a melhor 
equipa vence
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A equipa de Andebol Juve-
nil feminino do Agrupamen-
to de Escolas Daniel Faria, 
Baltar, Paredes está apurada 
para o campeonato regional 
que vai decorrer nos  dias  6 e 
7 de Maio. O Clube de Ande-
bol da Escola de Baltar, tem-

se revelado como um caso de 
sucesso, movimentando mui-
tos jovens e “é um dos moti-
vos de orgulho da escola 
apostada em melhorar o seu 
projeto educativo numa 
perspetiva de educação 
integrada”.

faUstino
 soUsa

baltar

Andebol de Baltar
em Destaque
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