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CALENDÁRIO 
- Taça Challenge - Final 2.' mão Hoje 

ABC—Benfka 
Pavio Sa Leite em Braga 

ANDEBOL FINAL TAÇA CHALLENGE 

iiiimarmusemb~ 

ABC ou Benfica vão 
estrear-se na Europa 
Braga recebe decisão inédita entre 

lusos o Anfitriões em vantagem 

Branquinho diz 
que o ABC não 

descansa à 
sombra dos golos 

de vantagem, 
enquanto João 
Pais garante 

confiança 

ror 
HUGO COSTA 

O
N7£ anos depois, o pavilhão Flávio Sá Leite vol-
ta a receber a decisão da Taça Challenge, atra-
vés da segunda mão dq final. Mas se em 2005 
a tristeza em Braga foi patente, com o troféu 
levantado pelo Wacker Thun, agora os seis 

golos de vantagem garantidos na Luz (22-28) alimen-
tam a esperança numa tradição quebrada e em finalmen-
te o ABC erguer um troféu europeu depois de três finais 
perdidas. Do lado oposto, o Benfica também pretende 
estrear-se nas conquistas europeias após a desilusão de 
20U, na Eslovénia, onde sorriu o Cimos Koper. 

Vamos por partes. No sexto encontro entre ambos nes-
ta temporada — dois na fase regular do Andebol 1, dois 
na final do campeonato e um na primeira mão da Challen-
ge —, já não há segredos e o extremo-direito Miguel 
Sarmento contou o que realmente pode fazer a diferen-
ça: «São duas equipas muito parecidas em termos de va-
lor. Este jogo tem carga emocional diferente, mas esta-
mos preparados. Só destaco jogarmos em casa e 
contarmos com os nossos adeptos. Este, sim, é um fa-
tor extra de moral». 

É uma certeza que o Flávio Sá Leite rebentará pelas 
costuras e com confiança na vitória, um sentimento 
partilhado pelo extremo-esquerdo Diogo Branquinho: 
«No ano passado, não fomos felizes na final devido a fa-
tores externos [arbitragem], como todos sabem, mas 
desta vez não acredito nisso. Conseguimos boa vanta-
gem, mas não nos estamos a agarrar a isso. Respeita-
mos o Benfica. Não queremos ser surpreendidos. Vamos  

começar do zero». 
O aviso teve se-

quência nas palavras 
do treinador do Ben -
fica, Mariano Ortega. 
«Corrigimos vários as-
petos e sabemos que 
esta é uma oportunida-
de única de vencermos a 
Taça Challenge. É uma fi-
nal, um jogo de emoções e 
vamos dar tudo. Num pavi-
lhão com muita pressão, fren-
te a equipa muito forte, sabemos 
que é tarefa complicada, mas pos-
sível.» O extremo-esquerdo João Pais 
reforçou «a crença numa entrada muito forte» do Ben-
fica para «discutir a final até ao fim». 

MELHOR MARCADOR SERÁ PORTUGUES 
Com mais dois jogos que o Benfica, o ABC tem qua-

tro jogadores em posição de se sagrarem melhores mar-
cadores da Challenge, o que Pedro Solha conseguiu em 
2010 pelo Sporting. Fábio Vidrago lidera a lista com 51 
golos, mais um que Spfnola e mais cinco que Hugo Ro-
cha. Mas Branquinho e Nuno Grilo, este último ainda em 
dúvida (tal como Carlos Martins), somam 41 e 39, res-
petivamente. Pelos encarnados, o lateral-direito Javier 
Borragán é o melhor, com 35! 
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A quarta final dos bracarenses 
Esta é a quarta final europeia do ABC. A primeira foi em 
1993/94, da Liga dos Campeões, perdida para o Teka, 
com empate em Braga (22-22) e derrota em Espanha (23-
21). Em 2004/05, a primeira da Challenge, ganha pelo 
Wacker Thun, com os academistas a perder na Suíça, 29-
24, e a vencer em casa, 29-26. No ano passado, ganharam 
os romenos do Odorhei: o ABC venceu em Braga (32-28), 
mas perdeu fora (32-25). O Benfica já disputou uma final, 
da Challenge também, perdida para o Cimos Koper: 
empate na Luz (27-27) e desaire na Eslovénia (31-28). 

Pavilhão Flávio Sá Leite vai encher para receber, a partir das 18 horas, a segunda mão da final da Taça Challenge, entre ABC e Benfica 

§ Com seis golos de vantagem, bracarenses recebem as águias, hoje, às 18 horas, no 
Flávio Sá Leite, em jogo da segunda mão da final da Taça Challenge, ganha pelos leões em 2010 

ABC OU BENFICA SUCEDEM 
AO SPORTING NA EU PA 
Apesar de se encontrar 
numa situação privilegia-
da, ao jogar em casa e com 
seis golos à maior, o ABC 
revela muitas cautelas, 
enquanto o Benfica, no 
lado oposto, acredita que é 
possível dar a volta 

stuunnewass 
••• Ao início da noite de 

hoje, por volta das 19h30, já 
se saberá qual é a segunda 
equipa portuguesa a con-
quistar uma competição eu-
ropeia de andebol, juntando-
se ao Sporting que, em 
2009/10, sob o comando de 
Paulo Faria, venceu a Taça 
Challenge. Agora, nesta mes-
ma competição, a terceira da 
hierarquia da Federação Eu-
ropeia de Andebol, depois da 
Liga dos Campeões e da Taça 
EHF, a luta final é entre ABC 
e Benfica, com os bracaren-
ses em vantagem, depois de  

terem ganho a primeira mào, 
na Luz, há uma semana, por 
28-22. "Essa diferença não 
pode estar nas nossas cabe-
ças, vamos entrar para ga-
nhar, com se estivesse 0-0", 
reagiu Miguel Sarmento, 
lembrando que "a prepara-
ção já começou há muito 
tempo, uma vez que temos 
tido uma série de jogos con-
tra o Benfica". Ao lado do 
ponta-direita, na antevisão 
do encontro desta tarde, o 
extremo-esquerdo Diogo 
Branquinho referiu: "Esta é a 
segunda vez consecutiva que 
estamos na final da Taça 
Challenge, se não fossem 
coisas exteriores ao jogo, no 
ano passado teria sido nossa 
e, agora, o que queremos é 
ganhar esta taça e fazer his-
tória neste clube histórico." 

Do lado do Benfica, o técni-
co Mariano Ortega disse ter 
"consciência de que a equipa 

"Queremos gaiiiiar 
esta Taça . • 
Challenge e fazer-
história neste 
clube histórico' 
Diogo  
Ponta-esquerda do ABC 

"Sabemos que é 
uma tarefa difícil, 
mas não é 
impossível" 
João Pais 
Ponta-esquerda do Benfica 

não esteve nada bem na pri-
meira mão", mas garantiu 
que "trabalhou muito e bem 
nesta semana". "Corrigimos 
vários aspectos e sabemos 
que esta é uma oportunidade 
única de ganhar a Challenge 
Cup. É uma final, um jogo de 
emoções e vámos dar tudo", 
prometeu o técnico espa- 

nhol."Estamos a encarar esta 
final com grande seriedade, 
com a cabeça no sítio, ambi-
ção e a vontade necessárias 
para podermos ir a Braga e lu-
tar pelo jogo. Sabemos que é 
uma tarefa difícil, mas não é 
impossível", analisou o capi-
tão João Pais em declarações 
ao site do Benfica. 
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agenda 

~bei - Taça Chaiienge (Final - 2.' Mio)- ABC-Benhca 
(18) 

Divkio Nacional (2' Fase) - Play-off - Ap. 5.° e 6.. Luga-
res - Madeira SAD-Aguas Santas (15) Ap. 7 ° e 8.° Lugares -
Panos Manuel-Avarica (1930). 
Amoetablien• - Bali de Portugal - Ás 942 horas, com pa-
rda em Bado e cireg,xla em Amaranto 
Daeqmothol - Liga (Play-c1 - Finai - logo 1)- Bendita-F. C 
Porto (17.30) 
Canoagem - Campeonato Madorra de Maratonas -A partir 
das 10 horas, no Rio Cavado, em 1. Na do Prado 
Ftdaltol - Campeonato de Portugal (3.6  Faze) - Descidas 
(Melhor " Classif icado • I • Mão) Lourosa-Sacavenense. A 
Noqueirense-At Reguengos, Vila Real-Mies, Viztriense-A 
Moradal logos as 17 heras. 
Torneio intemadenal de Toulan (Sb-20/França)- Grupo 13 
- Portugal-Guiné (1745) 
lunionm A - L' Divisa° (2.. Fase) - Ap. Garipeao - Brmtica-
Berenenses, F C Perto-P Ferreira, V. Guimaraes-Academica. 
Rio Ave-Sporting (»sodas - Zona Norte- Boavista-Braga (CD 
N. Rio leiloes-Moreno nse (Est Mar), Tondeb-Cel Vicen-
te, Feirtmse-Viela. Zuna Sul - Portimonense-U. tellia, Casa 
Ra-Devas, Na rir ial-Satavenense (16), lases-Torreense lo-
gos as 17 horas. 
AinieresA - Ap. Campeão (3.6  Fase) - Rnal (aa 
Moro)- Chaves-V. Senkal . Descidas (Z. Fase) - Sede A- L1- 

manos. tirsense, NeVeS-V;04un. Mondinense-Merelinense, 
Freara de-Aves. Serie 8 • 1 Moncorvo-Paredes, Scusense-
1 us, Lotecisa %babel. Gindekk Sanloanense-Amuca. Serie C 
- V Moo orle-L. Mannha, Estaçâo-Anadia, DC Branco-Man-
nhense, Bera-Mar -Gouvela. Série 0 - Alooenense-1 De-
zembro. Sintrense-Caldas, Electrico-Adenco Serie E - Faren-
st-Pinhalnovertse. hrv Evom-Quyteirense, Despertar -Bm Ai. 
mada. Olhanense-13arreireitse (Campo Tomnha). logos às 17 
horas 
Camoeca= da Etoopa (Sub-17/AtetbalMo)- Final - Por • 
rugal-Espanha (17) 
A. F. Aveiro - Divisão - Culeão-AD Valonguense Fiaes-
Agued3, At Famalicao-Alba, Cuculaes-U Lamas S. Rogue-
Esmonz, 01 Barro-S. João Ver, Avance-5p Espinho, Milhe.-
roense-Paivense, P. Brandan - Carregosense logos as 17 horas 
A. F. Leiria - Divisão de Honra - G. Akobaça-Ancião, Guien-
se-Atvaw" I. Marrazes PeL.Inga, Nazarenos-A %dos. AI-
guekhk) Seira-Pombal vidiense -Mannhense. Beneditense-
Matameuresguense, GRAP-Morta Boi logos as 15 horas. 
A. F. Lisboa - Oblato PM-Nadonal - Álverca-Oeiras. Carre-
gado- Lcurel, Vilatranguense-Santa Iria Ericeirerse- Lourinha-
nense Alta Usboa-Tcral, Tines-Coutada, Povoense-Linda-a,  
Velha, At. Ca( em-Butelense. logos às 17 horas.  
A. F. Porto - Divisão &Elle Baião-Padroense, 01 Douro-
Paredes (21) VIlannho-Loa (S. Maronho). Caudal-141a Meai 
Serzedo-5 Falo Tinto, Leça-Valadares Gaia, Peratita-Afiados. 

Barrosas-A Gandra Rebordosa-Gris). S. Pedro Cova-Fechou-
tos. logos as 17 horas, 
16  Divisão (26  Fase)- Ap. CamPeão - Desp.  Leçã Babo' 
Nunittvares (1930 - Mun. Mala). Ap. 3.° e4.,  Lugares - Avua- 
tes-Folgosa Mata (17 - Est 5 Miguel). Ap. 5.° e 6.° Lugares • 
Leverense-Ataense (17 - Soa Hora) 
26  ~sio O.' F=1- Serre 1- Tirsertse-Lousada (Md] R-i 
Dada). Águas Santas -E. Fãnzdes Séne 2 - Rad-Lourenço 
Doeu, Felguelras 1932-Torr3o fogosas 17 horas. 
Juniores -1' Divisão (Fase Anel) - Gondomar-Salguesros 
08, Alfenense-Boavista logos às 17 horas. 
Infantis - Divisão (Fase Anal) - Varri-P Fdrdra, PM:1-
hel-130.3V,Sta (15) logos as 17 horas 
A. F. Setúbal - 16  Divisão - Pescadores-Glandolense. C In 
&estria -0 Monop, Almada-Sesimbra Amora-Alcochetense. 
BM Almada-Monte (aparata, 11 Santiago Catem-Quinct Con-
de. Altarim-Banheirense, F. Barievo-Charneca (aponta. logos 
as 17 horas 
Field - Liga (Ptay-oft) Quartos de leml 009) - Sporling-
Belenenses (18), Benfica-1 Olivais (15). Burinhosa-MOdicus 
(1830/ Braga-Fundão (1) 
Gineetka ~atice- Campeonato Nacional - As 11 horas, 
no Comp Desp. Casal Vistoso. 
Neapaal era Mias - Taça de Portugal (Quirins de Final) - 

B 
nralhos-Sporting (DA Paço Arcos-F. C. Perto agi Parede-
nlica (2115), Valença-óquei Barcelos (2130). 
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O ABC, com um Jogo quase perfeito, venceu na Luz, por 28-22, e hoje, em Braga, beneficia do fator casa 

:L ',,  Equipa de Carlos Resende reencontra-se hoje (18 horas) com o Benfica, na 

final da Taça Challenge. Vantagem de seis golos, obtida na primeira mão, sorri aos minhotos 

ABC um passo à 
frente no tira-teimas 
Ana 
desporto@jn.pt  

ABC e Benfica decidem 
hoje qual das duas se vai tor-
nar na segunda equipa por-
tuguesa da história a vencer 
uma competição europeia 
de andebol - a primeira foi 
o Sporting, quando ergueu a 
Taça Challenge, em 
2009/10. É esse mesmo tro-
féu que está em disputa logo 
à tarde (18 horas). 
E se o desporto é fértil em 
surpresas, será, pelo menos, 
seguro dizer que os braca-
renses partem para a segun-
da mão da final numa posi-
ção mais confortável. Tudo 
graças à vitória no primeiro 
jogo, consumada com seis 
golos de vantagem (28-22). 
E logo no Pavilhão da Luz. 
Quer isto dizer que hoje, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em 
Braga, a águia está obrigada 
a cumprir uma destas pre-
missas para seguir em fren-
te: ganhar por sete ou mais 
golos de vantagem; garantir 
um triunfo com a mesma di-
ferença de golos, mas com 
mais remates certeiros (por 
exemplo, 29-23, 30-24 e por 
ai adiante): igualar o 28-22 
da primeira mão, para, pelo 
menos, ter a oportunidade 
de levar a discussão do tro-
féu a prolongamento. 
O ABC está, por isso, um  

passo à frente dos encarna-
dos na luta pela história, mas 
é o próprio treinador dos 
bracarenses quem faz ques-
tão de pôr um travão na eu-
foria. "É uma vitória simpá-
tica, mas tenho a consciên-
cia, até pelo que já vivi, que 
estamos apenas no interva-
lo. Não me esqueço que já 
ganhei por 11 e depois perdi 
por 12", lembrou Carlos Re-
sende, assim que terminou 
o jogo no Pavilhão da Luz. 

UM TÍTULO 
VERDE E 
SEIS FINAIS 

A Taça Challenge é a terceira 
competição de clubes móis 
importante a nível europeu, 
atrás de Liga dos Campeoes (o 
F. C. Porto esteve, neste ano, 
na fase de grupos) e da Taça 
EHF (o Sporting disputou a se-
gunda ronda). Foi criada para 
que as equipas que não conse-
guem chegar às duas provas 
mais importantes possam 
competir a nível internacional. 
Em16 anos, houve equipas 
portuguesas em seis finais, 
mas só uma vez o troféu veio 
cá parar, pela mão do Sporting, 
em 2009/10. E esta é a pri-
meira final 100% portuguesa. 

A Mariano Ortega compete-
-lhe, pois claro, acreditar. "É 
difícil, mas vamos a Braga 
para recuperar". garantiu, 
após o término da partida, 
justificando o mau resultado 
com o'facto de a equipa ter 
acusado a pressão de estar 
numa final e de se ter nota-
do "alguma inexperiência". 
Nesse jogo, os minhotos até 
se apresentaram com qua-
tro baixas na equipa, mas 
foram os lisboetas que se 
mostraram quase irreco-
nhecíveis. Um elevado nú-
mero de faltas técnicas, a 
ineficácia ofensiva e uma 
grande exibição do guarda-
-redes do ABC, Humberto 
Gomes, selaram o resulta-
do final. 
Este será o quarto capítulo 
numa espécie de maratona 
que as duas equipas têm 
vindo a travar no mês de 
maio. É que os bracarenses 
e as águias não só coincidi-
ram na final da Taça 
Challenge. como estão 
frente a frente na luta pelo 
título de campeão nacional. 
Na prova doméstica, há, até 
ver, uma vitória para cada 
lado, com o duelo a prosse-
guir já na próxima semana. 
Certo é que hoje o primeiro 
dos tira-teimas entre mi-
nhotos e lisboetas fica re-
solvido. A saga segue den-
tro de momentos. • 
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CERCADO. Bentica não teve ideias para ultrapassar ABC na Luz 

ANDEBOL 

FINAIS DA CHALLENGE 
JOGAM A FAVOR DO ABC 
Benfica chegaria a feito 
inédito se conseguisse 
virar hoje desvantagem 
de 6 golos em Braga 

ALEXANDRE REIS E PAULO GONÇALVES 

Lugar nas provas europeias em jogo 

EM O ABC tem quase tudo para 
conquistar a Taça Challenge 
frente ao Benfica, depois de há 
uma semana ter vencido (28-22) 
na Luz a 1,  mão da final que se 
conclui hoje (18h) no Flávio Sá 
Leite, em Braga. Se as águias con-
seguissem virar a final seria um 
feito inédito, pois nunca uma 
equipa retificou, fora de portas, 
uma derrota em casa por margem 
tão significativa (6 golos) nesta 
prova europeia. 

O ponta Miguel Sarmento diz, 
no entanto, que o ABC vai jogar 
como se estivesse empatado: "A 
maneira de encarar o jogo é pen-
sar que a eliminatória está 0-0 e 

ACADEMISTAS FÁBIO ANTUNES 
(51 GOLOS), PEDRO SPINOIA (50) 
E HUGO ROCHA (46) SÃO OS 
MELHORES MARCADORES 

que temos de vencer. É um jogo 
com uma carga emocional dife-
rente porque se trata de uma fi-
nalíssima.' Não sei se somos fa-
voritos, mas decidir em casa é 
melhor, porque os adeptos dão-
nos força." 

Como curiosidade, os acade-
mistas Fábio Antunes (51 golos), 
Pedro Spínola (50) e Hugo Rocha 
(46) lideram, esta época, alistados  

melhores marcadores na Challen-
ge, ganha pelo Sporting em 2010. 

Além das ausências dos lesiona -
dos lesionados Ricardo Pesqueira 
e Tomás Albuquerque, Nuno Grilo 
e Carlos Martins também estão em 
dúvida no ABC. 

O capitão do Benfica João Pais 
perspetivou o duelo na BTV: "A 
nossa tarefa é difícil, mas não é im-
possível. Estamos com muita von-
tade e ambição de deixarmos uma 
imagem completamente diferen-
te da do último sábado." a 

Definidos os terceiro e 
quarto lugares do campeonato 
para FC Porto e Sporting, que 
vão jogar, respetivamente, a 
EHF Cup e a Challenge, hoje 
vai ficar decidido mais um lu - 
gar de Portugal nas provas eu-
ropeias (Challenge), com a re - 
ceção (15h) do Madeira SAD ao 
Águas Santas na luta pelo 
quinto lugar. Nos dois primei- 

ros jogos, a turma do Funchal 
perdeu (28-29) na Maia, mas 
retificou (32-28) em casa, ain-
da antes da negra que se reali - 
za no Funchal. Já na Quinta de 
Marrocos, está hoje (19h30) 
em disputa o sétimo posto, de-
pois da Artística vencer (28 - 
26) em Avanca o Passos Ma - 
nuel e a turma lisboeta ganhar 
(30-29) em casa. o 

Página 5



A6

  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 2,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64543530 21-05-2016

ANDEBOLA vencera final do 
playoff por 2-0, o Madeira SAD 
pode sagrar - se hoje (18h00) no 
reduto do Mlavarium, campeão 
nacional feminino. 
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O ABC tem quase tudo para conquistar a Taça Challenge frente ao Benfica, depois de há uma semana
ter vencido (28-22) na Luz a 1ª mão da final que se conclui hoje (18h) no Flávio Sá Leite, em Braga.
Se as águias conseguissem virar a final seria um feito inédito, pois nunca uma equipa retificou, fora de
portas, uma derrota em casa por margem tão significativa (6 golos) nesta prova europeia. O ponta
Miguel Sarmento diz, no entanto, que o ABC vai jogar como se estivesse empatado: "A maneira de
encarar o jogo é pensar que a eliminatória está 0-0 e que temos de vencer. É um jogo com uma carga
emocional diferente porque se trata de uma 'finalíssima.' Não sei se somos favoritos, mas decidir em
casa é melhor, porque os adeptos dão-nos força." Como curiosidade, os academistas Fábio Antunes
(51 golos), Pedro Spínola (50) e Hugo Rocha (46) lideram, esta época, a lista dos melhores
marcadores na Challenge, ganha pelo Sporting em 2010. Continuar a ler Além das ausências dos
lesionados lesionados Ricardo Pesqueira e Tomás Albuquerque, Nuno Grilo e Carlos Martins também
estão em dúvida no ABC. O capitão do Benfica João Pais perspetivou o duelo na BTV: "A nossa tarefa é
difícil, mas não é impossível. Estamos com muita vontade e ambição de deixarmos uma imagem
completamente diferente da do último sábado." Autores: Paulo Gonçalves e Alexandre Reis
 
 02h13
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Finais da challenge jogam a favor do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Benfica chegaria a feito inédito se conseguisse virar hoje desvantagem de 6 golos em Braga 02:13 .
Record Por Record O ABC tem quase tudo para conquistar a Taça Challenge frente ao Benfica, depois
de há uma semana ter vencido (28-22) na Luz a 1ª mão da final que se conclui hoje (18h) no Flávio
Sá Leite, em Braga. Se as águias conseguissem virar a final seria um feito inédito, pois nunca uma
equipa retificou, fora de portas, uma derrota em casa por margem tão significativa (6 golos) nesta
prova europeia.O ponta Miguel Sarmento diz, no entanto, que o ABC vai jogar como se estivesse
empatado: "A maneira de encarar o jogo é pensar que a eliminatória está 0-0 e que temos de vencer.
É um jogo com uma carga emocional diferente porque se trata de uma 'finalíssima.' Não sei se somos
favoritos, mas decidir em casa é melhor, porque os adeptos dão-nos força."Como curiosidade, os
academistas Fábio Antunes (51 golos), Pedro Spínola (50) e Hugo Rocha (46) lideram, esta época, a
lista dos melhores marcadores na Challenge, ganha pelo Sporting em 2010.Além das ausências dos
lesionados lesionados Ricardo Pesqueira e Tomás Albuquerque, Nuno Grilo e Carlos Martins também
estão em dúvida no ABC.O capitão do Benfica João Pais perspetivou o duelo na BTV: "A nossa tarefa é
difícil, mas não é impossível. Estamos com muita vontade e ambição de deixarmos uma imagem
completamente diferente da do último sábado."
 
 02:13 . Record
 
 

Página 8



A9

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 32,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64528117 20-05-2016

Taça Challenge

Lateral e ponta em recuperação
Nuno Grilo e Carlos Martins continuam 
em dúvida na equipa academista
O plantel do ABC/UMinho prossegue a preparação para o jogo decisivo
com o Benfica, da final da Taça Challenge, ainda com alguns jogadores
em dúvida para a partida de amanhã. Depois de terem já falhado o en-
contro da primeira mão, no pavilhão da Luz, Nuno Grilo e Carlos Martins,
ainda recuperam de mazelas físicas. Quanto a Tomás Albuquerque e Ri-
cardo Pesqueira, lesionados, não jogarão mais esta temporada.

§operação Challenge

ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho pode conquis-
tar amanhã a sua primeira com-
petição europeia da Taça Chal-
lenge e no pavilhão Flávio Sá
Leite mora uma equipa braca-
rense altamente moralizada para
a finalíssima, contra o Benfica.
Triunfo alcançado no pavilhão
da Luz, por 28-22, confere uma
vantagem preciosa de seis golos,
mas para os academistas este jo-
go da segunda mão da final, com
os encarnados, vão começar do
zero e só a vitória está no pensa-
mento dos jogadores liderados
pelo técnico Carlos Resende. 

“Não podemos facilitar, nem
vamos entrar em campo para de-
fender a vantagem de seis golos.
Vamos entrar no jogo como se
estivesse zero a zero e só a jogar
para vencer”, afirmou, ontem,
Miguel Sarmento, atleta do
ABC/UMinho, acrescentando
que já não há segredos entre as
duas equipas portuguesas, que
estão a protagonizar esta final
europeia inédita.

“A nossa preparação para este
jogo já está a ser feita há muito
tempo. Já conhecemos bem o
Benfica, sabemos bem onde po-
demos explorar, tal como sabe-
mos onde temos de melhorar pa-
ra travar o adversário”, frisou
ainda o ponta direita.

Sem atribuir favoritismo a nin-
guém, Sarmento destacou ape-
nas que a grande vantagem do
ABC/UMinho para este jogo é
mesmo a ajuda do público.

“São duas equipas muito pare-
cidas em termos de valor. Não

arrisco dizer qual delas é o favo-
rito. Este jogo é uma final. Tem
uma carga emocional diferente,
mas estamos preparados. A úni-
ca coisa que destaco é que joga-
mos em casa e contamos com os
nossos adeptos. Este, sim, é um
factor-extra de moral. Quanto ao
balenário, estamos tranquilos e
confiantes”, rematou Miguel
Sarmento na antevisão da parti-
da de amanhã, às 18 horas.

Quanto ao ponta esquerda,
Diogo Branquinho, está a dispu-
tar a sua segunda final europeia
consecutiva pelo ABC/UMinho
e só pensa em ajudar o clube

bracarense em fazer história.
“No ano passado não fomos fe-

lizes na final devido a factores
externos (arbitragem) como to-
dos sabem, mas desta vez não
acredito nisso. Conseguimos
uma boa vantagem, de seis go-
los, na primeira partida, mas não
nos estamos a agarrar a isso.
Nem podemos. Estamos a pre-
parar este jogo com total respei-
to pelo adversário, conscientes
das dificuldades. Não queremos
ser surpreendidos. O nosso foco
é a vitória e vamos começar o jo-
go do zero, com o objectivo de
vencer a Taça Challenge. A equi-

pa está muito determinada em
ganhar, dar essa alegria aos nos-
sos adeptos, e fazer história pelo
clube”, afirmou Diogo Branqui-
nho, na antevisão da finalíssima.

Quanto às baixas na equipa mi-
nhota, Sarmento e Diogo Bran-
quinho lamentam as ausências,
mas destacam a união no grupo.
“Limitam sempre. São jogado-
res importantes no grupo. Mas
temos que nos superar. Não é
por isso que não vamos sair vito-
riosos. Temos que jogar com os
jogadores que temos. Estamos
todos motivados, moralizados e
bem fisicamente”, referiram.

Equipa do ABC/UMinho está tranquila, 
confiante e preparada para fazer história
SÓ FOCADOS EM VENCER. O ABC recebe, amanhã (18 horas) o Benfica, na segunda mão da finalíssima da Taça Challenge. Ape-
sar dos seis golos de vantagem, da vitória na Luz por 28-22, Branquinho e Sarmento afirmam que nada está ainda conquistado. 

ABC/UMINHO

Diogo Branquinho e Miguel Sarmento pedem a ajuda do público bracarense para a finalíssima europeia da Taça Challenge

“Temos uma vantagem de
seis golos mas não nos
podemos agarrar a isso.
Vamos abordar este jogo
como se estivesse zero a
zero. Queremos muito
ganhar para dar essa
alegria aos nossos adeptos
e ficar na história do clube.”

Diogo Branquinho
(jogador do ABC/UMinho)

“Já conhecemos bem o
Benfica e sabemos bem o
que podemos explorar e o
que temos que melhorar.
Mas este é um jogo com
uma carga emocional
diferente. É uma finalís-
sima. Não há favoritos. 
A nossa única vantagem é
que jogamos em casa com o
apoio dos nossos adeptos.”

Miguel Sarmento
(jogador do ABC/UMinho)

O ABC/UMinho pode fazer
amanhã história, com
a conquista  europeia da
Taça Challenge 2015/16
e lança um desafio forte
aos adeptos bracarenses
para fazerem tornaram
o pavilhão Flávio Sá Leite
“num autêntico inferno
amarelo” rumo à vitória.

Preço dos bilhetes para a
finalíssima no Sá Leite:
- Sócios ABC/UMinho –
grátis (quota de Maio);
- Alunos UM – 3 euros
mediante apresentação do
Cartão de aluno;
- Acompanhantes de sócio
ABC/UMinho - 5 euros;
- Sócios SCBraga , HCBra-
ga e AC Devesa –5 euros;
Público – 10 euros. 

+ adeptos
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Yusnier Gonzalez Giron quer dar a Europa ao Madeira SAD. 

Cubano Yusnier Giron 
`fecha' a baliza da SAD 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Estão lançados todos os dados para 
que o encontro entre o Madeira An-
debol SAD e Aguas Santas, amanhã, 
às 15 horas, no Pavilhão do Funchal, 
se assuma como uma final. Em jogo 
está o apuramento para as competi-
ções europeias na próxima tempo-
rada (Taça Challenge), que o quinto 
lugar final na tabela classificativa 
entregará ao vencedor. 

Empatados nesta discussão final 
estão os madeirenses da SAD e a for-
mação da Maia. Uma vitória para 
cada lado obriga a que amanhã tudo 
seja decidido na 'negra' o que entre-
ga a este encontro fortes razões para 
emoções fortes. 

No lado madeirense 'fala' um dos 
guarda-redes com que conta a 'so-
ciedade' para 'fechar' a baliza ao 
Águas Santas. Urna tarefa nada fácil 
perante um adversário que certa-
mente se apresenta no Funchal com 
a ambição de ganhai; tal como o Ma-
deira SAD. 

Yusnier Gonzalez Giron é cubano 
e está em Portugal tem três anos A 
aventura europeia deste andebolista, 
que este ano veio para a Madeira, ini-
ciou-se em Resende onde começou 
por ser treinador da formação, o pas-
saporte de entrada na Europa. De-
pois como jogador, um ano na Maia 
antes de rumar para a Região e de-
fender a baliza dos madeirenses. In-
ternacional cubano desde os 16 anos 
Yusnier Gonzalez Giron acredita 
que a vinda para o continente euro-
peu valeu a pena pela valorização 
pessoal e da possibilidade de contac-
tar com um andebol mais evoluído: 

"Foi desde logo uma aventura, em 
2013 vir para a Europa tentar a sorte. 
Já cá tinha estado ao serviço da se-
lecção nacional de Cuba e senti que 
tinha de voltar. Sair de Cuba para 
praticar desporto ou viver foi sem-
pre foi muito complicado por razões 
políticas como todos sabem. Hoje 
em dia, cada vez mais notamos uma 
maior abertura que será importante 
para os desportistas cubanos em 
muitas modalidades desportivas. 
Estou muito feliz em Portugal onde 
tenho já as minhas raízes. Na Ma- 

deira tem sido um ano absoluta-
mente fantástico e espero continuar 
a dar o meu contributo à equipa do 
Madeira SAD. O trabalho é sério e 
tenho evoluído muito desde que cá 
estou. Esta decisão de vir para a Eu-
ropa também teve a ver com o facto 
do andebol em Cuba não ter a ex-
pressão que tem na Europa e em 
Portugal trabalha-se muito bem. Na 
Madeira, pelo que tenho observado, 
também existe uma grande paixão 
por esta modalidade pelo que só 
vem reforçar a decisão acertada de 
vir para cá. As pessoas são muito 
atenciosas e toda a estrutura traba-
lha para dar à equipa as condições 
necessárias para que o sucesso 
aconteça. Depois há o clima, que é 
fantástico, pessoas simpáticas, ilha 
bonita, por isso só podemos estar fe-
lizes aqui". 

Sobre a grande final de amanhã  

frente ao Águas Santas, Yusnier Gi-
ron promete determinação de todos: 

"Não tenho dúvidas de que será 
um grande jogo. Duas equipas a lu-
tar por um grande objectivo. O Ma-
deira SAD está a fazer uma grande 
temporada e seria mais que justo 
conseguir entrar na elite europeia 
na próxima época. Para o andebol 
do Madeira SAD, para todos os joga-
dores, é sempre motivante competir 
nas provas europeias e esta é a nossa 
oportunidade". 

Sobre o Águas Santas este interna-
cional salienta: "É uma equipa mui-
to consistente que luta e tem quali-
dade. O Madeira terá de ser persis-
tente, lutador e colocar em campo a 
sua grande arma ao longo da época, 
o bom espirito do grupo, a capacida-
de que temos tido em superar gran-
des dificuldades e também sem fal-
sas modéstias a nossa qualidade?' 

CD BARTO O EU E CS MADEIRA NAS FASES NACIONAIS 

■ A equipa de juvenis femininos 
do CS Madeira, participa de hoje 
até domingo na fase de apura-
mento do campeão nacional do 
escalão. Esta competição decor-
rerá em Leça da Pahneira e con-
tará ainda com as participações 
do Leça, Alavarium e Sir 1.° Maio. 
As madeirenses actuam esta noi- 

te pelas 21 horas frente ao Leça. 
Amanhã às 18 horas contra o SIR 
1.° Maio e domingo, dia 22 contra 
o Alavarium às 11h15. 
Já a formação masculina do Clu-
be Desportivo Bartolomeu Pe-
restrelo disputa também entre 
hoje e domingo na fase de apura-
mento do campeão nacional de 

iniciados masculinos, zona 1. Os 
jogos terão lugar no Pavilhão de 
Estarreja. Participam ainda nes-
ta fase nacional o FC Porto e Es-
tarreja. Amanhã 21 de Maio às 17 
horas os jovens madeirenses de-
frontam o FC Porto. Domingo 
pelas 15 horas a equipa da casa o 
Estarreja. 
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Agenda desportiva

FUTEBOL

Taça da Liga
Final
Hoje Benfica-Marítimo (19h15-TVI)

Taça de Portugal
Final
Domingo Sp. Braga-FC Porto
(17h15-TVI)

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
12.ª jornada
Amanhã CD Feirense-Vizela,
Leixões-Moreirense, BoavistaFC-
SC Braga e CD Tondela-Gil Vicente.

Futebol feminino
1.ª Divisão
Manutenção
7.ª jornada
DomingoVilaverdense FC-CA
Ouriense, Boavista FC-UR Cadima
e Viseu 2001 ADSC-Fundação
Laura Santos.

AF Viseu
Divisão de Honra
Última jornada
Domingo GD Resende-Ferreira
de Aves, AD Castro Daire-Sport
Clube Paivense, CA Molelos-
Alvite, GD Mangualde-FC
Carregal do Sal, Moimenta da
Beira-Penalva Castelo, UD
Sampedrense-Viseu e Benfica,
GD Silgueiros-ACDR Lamelas e
AD Sátão-AD Tarouquense.

Juniores -Ap. Campeão
8.ª jornada
Amanhã CA Molelos-CF Os Re-
pesenses, SC Lamego-Lusitano
FC e GD Oliveira de Frades-AD
Sátão.

Juvenis - Ap. Campeão
8.ª jornada
Domingo Mortágua FC-Lusitano
FC, CD Cinfães-O Crasto e Cracks
Lamego-Académico de Viseu.

Iniciados - Ap. Campeão 
8.ª jornada
Domingo Estrela do Mondego-CF
Os Repesenses e Lusitano FC-

Viseu e Benfica e CD Cinfães-Sou-
selo FC.

Futebol de 7

Infantis Sub-13 – 
Apuramento campeão
8.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Lusitano
FC, CF Os Repesenses-Os Pesti-
nhas e Dínamo Clube Estação-
Souselo FC.

Infantis Sub-12 – 
Apuramento campeão
10.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Viseu e
Benfica, CF Os Repesenses-GD
Oliveira de Frades e Casa do Ben-
fica de Viseu-O Pinguinzinho.

Benjamins Sub-11-
Apuramento campeão
8.ª jornada
Amanhã Dínamo Clube da Esta-
ção-Repesenses, AD Sátão-Cracks
Lamego e Os Pestinhas-CD Cin-
fães.

Benjamins Sub-11
(Quartos de final)
Amanhã V. Benfica-Académico de
Viseu, SL Nelas-Mangualde, SC Ta-
rouca-Viseu 2001 e Pimguinzinho-
GD Oliveira de Frades

Escolas Sub-10 
- Apuramento campeão
8.ª jornada
Amanhã O Crasto-Mortágua FC,
Viseu e Benfica-O Pinguinzinho e
Cracks Lamego-CF Os Repesen-
ses.

Taça “Wall Street 
English”

Juvenis
Meias-finais
Amanhã Viseu e Benfica-FC Car-
regal do Sal e Penalva do Castelo-
CF Os Repesenses.

Iniciados
Meias-finais
Domingo Académico de Viseu-GD
Oliveira de Frades e Clube Atlético

de Molelos-Viseu 2001.

FUTSAL

Nacional da 2.ª Divisão
– Promoção Norte
9ª jornada
Amanhã Futsal Azeméis-Viseu
2001, Desportivo da Ordem-CDR
Caxinas e Póvoa Futsal-Unidos
Pinheirense.

Taça Nacional de
Seniores Feminino
2.ª Fase - Série C
2.ª jornada
Amanhã Inter Tarouca-Escola de
Gondomar e CDRC Tebosa-
Académica da Caranguejeira.

Taça Nacional de
Juvenis Masculinos
2.ª Fase - Série H
3.ª jornada
Amanhã Benfica-ADCR Caxinas
e Casa do Benfica de
Sernancelhe-ADIJ Bairro Miranda

AF Viseu
Final-Four de Seniores
Amanhã (Pavilhão Municipal de
Tondela) 15h00 – S. Martinho de
Mouros-Casa do Benfica de
Moimenta da Beira
17h00- Pedreles Beira Dão
Clube-Associação Unidos da
Estação
Domingo Final (16h00)

AF Viseu - Infantis
Última jornada
Domingo Casa do Benfica de
Viseu-Centro Social e Cultural de
Sever, Gigantes de Mangualde-GD
SJ Pesqueira, Atitudes Traquinas-
ABC de Nelas e ASSCR Gumirães-
Viseu 2001.

ANDEBOL

Campeonato Regional
Seniores Masculinos
9.ª jornada
Amanhã Académica-Alavarium
Andebol Clube e CD Feirense-

Académico de Viseu.

Campeonato Regional
Seniores Femininos
9.ª jornada
Amanhã ADA Canelas-Batalha
Andebol Clube  e Andebol Clube
de Salréu-Cister SA

Campeonato Regional
de Juvenis Masculinos
9.ª jornada
Amanhã Águeda AC-EA Falcão
Pinhel e ACD Monte-CD S.Paio
Oleiros.

Campeonato Regional
Juvenis/Juniores 
Femininos
9.ª jornada
Amanhã LA Aguada de Cima-
Andebol Clube de Oliveira de
Frades
Domingo Ílhavo Andebol Clube-
Andebol Clube Salréu "Juvenis"

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

Infantis masculinos
2.ª Divisão
10.ª jornada
Amanhã GC Tarouca-Núcleo de
Andebol de Penedono,
Académico de Viseu-CDRJ
Anreade e Os Melros de Germil-
Escola de Andebol de Moimenta
da Beira.

Infantis masculinos
3.ª Divisão
6.ª jornada
Amanhã Ginásio Clube
Figueirense-Andebol Clube
Oliveira de Frades e EMA Mêda-
Andebol Clube de Lamego 'B'.

Minis Mistos
Andebol de 7-Série A
9.ª jornada
Domingo Andebol Academia S.

Pedro do Sul-ASCD SM Mato e
Académico de Viseu-Andebol
Clube Oliveira de Frades.

Minis Mistos
Andebol de 7-Série B
9.ª jornada
Domingo Escola de Andebol de
Moimenta da Beira-Armamar FC,
Núcleo de Andebol de Penedono-
CDRJ Anreade e EMA SJ
Pesqueira-Andebol Clube de
Lamego.

Minis Mistos
Andebol de 7-Série C
9.ª jornada
Domingo Casa do Benfica de
Mortágua-ADEF-Carregal do Sal.

BASQUETEBOL

Torneio do Futuro
Sub-13 Masculinos
Domingo ACER Tondela-ARC
Oliveirinha (11h00-Pavilhão
Municipal do Caramulo),  ARC
Oliveirinha Sub-15 Feminos-Clube
Bola Basket (15h00-Pavilhão
Municipal Carregal do Sal) e
ASSCR Gumirães-ASSO
Caparrosa (15h00-Pavilhão Cidade
de Viseu).

Torneio de Futuro
Sub-15 Masculinos
Amanhã ASSO Caparrosa-ASSCR
Gumirães (14h30-Pavilhão de
Caparrosa), ASSCR Gumirães-
Basket Clube de Canas
(15h30-Pavilhão de Caparrosa) e
Basket Clube de Canas-ASS
Caparrosa (16h30-Pavilhão de
Caparrosa)

Torneio de Futuro
Sub-17 Masculinos
Amanhã ASSCR Gumirães-Clube
Bola Basket (14h30-Pavilhão
Cidade de Viseu), Clube Bola
Basket-ARC Oliveirinha (15h30-
Pavilhão Cidade de Viseu) e ARC
Oliveirinha-ASSCR Gumirães
(16h30-Pavilhão Cidade de Viseu).

Inter Associações 
Sub-16 Masculinos
Amanhã ACER Tondela-
Academica (17h00-Pavilhão
Municipal do Caramulo)

Inter Associações 
Sub-16 Femininos
Domingo ASSCR Gumirães-
Sporting Clube de Braga
(17h00-Pavilhão Cidade de Viseu)

Inter-Associações 
Sub-19 Femininos
Amanhã ACERTondela-
Sampaense (15h00-Pavilhão
Municipal do Caramulo).

ATLETISMO

34.º Torneio Olímpico
Jovem
Fase distrital e provas extra
na pista sintética do Fontelo
Amanhã Das 15h00 às 17h15
Domingo Das 10h00 às 12h15

TÉNIS DE MESA

Nacional de Cadetes 
e Sub-21
Pavilhão Multiusos de Lamego
Amanhã e domingoJogos das
9h30 às 13h00 e das 14h00 às
19h00
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“VII Gala de Andebol” em Pinhel
APRESENTAÇÃOEm confe-
rência realizada no Salão No-
bre da Câmara Municipal de
Pinhel, os responsáveis do an-
debol nacional e distrital anun-
ciaram que a “VII Gala de An-
debol” e a disputa das super-
taças masculina e feminina da
modalidade vão ter lugar em
três concelhos do distrito da
Guarda: Pinhel, Mêda e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo.

Além dos presidente dos três
municípios, a conferência de
imprensa contou a presença
do presidente da Federação se
Andebol de Portugal(FAP),
Ulisses Pereira, do coordena-

dor do Projecto de Desenvol-
vimento Regional, Joaquim
Escada, e do presidente da As-
sociação de Andebol da Guar -
da, Miguel Fonseca

No que à Gala do Andebol

diz respeito, Pinhel torna-se as-
sim a quinta cidade a acolher
um dos mais importantes e
mediáticos acontecimentos da
modalidade, depois de Fafe
(2011 e 2012), Viseu (2013 e

2014), Castelo Branco (2015) e
Setúbal (no mês de Agosto). 

Depois de Joaquim Escada
ter salientando aquilo que tem
sido o contributo dos três mu-
nicípios para o desenvolvi-
mento e divulgação da moda-
lidade, os autarcas Anselmo
Sousa (Mêda) e Paulo Lan-
grouva (Figueira de Castelo
Rodrigo) foram unânimes no
regozijo pela confiança depo-
sitada nos municípios, consi-
derando que estavam a rece-
ber uma prenda por nunca te-
rem defraudado o empenho
no desenvolvimento da mo-
dalidade na região. |

Gala foi apresentada em Pinhel
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abc defende vantagem de seis golos na «finalíssima» da taça challenge  

De novo ao ataque à águia 
para finalmente fazer história

 JOsé costa lima

A 
vitória por 28-22 
conseguida na pri-
meira mão da fi-
nal da Taça Chal-

lenge, há uma semana, 
no Pavilhão da Luz, foi 
um enorme passo para o 
ABC/UMinho conquistar 
– finalmente – uma com-
petição europeia, depois 
de quatro finais no cur-
rículo, incluindo a desta 
temporada. 

Atrevemo-nos a dizer, 
com base nesse triunfo 
dos academistas em Lis-
boa, que, caso não pre-
servem essa vantagem de 
seis golos e percam o tro-
féu para o Benfica, o Pa-
vilhão Flávio Sá Leite vai 
assistir a uma das maio-
res desilusões de que há 
memória. 

Para que isso não acon-
teça e se faça história no 
clube minhoto, a confian-
ça entre o grupo liderado 
pelo técnico Carlos Resen-
de é «muito grande», num 
plantel que «está tranqui-
lo e focado» e só pensa em 
vencer novamente a tur-
ma lisboeta na partida de 

amanhã (18h00). 
«Este jogo tem uma 

carga emocional diferente 
porque é uma finalíssima. 
Conhecemos muito bem 
o Benfica, sabemos aquilo 
que podemos melhorar, e 
não podemos pensar que 
isto já está ganho. A me-
lhor maneira de encarar 
este jogo é pensar que es-
tá 0-0 e que o nosso ob-
jetivo é vencer», testemu-
nhou Miguel Sarmento na 
antevisão ao embate com 
os encarnados. 

Ganhar novamente
e com «ajuda extra»
Do quarteto de finais, es-
ta é a segunda consecu-
tiva para os bracarenses, 
um ano após o polémico 
jogo de 2015 na Roménia, 
que ditou a perda da Taça 
Challenge para o Odorhei.

«Se a tarefa está mais 
fácil? Não creio que deve-
mos pensar assim; o nosso 
pensamento está em tra-
balhar da melhor forma 
e prepararmo-nos para 
o Benfica, a quem dese-
jamos ganhar», ressalvou 
Diogo Branquinho, antes 
da alusão de Miguel Sar-

mento ao desejo de mui-
to público no pavilhão dos 
academistas.

«ABC e Benfica são 
muito parecidos e não sei 
se nos podemos conside-
rar favoritos. Claro que jo-
gar em casa é melhor, so-
bretudo porque os nossos 
adeptos dão-nos muita 
confiança. É um fator ex-
tra e que nos moraliza», 
analisou o ponta direi-
ta, desvalorizando as au-
sências de alguns colegas.

«É mais uma dificulda-
de, mas temos de fazer das 
nossas fraquezas forças», 
completou. 

Diogo Branquinho vol-
tou à discussão em torno 
do embate com o Benfi-
ca para garantir um ABC 
«moralizado» em «con-
seguir mais uma vitória». 

«Temos de jogar co-
mo temos feito nos últi-
mos jogos. Fomos vencer 
à casa do adversário e is-
so diz bem do nosso va-
lor», finalizou.   

Fechadas, amanhã, as 
contas na Taça Challenge, 
ABC e Benfica reencon-
tram na quarta-feira, ago-
ra na final do campeonato. 

pesqueira e tomás não jogam 

Nuno Grilo e Martins 
estão em dúvida 
No ABC/UMinho, certas, para já, são as ausên-
cias de Tomás Albuquerque e Ricardo Pesquei-
ra para a decisão da Taça Challenge.

Contudo, Carlos Resende ainda não sabe se 
vai poder contar com Nuno Grilo e Carlos Mar-
tins, dupla que está em dúvida para a finalíssima 
com as águias. Os dois andebolistas têm traba-
lhado com limitações físicas, falharam mesmo 
a partida da primeira mão, há uma semana, e 
só perto da hora do encontro de amanhã é que 
o departamento médico dos academistas dará 
um veredito sobre as condições de Nuno Grilo 
e Carlos Martins.   

Branquinho e Sarmento querem erguer o troféu
A
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Andebol Juniores 
do AC Sismaria 
sobem à 1.ª Divisão

A equipa júnior de andebol do
Atlético Clube da Sismaria garantiu,
no passado domingo, a promoção à
1.ª Divisão daquele escalão etário,
depois de vencer, em casa do
Vitória de Setúbal, por 27-30. A
equipa de José Violante até podia
perder por 14, mas acabou por
dominar a partida e festejar a
subida. Em 2016/17, os juniores do
clube da Estação irão fazer
companhia à Juventude do Lis no
patamar principal.
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ANDEBOL Campeonato Nacional Seniores Masculinos - 2.ª Divisão 

Vitória de Setúbal perde frente 
à AA São Mamede por 24-36
OVitória de Setúbal foi ao

Pavilhão Eduardo Soa-
res, perder com a Asso-

ciação Académica São Mame-
de por 24-36, em jogo da 2ª jor-
nada da fase final (subida) do
campeonato nacional senio-
res masculinos da 2ª divisão.
Foi a segunda derrota conse-

cutiva da equipa sadina, que
não está a ter uma fase final
como seria desejável, com a
particularidade de disputar as
quatro jornadas iniciais na con-
dição de visitante. Nada está
perdido, mas é urgente que os
resultados positivos apareçam
para que o Vitória de Setúbal

continue a ambicionar a subi-
da à 1ª divisão nacional.
Resultados da 2ªJornada:

Vitória de Setúbal 24-36 AA
São Mamede; FC Gaia 21-23
Arsenal; Boa Hora/Roff 24-23
AC Sismaria.
Classificação: 1º Arsenal – 6

pts; 2º Boa Hora/Roff – 6 pts;

3º AA São Mamede – 6 pts; 4º
AC Sismaria – 0 pts; 5º FC Gaia
– 0 pts; 6º Vitória de Setúbal –
0 pts.
Próxima Jornada (21/05):

Arsenal Braga vs Boa Hora/
Roff; AC Sismaria vs Vitória de
Setúbal; AA São Mamede vs FC
Gaia.                                    JF
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A.C. Lamego    21 
GC Figueirense  24

Foi numa jornada que se 
perspectivava cansativa e 
complicada que tudo foi di-
ferente.

Os números mostravam-
-se nada animadores: 390 
quilómetros, 5 horas de via-
gem, saída às 8 horas de sá-
bado e onze horas e meia de 
trabalho, tudo por causa de 
um jogo com uma equipa que 
já tinha mostrado, por mérito 
próprio, que deveria compe-
tir na 1. Divisão e não na 3. 
Divisão... A tarefa era difícil!

Mas tudo se torna fácil. A 

disposição dos atletas à par-
tida, a viagem bem disposta 
e divertida, pois tínhamos o 
tempo a nosso favor... 

Vamos então jogar... 
CLARO QUE NÃO... em 
Castelo Rodrigo, vimos o pa-
vilhão lá em baixo em Figuei-
ra, mas cá em cima tinhamos 
um castelo para explorar, ain-
da havia tempo.

Havia tempo para parti-
lharmos conhecimentos de 
história, de arquitectura, para 
partilharmos diferentes pers-
pectivas de como o mundo 
se nos apresenta, para as 
fotos, para a brincadeira, a 
descoberta das grutas e das 

passagens secretas, a des-
coberta ou redescoberta da 
aldeia, tempo para um rela-
xado chá...

Depois o almoço em fa-
mília, da “calmaria” desorde-
nada envolta em brincadeira 
no parque da Vila de Figueira 
Castelo Rodrigo... 

Finalmente o jogo... Per-
demos... Claro que sim, mas 
também estivemos a ganhar.

Fundamentalmente ga-
nhamos uma EQUIPA que 
todos os dias me surpreen-
de, me enche de orgulho e 
me faz ver que o Andebol é 
muito mais que um despor-
to, é magia, é família, é so-

frimento, é magoar os outros 
muitas vezes, mas na maioria 
das vezes é alegria pura que 
se sente e não se diz.

Alegria por todos os dias 
contribuirmos para o cresci-
mento destas crianças que 
nestas onze horas e meia 
deste sábado de 14 de Maio 
foram “nossas” e nos mos-
traram que podemos contar 
com elas...

Este é o mundo fantástico 
do Andebol!

Jogaram pelo A.C. La-
mego: Francisco Pinto, Gui-
lherme Taveira, Luis Batista, 
Joel Santos, José Lamelas, 
Diogo Lucena, Octávio San-

tos, Francisco Alves, Daniel 
Paiva.

Treinadores: Daniel Ta-
veira e João Reis.

Directores: Tânia Tavei-
ra, Manuel Cardoso.

Daniel Taveira

Andebol Club de Lamego (Infantis B)

O Desenvolvimento “desportivo” da criança
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Andebol 
Infantis: Infesta 28 x 24 Póvoa Andebol 
Infantis: Póvoa Andebol 40 x 12 Ismai 
Iniciados: Leça 17 x 38 Póvoa Andebol 
Juvenis: Póvoa Andebol 45 x 23 Santana 
Seniores: Académico 23 x 22 Póvoa Andebol 
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