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ABC na final da Taça Challenge de andebol frente aos romenos do Odhorei apesar de
perder com Stord

Tipo Meio:
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Antena Minho.pt
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20-04-2015
O ABC qualificou-se para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o Stord, na
Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos (25-18),
em Braga.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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O ABC/UMinho perdeu este domingo com o Stord Handball por 27-25, mas a vantagem de sete golos
criada em Braga permitiu à formação minhota ultrapassar a meia-final da Taça Challenge e sonhar
assim com o título europeu da modalidade. Os bracarenses vão lutar agora pelo título frente ao
Odorhei, que eliminou o Benfica na outra meia-final. O ABC entrava nesta segunda mão após ter
vencido os noruegueses em casa por 25-18, e levava portanto uma vantagem preciosa para um jogo
que já se esperava muito complicado frente à equipa escandinava. O Stord Handball era obrigado a
correr atrás do resultado se queria carimbar o seu lugar na final e fez por isso. A equipa da casa
esteve sempre em vantagem durante o jogo, chegando ao intervalo a vencer por 12-11. Apesar desta
vontade dos homens da casa, a equipa portuguesa não permitiu uma grande vantagem, colocando
ainda mais pressão, e jogando com o relógio e com confiança após a vitória caseira. A segunda parte
viu o mesmo tipo de partida, ou seja, uma grande pressão do Stord em busca de mais golos, mas
uma contínua resposta dos minhotos. O resultado final fixou-se assim nos 27-25, dando a vitória à
equipa local, mas foi o ABC que garantiu o passaporte para a final da EHF Challenge Cup. O ABC irá
encontrar assim os romenos do Handball Club Odorhei, que eliminaram a outra equipa portuguesa em
competição, o Benfica, na segunda mão em Lisboa por 25-27 (58-54 no agregado final).
Abril 19, 2015
Helio Carvalho
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ABC/UMinho confirma final
da Challenge com romenos

Thomas Aagard e Mikael Andersen (GR);
Bostjan Kavas (1), Ingemar Olsson (1),
Oscar Kihistedt (6), Nils Blom, Christian
Lillenes, Inge Eriksen (3), Lars Sorensen,
Thor Vaage (2), Jesper Traberg (8) e
Morten Christensen (6).
Treinador: Jesper Holm

ONTEM, NA NORUEGA, o ABC/UMinho perdeu com o Stord Handball (27-25), em jogo da segunda
mão das meias-finais da Taça Challenge. Prevaleceu a vantagem do jogo disputado em Braga, por sete
golos (27-18), para o clube minhoto carimbar a passagem à terceira final de uma prova europeia.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |
Enviado Especial à Noruega

Portugueses que trabalham na
Noruega desfraldaram ontem,
em Stord, a bandeira nacional a
festejar a segunda presença
do ABC/UMinho a terceira final
europeia e a segunda da Taça
Challenge. A equipa lusa já tinha
jantado quando seguiu, via internet, o jogo do Benfica com o
Odorhei e ficou a saber que não
vai disputar a final a duas mãos
com os encarnados mas com os
romenos.
No jogo da segunda mão das
meias-finais, ocorreram dois
momentos-chave na etapa complementar. No segundo período,
os noruegueses chegaram por
duas vezes a vantagens dilatadas, com 15-11 aos quatro minutos e 19-15 aos 12. Com João
Paulo Pinto desqualificado aos 7
minutos da segunda parte e a
perder por quatro, a 18 minutos
do fim, Carlos Resende pediu
um time-out. Foi o primeiro dos
dois momentos-chave: a equipa
minhota corrigiu as acções, tanto
a defensiva como a atacante,
passando a cometer menos erros,
e reequilibrou o jogo.
O segundo dos dois momentos-chave ocorreu quando o cronómetro indicava os 18 minutos da
segunda parte. Nuno Grilo restabeleceu o empate a 19-19.
A equipa portuguesa não só
igualou a expressão do jogo no
marcador como elevou a fasquia

ABC/UMINHO, 25
Humberto Gomes e Bruno Dias (GR); Fábio
Vidrago (1), Hugo Rocha, Pedro Seabra
(3), Diogo Branquinho (3), David Tavares
( 1), Ricardo Pesqueira (7), Carlos Martins
(1), Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo, Tomás
Albuquerque, João Pinto (2) e Gabriel
Teca.
Treinador: Carlos Resende.
Pavilhão Stertordsportsenter.
Árbitros: Robin Sager e Stefan Stuger
(Suíça).
Acção disciplinar: cartão amarelo a Oscar
Kihistedt, Inge Eriksen, Jesper Traberg,
Ricardo Pesqueira e Gabriel Teca.
Exclusões: Bostjan Kavas, Morten
Christensen, Ricardo Pesqueira, Nuno
Grilo, Tomás Albuquerque e João Paulo
Pinto (3). Desqualificação: João Paulo
Pinto.
Ao intervalo: 12-11

+ finais
DR

ABC/UMinho festeja a conquista do apuramento para a final da Taça Challenge

para os noruegueses.
Porque o resultado da primeira
mão em Braga tinha sido 25-18,
agora o Stord, com 19 golos sofridos no seu recinto, precisava
de margem superior a 8 golos,
por ter sofrido em casa mais um
do que os que tinha marcado no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
O ABC/UMinho chegou ainda
à vantagem de 20-21. Nos sete
minutos finais os escandinavos,
a praticar um jogo mais eficaz
do que tinham feito na primeira
mão e incentivados pelo público, deram a volta ao marcador:
22-21 ao minuto 23. Nessa fase
derradeira, os pupilos de Carlos
Resende foram gerindo o avançar do cronómetro, com o tempo
a correr a seu favor.
É possível que o declínio dos

bracarenses, visto no início da
segunda parte, tenha a ver com
quebra física, paralela à que se
passou no jogo com o Sporting
para o campeonato.
Ao longo da primeira parte o
ABC não só foi a primeira equipa a marcar (aos 2 minutos, 0-1
por Ricardo Pesqueira), como
esteve a vencer por dois aos 7
minutos, quando em entrada pela ponta direita Carlos Martins
fez o 4-6. Depois disso foi quase sempre com diferenças tangenciais que o marcador evoluiu, até ao 12-11 ao intervalo.
Na etapa complementar, a quebra dos de Braga teve expressão
em vários passes errados que
não só não resultaram em golo
como deu ocasiões para os nórdicos converterem.

§meia-final
Odorhei venceu
Benfica protesta
O Benfica anunciou que vai
protestar o jogo da segunda mão
da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu
derrotado pelos romenos do
Odorhei, por 27-25, alegando
irregularidades na decisão da
arbitragem. O Odorhei venceu
o segundo jogo por 27-25,
e apurou-se para a final onde
já está o ABC/UMinho.
A final da Taça Challenge decorre
a duas mãos, a 16 e 23 de Maio,
estando ainda por definir a
ordem dos encontros.

Há 10 anos que o ABC não
atingia uma final
europeia. Na Challenge da
época 2004/2005 com o
Wacker Thun, os helvéticos
venceram por diferença de
dois golos: 29-24 e 26-29.
Em 1994 o momento mais
alto do andebol nacional:
a final da Taça dos
Campeões Europeus,
que o clube bracarense,
então orientado por
Aleksander Donner,
perdeu também por
diferença de dois golos no
somatório das duas mãos:
21-21 em Braga e 23-21
em Santander.
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Taça Challenge
§declarações

“Estávamos a perder por quatro e
era possível alterar algumas coisas”
CARLOS RESENDE, explica uma paragem a meio da segunda parte, a partir da qual os bracarenses
equilibraram um jogo que estava a pender para os escandinavos.
ANDEBOL

DR

João Nogueira, presidente do ABC

| Rui Serapicos |

“Senti que estávamos a perder
por quatro e que era necessário
alterar alguma prestação. Esse
resultado não nos era favorável,
dada a distância que faltava para
acabar o jogo. Senti que era possível alterar algumas coisas. Foi
isso que alterámos. Apesar de
não estar satisfeito com o resultado deste jogo, pela eliminatória tenho que estar satisfeito”,
explicou Carlos Resende, sobre
a inversão que operou ao pedir
um time-out, aos 12 minutos da
etapa complementar, quando os
nórdicos venciam por 19-15.
O treinador do ABC/UMinho
considera que a equipa suíça de
arbitragem pendeu para o clube
da casa. “Se o treinador do Stord
lá em Braga se queixou do calor
e dos árbitros, acho que hoje
[ontem] eles têm que agradecer
ao que foi a complacência dos
árbitros suíços, que acabaram
por nos pedir desculpa por um
erro gritante”, comentou.
Sobre a recuperação da equipa

João Luís Nogueira
“Vamos ganhar a
primeira taça europeia
depois de duas finais
não conseguidas”

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho: “era necessário alterar alguma prestação”.

que agora tem pela frente a final
da Taça Challenge e o terceiro
lugar do campeonato nacional
com o Benfica, diz-nos que “há
um conjunto numeroso de jogadores que ainda vão competir
nos Campeonatos Nacionais
Universitários. Outros jogadores

DR

Universidade do Minho em Stord: José Mendes e André Fontes

que estão lesionados têm que parar. Eles nem têm treinado, têm
vindo a jogar”.
Quanto ao próprio, garante
que “nada pesa”, embora realce
que tem de estar amanhã pelas
8.15 horas a cumprir deveres
profissionais como professor.

DR

João Paulo Pinto executa uma selfie da equipa do ABC/UMinho

+ cirurgia
O pivot do ABC/UMinho,
Ricardo Pesqueira, marcou
ontem sete golos, tendo
jogado durante quase
todo o encontro, apesar de
se encontrar lesionado,
devendo no fim da época
desportiva ser submetido
a uma operação aos dois
joelhos.
Ontem, no fim do jogo em
Stord, Ricardo Pesqueira
manifestou a satisfação
pelo apuramento para a
final da Challenge e vincou
a vontade de oferecer
troféu aos bracarenses.

“O nosso objectivo é ganhar a Taça.
Estamos na final, com todo o mérito. É a primeira derrota que temos
na Taça Challenge. Foi pena.
Tivemos oportunidade para ganhar
este jogo. Foi pena. Não foi
possível, foi alcançado o objectivo
suficiente que é estar na final.
Os nossos atletas merecem esta
presença. Os nossos adeptos estão
honrados com esta equipa e nós
estamos muito felizes por termos
os adeptos que temos e por termos
os jogadores que temos e vamos
ganhar a segunda taça desta
época, a primeira europeia, que é a
Challenge, ao fim de duas finais
europeias não conseguidas” .

DR

Ricardo Pesqueira
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ANDEBOL ABC/UMINHO APUROU-SE PARA FINAL DA TAÇA CHALLENGE

DR

NO TOPO DA EUROPA

ABC/UMinho garantiu, ontem, na Noruega, a presença na final da Taça Challenge. O troféu será disputado
em duas mãos — 16 e 23 de Maio — em princípio com os romenos do Odorhei, que eliminaram o Benfica.
No entanto, o clube da Luz anunciou protesto do segundo jogo.
Págs. 22 e 23
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Portugueses que trabalham na Noruega desfraldaram ontem, em Stord, a bandeira nacional a festejar
a segunda presença do ABC/UMinho a terceira final europeia e a segunda da Taça Challenge. A equipa
lusa já tinha jantado quando seguiu, via internet, o jogo do Benfica com o Odorhei e ficou a saber que
não vai disputar a final a duas mãos com os encarnados mas com os romenos.
No jogo da segunda mão das meias-finais, ocorreram dois momentos-chave na etapa complementar.
No segundo período, os noruegueses chegaram por duas vezes a vantagens dilatadas, com 15-11 aos
quatro minutos e 19-15 aos 12. Com João Paulo Pinto desqualificado aos 7 minutos da segunda parte
e a perder por quatro, a 18 minutos do fim, Carlos Resende pediu um time- out. Foi o primeiro dos
dois momentos-chave: a equipa minhota corrigiu as acções, tanto a defensiva como a atacante,
passando a cometer menos erros, e reequilibrou o jogo.
O segundo dos dois momentos-chave ocorreu quando o cronómetro indicava aos 18 minutos da
segunda parte. Nuno Grilo restabeleceu o empate a 19-19.
A equipa portuguesa não só igualou a expressão do jogo no marcador como elevou a fasquia para os
noruegueses.
Porque o resultado da primeira mão em Braga tinha sido 25-18, agora o Stord, com 19 golos sofridos
no seu recinto, precisava de margem superior a 8 golos, por ter sofrido em casa mais um do que os
que tinha marcado no Pavilhão Flávio Sá Leite.
O ABC/UMinho chegou ainda à vantagem de 20-21. Nos sete minutos finais os escandinavos, a
praticar um jogo mais eficaz do que tinham feito na primeira mão e incentivados pelo público, deram a
volta ao marcador: 22-21 ao minuto 23. Nessa fase derradeira, os pupilos de Carlos Resende foram
gerindo o avançar do cronómetro, com o tempo a correr a seu favor.
É possível que o declínio dos bracarenses, visto no início da segunda parte, tenha a ver com quebra
física, paralela à que se passou no jogo com o Sporting para o campeonato.
Ao longo da primeira parte o ABC não só foi a primeira equipa a marcar (aos 2 minutos, 0-1 por
Ricardo Pesqueira), como esteve a vencer por dois aos 7 minutos, quando em entrada pela ponta
direita Carlos Martins fez o 4-6.
Depois disso foi quase sempre com diferenças à tangenciais que o marcador evoluiu, até ao 12-11 ao
intervalo.
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Na etapa complementar, a quebra dos de Braga teve expressão em vários passes errados que não só
não resultaram em golo como deu ocasiões para os nórdicos converterem.
Carlos Resende: "Estávamos a perder por quatro e era possível alterar algumas coisas"
"Senti que estávamos a perder por quatro e que era necessário alterar alguma prestação. Esse
resultado não nos era favorável, dada a distância que faltava para acabar o jogo. Senti que era
possível alterar algumas coisas. Foi isso que alterámos. Apesar de não estar satisfeito com o resultado
deste jogo, pela eliminatória tenho que estar satisfeito", explicou Carlos Resende, sobre a inversão
que operou ao pedir um time-out, aos 12 minutos da etapa complementar, quando os nórdicos
venciam por 19-15.
O treinador do ABC/UMinho considera que a equipa suíça de arbitragem pendeu para o clube da casa.
"Se o treinador do Stord lá em Braga se queixou do calor e dos árbitros, acho que hoje [ontem] eles
têm que agradecer ao que foi a complacência dos árbitros suíços, que acabaram por nos pedir
desculpa por um erro gritante", comentou.
Sobre a recuperação da equipa que agora tem pela frente a final da Taça Challenge e o terceiro lugar
do campeonato nacional com o Benfica, diz-nos que "há um conjunto numeroso de jogadores que
ainda vão competir nos Campeonatos Nacionais Universitários. Outros jogadores que estão lesionados
têm que parar. Eles nem têm treinado, têm vindo a jogar".
Quanto ao próprio, garante que "nada pesa", embora realce que tem de estar amanhã pelas 8.15
horas a cumprir deveres profissionais como professor.
Rui Serapicos
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O ABC qualificou-se para a final da Taça Challenge de andebol apesar de perder na Noruega (venceu na 1ª
mão em Braga por sete golos). O Benfica voltou a perder, agora na Luz, com o Odorhei e está fora da final.

BENFICA DE FORA,
MAS ABC ESTÁ NA FINAL
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Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho

Branquinho clareou
o caminho para a final

«Estou muito
satisfeito por
estar na final»
Francisco de Assis

ABC sofreu a única derrota permitida

ABC/UMinho conseguiu gerir a vantagem da 1.ª mão

Francisco de Assis
(*Na Noruega)

ABC/UMinho confirmou ontem a presença numa final
europeia, 10 anos
depois e vai encontrar
na final os romenos do
Ordhei.
No jogo realizado no pavilhão escolar de Stord,
na Noruega, os comandados de Carlos Resende
passaram à final da Taça
Challenge, não com distinção, mas porque alguns atletas clarearam
as ideias, entre eles Diogo Branquinho.
Sem se resguardar na
vantagem de sete golos a maior, coube a Ricardo Pesqueira a honra
de abrir as hostilidades.
Houve resposta imediata
do Stord. Aliás, foi assim,
até aos 18 minutos. Isto
é, uma equipa respondia bem ao golo da outra.

o

Aos 20 minutos, o Stord
conseguiu dois golos de
vantagem, dando alento
aos noruegueses que faziam muito barulho nas
bancadas. Mas João Pinto refreou os ânimos, diminuindo a desvantagem.
Ainda assim, de sete metros, o Stord voltou a dilatar a vantagem. Com o
ABC com menos um, a
"estrela" da equipa, Christiansen, estabeleceu a vantagem em três golos, a
maior desde o início do
jogo, em 12-9. Branquinho e João Pinto marcaram e arrefeceram os noruegueses, uma vez que
a vantagem voltou a ser
de apenas um golo, para
quem tinha que recuperar sete.
O ABC não entrou bem
na segunda parte e depressa viu a vantagem
aumentada para quatro
golos, fazendo o 15-11.
Quando o alerta tocou,

O técnico
do Stord,
Jesper Holme,
disse que
o ABC foi
melhor

os comandados de Resende reagiram bem e
marcaram por duas vezes.
Nessa altura, João Pinto

PAVILHÃO DE STORD
Árbitro: Robin Sagar/Stefan Styger

Stord

27

Thomas Aagard e Mikael Andersen
(GR); Bostjan Kavas (1), Ingemar Olsson
(1), Oscar Kihistedt (6), Nils Blom, Christian Lillenes, Inge Eriksen (3), Thor Vaage (2) Jesper Traberg (8), Morten Christensen (6)
Treinador: Jesper Holme

ABC/UMinho 25
Humberto Gomes, Bruno Dias, Fábio Antunes (1), Hugo Rocha, Pedro Seabra (3),
Diogo Branquinho (3), David Tavares (1),
Ricardo Pesqueira (7), Carlos Martins (1),
Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo, Tomás Albuquerque, João Pinto (2) e Teca.
Treinador: Carlos Resende

No final da partida, a festa não era a esperada, mas não faltaram sorrisos. Afinal, o objetivo
principal estava alcançado. E o técnico do ABC
fez questão de sublinhar esse feito.
«Senti que estávamos a perder por quatro golos e era necessário alterar a situação. Até porque, a essa altura ainda faltava muito jogo. Sentíamos que era possível alterar algumas coisas
e foi isso que fizemos. Apesar de não estar satisfeito com o resultado, deste jogo, tenho que
estar satisfeito com a eliminatória», disse Carlos Resende.
Sem falar muito do cansaço, o técnico do ABC
falou um pouco da arbitragem. Acho que, se no
primeiro jogo os noruegueses se queixaram do
calor, hoje têm que agradecer a complacência
dos árbitros suíços. Aliás, acabaram por nos pedir desculpas», revelou Carlos Resende.

Pedro Seabra

viu um duplo amarelo e
vermelho e foi excluído
do jogo.
A verdade é que os bracarenses não estavam a fazer
um bom jogo e voltaram
a deixar os noruegueses
abrir uma vantagem de
quatro golos. Foi a vez de
Grilo, um dos jogadores
com pontaria mais afinada, reduzir o prejuízo.
Seabra seguiu-lhe o exemplo e, por duas vezes, reduziu os estragos. Aliás, o
ABC marcou cinco golos
sem resposta, passando
para a frente do marcador.
Mas houve novo e inconveniente período de relaxamento, e o ABC/UMinho voltou a estar atrás
do marcador.
O ABC/UMinho perdeu
o jogo por 27-25. Felizmente, perdeu na única
vez que era permitido,
tendo em conta que conseguiu o objetivo principal que é estar na final.

«Felizes pela
passagem e tristes
pela derrota»
Pedro Seabra confessou ao Diário do Minho a alegria de estar na final desta competição europeia.
«Foi um jogo difícil. Por um lado, porque o Stord
tem uma boa equipa e tinha as suas esperanças
de passar a eliminatória e estar na final. Tem um
bom lateral esquerdo, um bom pivô. Por outro
lado, o ABC não jogou tudo aquilo que pode. A
viagem foi cansativa, foram 20 horas. Não é fácil. Embora tenhamos jogado um andebol rápido, à nossa imagem, é sempre uma viagem que
pesa nas pernas. Estamos felizes pela passagem,
um pouco tristes pela derrota, a nossa primeira, mas o importante era passar. Por isso, é claro que estamos muito felizes.
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Presidentes do ABC/UMinho eufóricos

José Mendes, vice-reitor da UM

«Estamos na final
e é para ganhar»
Francisco de Assis

«Os nossos rapazes
portaram-se bem
e tiveram categoria»

Vice-presidente Luís Teles saúda os atletas do ABC/UMinho

Francisco de Assis
(*Na Noruega)

m a imensa festa dos
dirigentes, jogadores
e equipa técnica do
ABC/UMinho, assim
como alguns portugueses
que circunstancialmente
estavam na bancada.
Os presidentes da SAD
e do clube estavam eufóricos e garantem que a Taça
Challenge vai para Braga.
«Foi uma derrota que
nos soube a vitória de uma
equipa que está na final da
Taça Challenge com todo o mérito e com toda a
legitimidade. Foi um jogo difícil, porque o Stord

João Nogueira feliz
pela vitória
e pelos adeptos
Por seu turno, João Nogueira Dias, presidente
da SAD do ABC também
estava naturalmente feliz e dedicou a vitória aos
adeptos. Durante o jogo,
houve momentos de alguma apreensão, quando o
resultado apertou.
Por isso, no final, João
Nogueira explodiu de alegria e soltou todo o stre-

gem cansativa, mas reconfortante, porque vamos felizes para Braga»,
afirmou.
Mas o desejo do presidente de ter uma final
portuguesa esfumou-se

se acumulado. «O nosso
objetivo é ganhar a Taça Challenge. Estamos na
final com todo o mérito»,
considera.
Assim, a derrota acabou por ser desvalorizada. «Perdemos, foi pena,
porque temos andebol para ganhar a esta equipa e
tivemos oportunidade de
o fazer. Não foi possível,
mas o objetivo foi alcançado e estamos na final
com todo o mérito.
Nós estamos felizes
com os adeptos que temos e vamos ganhar a segunda taça esta época, e a
primeira Taça Challenge
para o ABC. Foi uma via-

pouco tempo depois com
a notícia de que o Benfica havia perdido com os
romenos do Ordhei, por
25-27. Assim, o ABC/UMinho medirá forças com os
romenos na final.

Guilherme Freitas

«Final prestigia ABC
e a cidade de Braga»

Francisco de Assis

u

também tem uma boa
equipa. Por isso, acho que
estamos de parabéns. Todos aqueles que estão envolvidos no projeto estão
de parabéns», começou
por dizer Luís Teles.
Para a final, o vice-presidente do clube não tem
dúvidas: é para vencer.
«Agora, na final, acredito que esta equipa vai
fazer jus à vontade de
vencer que o caracteriza.
Estamos muito satisfeitos e é com grande alegria
que o dizemos e acredito que o ABC/UMinho vai
levar para Braga uma taça Challenge que nos escapou há dez anos».

Benfica
perdeu
com Ordhei,
por 27-25
e falhou
a final

Por seu turno, José Mendes, representante da
Universidade do Minho na viagem, também manifestou o contentamento pelo feito alcançado
pelo ABC/UMinho.
«Passar a eliminatória era o mais importante e
por isso não há razões para tristezas. Diria mais,
estou orgulhoso desta equipa. Foi um jogo muito bom, mas muito difícil para o ABC. É um dia
muito feliz para o ABC e para todos os bracarenses. Porque estamos numa final europeia, onde
não estávamos há muitos anos. É a terceira final
do ABC/UMinho. A equipa da casa esteve bem,
acreditou, mas os nossos rapazes portaram-se
espetacularmente. Deram aqui uma demonstração de categoria, uma vez mais, num ambiente
difícil», disse», em tom de elogio, ele que também lembrou os adeptos que ficaram em Braga.
Bem que se diz que os portugueses estão por
todo o lado. E mesmo num recôndito da Noruega, como é Stord, há portugueses.

Guilherme Freitas, dirigente do ABC/UMinho
e líder da comitiva que esteve na Noruega, também deu conta da satisfação pela forma como
decorreu a viagem, mas sobretudo pelo resultado alcançado.
«É uma final que vem prestigiar o nosso clube
e a cidade de Braga e, ao fim e ao cabo, os nossos adeptos. Queremos ganhar a Taça Challenge e juntá-la à Taça de Portugal», disse.

Adeptos e dirigentes do ABC/UMinho celebraram na bancada
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ABC/UMinho
na final da Taça Challenge
DESPORTO O ABC garantiu, ontem, a presença na final

da Taça Challenge de andebol – apesar de ter perdido
por 27-25 com o Stord, na Noruega –, ao beneficiar
do triunfo por 25-18 no jogo da primeira mão,
em Braga. P.20 e 21
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O ABC garantiu, ontem, a presença na final da Taça Challenge de andebol - apesar de ter perdido por
27-25 com o Stord, na Noruega -, ao beneficiar do triunfo por 25-18 no jogo da primeira mão, em
Braga.
Desporto | 19 de Abril de 2015
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Artigo | Sun, 19/04/2015 - 20:54
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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URL:: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/abc-na-final-da-ta%C3%A7a-challenge-de-andebol-apesar-deperder-com-stord

Artigo | Sun, 19/04/2015 - 19:02
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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A23

ID: 58895141

20-04-2015

Tiragem: 78067

Pág: 54

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,84 x 5,60 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Página 23

A24

ID: 58895151

20-04-2015

Tiragem: 78067

Pág: 54

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 22,02 x 20,27 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A25

ID: 58896497

20-04-2015

Tiragem: 68147

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 11,14 x 12,33 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ABC na final da
Taça Challenge
Andebol. Equipa de Braga vai defrontar a formação
romena do Odorhei, que eliminou ontem o Benfica, na Luz.
O ABC qualificou-se ontem para a
final da Taça Challenge apesar de
ter perdido com o Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido
na primeira mão das meias-finais
por sete golos (25-18), em Braga. Na
final, o ABC vai defrontar o Odorhei, que derrotou na Luz o Benfica,
por 27-25. Na primeira mão, as
águias tinham perdido, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC,
orientado por Carlos Resende, constam a final da Liga dos Campeões
de 1994, perdida para o TEKA Santander, e a Taça Challenge de 2005,
ganha pelo Wacker Thun. A final
da Challenge decorre a duas mãos
a 16 e 23 de maio, mas os jogos
ainda não têm ordem.

Seleção feminina sub-19
A seleção portuguesa de andebol
feminino de sub-19 apurou-se ontem
para o Europeu de 2015 ao vencer
Israel (46-17) na derradeira jornada
do grupo 5 de qualificação, na
Grécia. Esta é a terceira presença
consecutiva das juniores A e B
portuguesas em finais femininas
de Europeus e Mundiais.
Já este ano, as sub-17 garantiram
a presença no Europeu na
Macedónia, de 13 a 23 de agosto.
A fase final do Europeu de 2015
vai ser disputado de 23 de julho
a 22 de agosto, em Espanha.
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A26

Notícias ao Minuto - Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça
Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

20-04-2015

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/377919/benfica-vai-protestar-segunda-mao-da-meia-final-dataca-challenge

O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em
andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25. Em causa está a decisão do
delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o excluído Elledy Semedo com
Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete elementos em campo numa
altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente Paulo Moreno e deixando as
águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores). "O Benfica apresentou uma
declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão convictos da irregularidade. Estão a
reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o protesto", afirmou fonte oficial do
Benfica, após o encontro. Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser
considerado válido, o Benfica quer que o encontro seja anulado e repetido. O Benfica foi afastado da
final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29 e 27-25).
05:55 - 20 de Abril de 2015 | Por
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A27

Benfica protesta jogo de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Página 1 Online

Data Publicação:

20-04-2015

URL:: http://pagina1.sapo.pt/detalhe.aspx?fid=335&did=184738&number=11440

19-04-2015 22:33
Encarnados estiveram um período em campo com cinco jogadores quando deveriam ser seis.
O Benfica vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol.
Em causa estará uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, ao excluir Paulo
Moreno do jogo, deixando os encarnados a jogar com cinco jogadores em campo, numa altura em que
deveriam ter seis (alegadamente terá confundido a exclusão de Elledy Semedo).
Os encarnados apresentaram uma declaração de protesto, tendo agora 24 horas para formalizar a
queixa, com as alegadas provas.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).
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A28

ID: 58895304

20-04-2015

Tiragem: 36756

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,24 x 30,05 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ABC enfrenta
Ordorhei na
final da Taça
Challenge
Andebol
Benfica perdeu em casa,
falhou o acesso aos jogos
decisivos e deitou por terra
o cenário de uma final
100% portuguesa
Perderam ambos na segunda mão
das meias-finais da Taça Challenge
de andebol, mas tiveram sortes diferentes. O ABC qualificou-se para
o encontro que vai ditar o vencedor do troféu, apesar do desaire na
Noruega, enquanto o Benfica ficou
pelo caminho. Os “encarnados” precisavam de inverter a derrota por
dois golos averbada na Roménia,
mas deitaram tudo a perder no segundo tempo.
A margem de sete golos com que o
ABC partiu para o Norte da Europa,
para enfrentar o Stord, foi fundamental para a chegada à final. Na
Noruega, os minhotos perderam por
27-25 (12-11 ao intervalo), um resultado mais do que suficiente para
seguir em frente na competição.
Nuno Pereira e Ricardo Pesqueira
foram os melhores marcadores da
formação portuguesa, com sete golos cada um.
Com a missão cumprida, o ABC
esperava pelo desfecho do embate
entre Benfica e Odorhei, no pavilhão
da Luz, para conhecer o adversário.
Depois do 31-29 averbado na Roménia, os “encarnados” estavam obrigados a triunfar por mais de dois
golos e foi com essa margem que
chegaram ao intervalo (15-13).
Um arranque desastroso no segundo tempo, porém, hipotecou o
futuro dos lisboetas na Taça Challenge. Muito permissivos na defesa
e com muitas dificuldades no ataque
(a excepção foi António Areia, autor
de oito golos), os jogadores do Benfica cedo ficaram em desvantagem
(que chegou a ser de cinco golos) e
correram, até final, contra a corrente do marcador, que fecharia com
25-27 a favor dos visitantes.
É, pois, com o Odorhei, quarto
classificado da Liga romena da época passada, que o ABC, orientado
por Carlos Resende, vai medir forças
na final a duas mãos agendada para
os dias 16 e 23 de Maio. Esta será, de
resto, a terceira final europeia do
currículo do clube minhoto, depois
da Liga dos Campeões de 1993-94
(perdida para os espanhóis do TEKA
Santander) e da Taça Challenge de
2004-05 (ganha pelos suíços do Wacker Thun).
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A29

ID: 58895631

20-04-2015

Tiragem: 74851

Pág: 44

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,70 x 4,35 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 58895940

20-04-2015

Tiragem: 74851

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 26,84 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A31

ID: 58895668

20-04-2015

Tiragem: 74851

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,07 x 9,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A32

ID: 58895951

20-04-2015

Tiragem: 74851

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 4,81 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A33

Duração: 00:01:08

TSF - Notícias
ID: 58898803

OCS: TSF - Notícias

19-04-2015 11:07

Taça Challenge em Andebol: Benfica vai protestar jogo
http://www.pt.cision.com/s/?l=c84aff1d

Benfica anunciou esta noite que vai protestar o jogo da 2.ª mão da meia final da Taça Challenge em
Andebol.
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A34

ABC na final da Taça Challenge de andebol apesar de perder com Stord

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/abc-na-final-da-taca-challenge-de-andebol-apesar-de-perdercom-stord/

Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun. A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16
e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros.
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.19h18 - 19 de Abril de 2015 |
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A35

Benfica perde com Odorhei e falha final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/benfica-perde-com-odorhei-e-falha-final-da-taca-challenge-deandebol/

Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final. A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir
a ordem dos encontros.
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.21h13 - 19
de Abril de 2015 |
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A36

Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/benfica-vai-protestar-segunda-mao-da-meia-final-da-tacachallenge-em-andebol/?cat=

Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores). "O
Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão convictos
da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o protesto",
afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro. Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar
o protesto. A ser considerado válido, o Benfica quer que o encontro seja anulado e repetido. O Benfica
foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29 e 27-25).
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.21h15 - 19 de Abril de 2015
|
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A37

Andebolista Dario Andrade participa na iniciativa "Individualidades na Escola"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Barlavento.pt

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63763

Educação
Individualidades na Escola com Dario Andrade - andebol
A 21 de abril, pelas 10h30, a Escola EB 2,3 Engº Duarte Pacheco, em Loulé, recebe o andebolista
Dario Andrade, atleta do Sport Lisboa e Benfica e da Seleção Nacional, em mais uma sessão da
iniciativa "Individualidades na Escola".
O jogador é recebido no auditório da escola, numa sessão de abertura que contará com a presença do
vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, e do diretor do Agrupamento, Carlos
Fernandes. Seguidamente, Dario Andrade irá falar aos alunos sobre a sua carreira, as experiências
desportivas vividas nos quatro cantos do planeta, valorizando a importância da escola, bem como os
hábitos de vida saudáveis. Posteriormente a audiência terá a oportunidade de colocar questões ao
atleta.
Pelas 11h30, no átrio da escola, Dario Andrade dará uma sessão de autógrafos a toda a comunidade
escolar e, às 11h50, realizará uma visita à sala de multideficiência. Pelas 12h00, terá lugar a parte
prática desta sessão, durante a qual os alunos poderão experimentar a modalidade e conviver com
uma das maiores referências nacionais do andebol.
O ponta esquerda do Benfica e da Seleção Nacional é natural de Braga e começou a praticar andebol
aos 10 anos, no Sporting de Braga. Ao longo da sua carreira foi quatro vezes campeão nacional e
venceu duas super taças. Jogou no ABC de Braga, no FC Porto e no Sport Lisboa e Benfica. Ao nível da
Seleção Nacional "A" estreou-se aos 22 anos sendo que acumula quase 100 internacionalizações.
"Individualidades na Escola", iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, em colaboração com os
agrupamentos de escolas do Concelho, surgiu em 2014, no âmbito de "Loulé Cidade Europeia 2015".
Este projeto foi pensado numa perspetiva de âmbito alargado, que não se esgote num calendário de
ações mas possibilite a consolidação de laços duradouros que permitam potenciar sinergias,
promovendo a criação de valor junto da comunidade escolar do Concelho, numa ótica de valorização
social do desporto.
O desporto é uma linguagem universal e um fator de inclusão, convivialidade, aproximação e união de
povos, culturas e religiões. O projeto "Individualidades na Escola" leva às escolas do Concelho de
Loulé personalidades de referência ao nível desportivo, dando oportunidade de toda a comunidade
escolar de interagir com prestigiados desportivas nacionais e internacionais. Os principais objetivos do
projeto passam pela promoção do desporto, da cidadania desportiva, dos hábitos saudáveis e, realçar
a importância da relação escola/desporto no presente e futuro das crianças e adolescentes.
Ricardo Pereira (Futebol), João Neto (Judo), Ruben Faria (Motocross), Ricardo Santos (Golfe) e Ana
Cabecinha (Marcha) foram os desportistas que já participaram neste projeto.
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De referir que este projeto conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do
Comité Olímpico de Portugal e do Desporto Escolar. O Conrad Algarve e a Decathlon associaram-se
também à iniciativa, sendo que, a Decathlon irá sortear um cabaz de material desportivo, a um dos
agrupamentos do concelho louletano.
19 de Abril de 2015 | 08:36
barlavento
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A39

ID: 58888060

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,98 x 1,99 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A40

ID: 58888057

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 3,88 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A41

ID: 58888172

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,27 x 1,92 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A42

ID: 58888068

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,05 x 2,79 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A43

ID: 58888049

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,94 x 10,82 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A44

ID: 58888070

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,88 x 3,13 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 44

A45

ID: 58888050

19-04-2015

Tiragem: 125000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,34 x 9,32 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A46

Portugal qualifica-se para o Europeu feminino de sub-19

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=543841

19-04-2015
A Seleção Nacional de andebol feminino de sub-19 apurou-se, este domingo, para a fase final do
Campeonato da Europa de 2015, após vencer a sua congénere de Israel, por 46-17, na derradeira
jornada do grupo 5 de qualificação, em Myrina Limnou, Grécia.
Depois de empatar com a França (22-22) e de vencer a Grécia (23-19), Portugal assegurou o lugar na
fase final que vai realizar-se em Espanha, entre 23 de julho e 2 de agosto.

Página 46

A47

Portugal qualifica-se para o Europeu de andebol feminino de sub-19

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=543841

19-04-2015
A Seleção Nacional de andebol feminino de sub-19 apurou-se, este domingo, para a fase final do
Campeonato da Europa de 2015, após vencer a sua congénere de Israel, por 46-17, na derradeira
jornada do grupo 5 de qualificação, em Myrina Limnou, Grécia.
Depois de empatar frente a França (22-22) e vitória com a Grécia (23-19), Portugal assegurou o lugar
na competição, que vai realizar-se em Espanha, entre 23 de julho e 2 de agosto.

Página 47

A48

ABC na final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=543863

19-04-2015
O ABC qualificou-se, este domingo, para a final da Taça Challege. A formação de Braga foi derrotada
na Noruega, pelo Stord, por 25-27, mas tinha vencido na primeira mão por 25-18.
A equipa orientada por Carlos Resende terminou assim com vantagem de cinco golos, garantindo pela
terceira vez a presença numa final europeia.
A final, recorde-se, os bracarenses poderão encontrar o Benfica, que decide este domingo a
qualificação diante dos romenos do Odorhei (29-31 na primeira mão).
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A49

Benfica perde na Luz e falha final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=543890

19-04-2015
O Benfica falhou a qualificação para a final da Taça Challenge em andebol, ao ser derrotado pelo
Odorhei no pavilhão da Luz, por 25-27.
Os encarnados entravam com desvantagem de dois golos, devido à derrota sofrida no encontro da
primeira mão por 29-31. Apoiado pelo seu público, o Benfica ainda esteve na frente durante a primeira
parte, chegando ao intervalo a vencer por 15-13, mas os romenos reagiram bem e chegariam à
vantagem, terminando com nova vitória por dois golos.
Desta forma será a equipa romena a defrontar o ABC de Braga na final, a realizar igualmente a duas
mãos, a 16 e 23 de maio.
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A50

Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=543907

19-04-2015
O Benfica anunciou que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em
andebol, no qual foi derrotado pelos romenos do Odorhei, por 25-27.
Em causa estará uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, ao excluir Paulo
Moreno do jogo, deixando os encarnados a jogar com cinco jogadores em campo, numa altura em que
deveriam ter seis (alegadamente terá confundido a exclusão de Elledy Semedo).
Os encarnados apresentaram já uma declaração de protesto, tendo agora 24 horas para formalizar a
queixa, com as alegadas provas.
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A51

ID: 58887620

19-04-2015

Tiragem: 149680

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,05 x 8,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/benfica_vai_protestar_segunda_mao_da_meia_final_da_taca
_challenge_em_andebol.html

19.04.2015
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25. Em causa está a decisão do
delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o excluído Elledy Semedo com
Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete elementos em campo numa
altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente Paulo Moreno e deixando as
águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores). "O Benfica apresentou uma
declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão convictos da irregularidade. Estão a
reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o protesto", afirmou fonte oficial do
Benfica, após o encontro.
Lusa
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A53

Benfica perde com Odorhei e falha final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/benfica_perde_com_odorhei_e_falha_final_da_taca_challenge
_de_andebol.html

19.04.2015
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC. Depois de
ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer por 15-13,
mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga na final. A
final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Lusa
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O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga. Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar
Benfica ou Odorhei, que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no
primeiro jogo, por 31-29. Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos
Resende, constam as finais da Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA
Santander, e da Taça Challenge de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
Lusa
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Taça Challenge

Vantagem de sete golos
não significa “um passeio”
JOÃO LUÍS NOGUEIRA, o presidente do ABC/UMinho, comenta a segunda mão da meia-final da Taça
Challenge, hoje, no recinto dos noruegueses do Stord. Com bagagem de sete golos, diz ser expectável
o apuramento. “Temos que jogar concentrados”, avisa, vincando: “não será um passeio”.

DR

João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho acompanhou a equipa à Noruega

ANDEBOL

| Rui Serapicos |
Enviado especial à Noruega

“Não vai ser um passeio. Temos
que jogar concentrados, temos
que controlar o jogo”, comentou
o presidente do ABC/UMinho,
João Luís Nogueira, sobre a
segunda mão das meias-finais da
Taça Challenge, a disputar hoje,
no recinto dos noruegueses do
Stord, considerando “expectável” que a margem de sete golos
(25-18) alcançada em Braga seja
suficiente para garantir lugar na
final da Taça Challenge.
“Ouvimos o nosso treinador,
Carlos Resende, dizer que (antes
do jogo da primeira mão) ficava
satisfeito com uma vitória por
cinco. Pela forma como nós defendemos no jogo da primeira
mão e pensando que eles não

"A assistência não vai
apitar o jogo; estamos
convencidos de que os
árbitros vão ser fiéis aos
seus princípios. Portanto,
a pressão da assistência é a
pressão que a assistência
de Braga provocou.
Não tememos essa situação.
Se para eliminar o ABC
estão a contar com a
pressão do público sobre o
árbitro, estão a pedir aos
árbitros que alterem as
regras e que apitem a favor
da casa".
João Luís Nogueira
Presidente do ABC

vão contratar a selecção da Noruega, portanto, o figurino é o
mesmo e eles arriscam-se a perder também lá por um ou dois”,
comenta. “Por aquilo que a gente viu e pelo empenho dos nossos atletas”, o dirigente manifesta-se “convencido” de que esta
margem “seja suficiente para o
ABC chegar à final”. Adiante,
diz esperar que a final seja com
o Benfica, “pois estamos a contribuir duplamente para o engrandecimento do andebol nacional, a permitir que o Águas
Santas para o ano vá também a
esta Challenge Cup e para que o
andebol cresça em Portugal”.
Nas declarações aos jornalistas
na sala de imprensa do Pavilhão
Flávio Sá Leite após o jogo da
primeira mão em Braga, tanto o
treinador como o guarda-redes
do clube norueguês alegaram

que na segunda mão o jogo vai
ser diferente em condições climatéricas, de ambiente e de
pressão sobre os árbitros. Sobre
esta questão, o presidente do
clube minhoto admite ser “legítimo que eles sonhem”.
Segundo João Luís Nogueira,
“nós temos que estar preparados”. Por outro lado, salienta, “a
assistência não vai apitar o jogo;
estamos convencidos de que os
árbitros vão ser fiéis aos seus
princípios. Portanto, a pressão
da assistência é a pressão que a
assistência de Braga provocou.
Não tememos essa situação. Se
para eliminar o ABC estão a
contar com a pressão do público
sobre o árbitro, estão a pedir aos
árbitros que alterem as regras e
que apitem a favor da casa. Enquanto ética norueguesa, não lhe
conheço esses princípios”.

§mais
Crítica
“Não deram uma
palavra de mérito
à equipa do ABC”

Segundo João Luís Nogueira,
os responsáveis do Stord que
prestaram declarações em Braga
à comunicação social “apontaram demasiados defeitos para
justificar uma derrota”, sem quererem “dar o mérito à equipa do
ABC”.
“Não deram uma só palavra de
mérito e de valor ao ABC. Justificaram-se que estava muito calor,
que a bola não estava em condições, que alguns atletas estavam
ausentes… e, então, sete golos,
não é de dar mérito a uma equipa?” — questiona.
João Luís Nogueira critica os nórdicos por “muita falta de humildade”, acrescentando que com
essa postura “as equipas fica tolhidas e acabam por perder,
mesmo quando têm qualidades
para discutir o jogo”.
O presidente do clube bracarense
admite que jogar em Braga é
uma vantagem, porque “temos
uma massa adepta excelente, inteligente, que sabe ver andebol.
Que sabe quando aplaudir, que
sabe quando assobiar”.
“Este é talvez o único pavilhão
do país onde os adeptos sabem
de andebol”, reconhece, confessando admitir que, pelo menos
em parte, nesse ponto de vista
os noruegueses podem ter “alguma razão”. Por outro lado, fazendo comparações ao panorama
nacional, João Luís Nogueira salienta que em Portugal o
ABC/UMinho, no que toca a orçamento "somos a sétima ou oitava equipa", mas realça que a diferença "está nas pessoas, no
espírito de grupo, na sua capacidade de entender aquilo que é
preciso fazer. E isso tem a ver
com o alto nível de capacidade
de concentração. Os nossos atletas são pessoas inteligentes".

Ontem
Reconhecimento
do pavilhão
Logo que a equipa chegou ao
hotel, ontem, cerca das 20 horas,
Carlos Resende ordenou uma
sessão leve de descontracção e
reconhecimento ao pavilhão, onde hoje à tarde se decide um finalista da Challenge.
A cidade que recebeu o clube minhoto é pequena e acolhedora,
tendo como uma das principais
actividades a indústria naval e as
pescas, que empregam parte
substantiva da população e fornecem motivos de inspiração à
arte ePágina
cultura local.
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Taça Challenge
§ponta direita

David Tavares e Carlos Martins:
“mais uma taça para ganhar”

Carlos e David

O estudante
e o internacional

ESQUERDINOS DO ABC/UMINHO, Carlos Martins e David Tavares reconhecem impacto da derrota
de quarta-feira com o Sporting. Mas acreditam que hoje vencem o Stord na meia-final da Challenge.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Na Noruega vamos jogar uma
meia-final, vamos dar tudo o que
temos e depois teremos mais do
que tempo para descansar: já
não temos o jogo da quarta-feira
seguinte, estamos focados nesta
competição. Tínhamos três provas para ganhar, podemos ganhar duas, seria excelente e vamos fazer tudo para o conseguir”, comenta David Tavares.
O jogador, de 34 anos, formado
no Colégio dos Carvalhos, que
em Portugal passou pelo FC
Porto e Benfica e em Espanha
pelo Almeria e Pilotes Posada,
realça que “temos uma vantagem a defender e também temos
equipa para chegar à Noruega e
lutar pelo jogo”.
O ponta direita, que já foi o
mais internacional de sempre do
andebol português (154 jogos na
selecção A) e tinha anunciado o
fim da carreira — que relançou
em 2014, aos 33 anos de idade,
no ABC —, perante a insistência
na questão de a equipa bracarense poder estar, agora, a acusar
um cansaço físico que poderá
manifestar-se também na Noruega, admitiu que esse factor pode
ter influência:
“Nós somos uma equipa que
tem um jogo muito rápido e, claro, quando o cansaço começa a
pesar, o jogo não é tão rápido.
Cometemos mais erros, cometemos mais falhas, não estamos

DR

DR

David Tavares num livre de sete metros

tão frescos, tanto fisicamente como mentalmente”.
Mas David Tavares refuta que
a derrota de quarta-feira diante
do Sporting, possa pesar na Noruega.
“Foi por onze, como podia ter
sido por quatro ou por cinco”,
comenta, explicando que a partir
de dada altura “sentimos que
não podíamos ganhar o jogo e já
não tivemos forças para dar mais
a volta”. Mais ou menos pelo
mesmo tom, afina o também esquerdino e ponta-direita, Carlos

Carlos Martins converte um contra-ataque

Martins, jovem internacional de
20 anos, para quem a derrota sofrida com o Sporting foi “bastante pesada”.
Mas no jogo com os noruegueses, salienta, “apesar de tudo,
continuamos a ter sete golos de
vantagem, que é bastante”.
“Vamos lá de cabeça erguida,
sem pensar no jogo com o Sporting e tentar trazer uma vitória”,
acrescenta. Questionado se a
derrota com os 'leões' não terá
sido devida a alguma fadiga provocada pela intensidade compe-

titiva das últimas semanas, e se
esse cansaço poderá sentir-se
também na Escandinávia, reponde que “o pior é mais o aspecto
psicológico e não o físico”.
No jogo com o Sporting, acrescenta o estudante da Universidade do Minho, “nós estávamos à
espera de conseguir um bom resultado para levar até ao quinto
jogo”.
“Não foi possível, agora vamos
à Noruega, de cabeça erguida.
Não estávamos à espera de sofrer com o Sporting uma derrota

Dois esquerdinos, conforme se
recomenda no posto específico
de ponta-direita, David Tavares
e Carlos Martins oferecem
ao treinador Carlos Resende
soluções complementares.
Com mais de centena e meia de
jogos pela selecção nacional A,
David Tavares era um recordista
de internacionalizações quando
em 2014, então com 33 anos,
envergou a camisola do clube
bracarense, saído do Benfica e
depois de já ter representado o
FC Porto e também ter jogado
no campeonato de Espanha pelo Almeria e pelo Pilotes Posada.
Versátil, remata com êxito da
posição de lateral e é chamado
regularmente à conversão de
livres de sete metros.
Nascido há 20 anos, em Vila
Nova de Paiva, Carlos Martins
tem vindo a ser chamado às selecções nacionais jovens.
Aguerrido, ganha bolas a
jogadores mais altos, sai rápido
para o contra-ataque e por
vezes, em situações de inferioridade numérica, supera adversários como se viu num dos bons
momentos do ABC, quarta-feira
passada, frente ao Sporting.

pelos números por que perdemos. Parabéns para eles.
Agora temos mais uma taça para ganhar”, adianta.
Carlos Martins, perante a insistência da questão sobre a condição física da equipa bracarense,
diz acreditar que “não vai acusar” fadiga, mantendo que é
“mais fadiga psicológica do que
psíquica” e acentua a convicção
de que na Noruega “vai correr
bastante melhor”.

Comitiva do ABC já está na Noruega

Boa disposição e céu azul na chegada a Stord
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A equipa do ABC/UMinho chegou, como previsto,
ontem, cerca das 17 horas ao aeroporto de Bergen,
de onde seguiu de autocarro e por ferry-boat para
Stord, uma viagem que teve o contratempo de o
meio aquático ter implicado quase uma hora de
espera. Tempo fresco, com cumes brancos de neve,
mas seco o que recebeu a comitiva minhota.
João Luís Nogueira, Luís Teles, Guilherme Freitas, Armando Sousa compõem a representação directiva, reforçado nesta missão também com o vi-

ce-reitor da Universidade do Minho, José Mendes.
Entre o meio da manhã e o princípio da tarde, o
grupo teve algumas horas para passear em Amsterdão, onde também encontrou céu azul. Prevaleceu
a boa disposição entre jogadores, treinadores e dirigentes. Sempre animados, a trocar piadas, em comunicação por internet com os familiares ou a fazer selfies tendo como fundo cenários recônditos
de beleza natural na Noruega, já esqueceram que
passaram a noite de sexta-feira para sábado sem
dormir, em viagens entre Braga e Lisboa, de autocarro e de Lisboa a Amesterdão num avião em que
a economia de espaço não teve em conta a estatura
de jogadores de andebol.

DR

Momento para uma selfie entre o grupo
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ANDEBOL ABC/UMINHO REALIZA HOJE JOGO DECISIVO NA NORUEGA
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PARA A FINAL EUROPEIA
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"Não vai ser um passeio. Temos que jogar concentrados, temos que controlar o jogo", comentou o
presidente do ABC/UMinho, João Luís Nogueira, sobre a segunda mão das meias-finais da Taça
Challenge, a disputar hoje, no recinto dos noruegueses do Stord, considerando "expectável" que a
margem de sete golos (25-18) alcançada em Braga seja suficiente para garantir lugar na final da Taça
Challenge.
"Ouvimos o nosso treinador, Carlos Resende, dizer que (antes do jogo da primeira mão) ficava
satisfeito com uma vitória por cinco. Pela forma como nós defendemos no jogo da primeira mão e
pensando que eles não vão contratar a selecção da Noruega, portanto, o figurino é o mesmo e eles
arriscam-se a perder também lá por um ou dois", comenta. "Por aquilo que a gente viu e pelo
empenho dos nossos atletas", o dirigente manifesta-se "convencido" de que esta margem "seja
suficiente para o ABC chegar à final". Adiante, diz esperar que a final seja com o Benfica, "pois
estamos a contribuir duplamente para o engrandecimento do andebol nacional, a permitir que o Águas
Santas para o ano vá também a esta Challenge Cup, e para que o andebol cresça em Portugal".
Nas declarações aos jornalistas na sala de imprensa do Pavilhão Flávio Sá Leite após o jogo da
primeira mão em Braga, tanto o treinador como o guarda-redes do clube norueguês alegaram que na
segunda mão o jogo vai ser diferente em condições climatéricas, de ambiente e de pressão sobre os
árbitros. Sobre esta questão, o presidente do clube minhoto admite ser "legítimo que eles sonhem".
Segundo João Luís Nogueira, "nós temos que estar preparados". Por outro lado, salienta, "a
assistência não vai apitar o jogo; estamos convencidos de que os árbitros vão ser fiéis aos seus
princípios. Portanto, a pressão da assistência é a pressão que a assistência de Braga provocou. Não
tememos essa situação. Se para eliminar o ABC estão a contar com a pressão do público sobre o
árbitro, estão a pedir aos árbitros que alterem as regras e que apitem a favor da casa. Enquanto ética
norueguesa, não lhe conheço esses princípios".
Rui Serapicos
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O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
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O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
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O ABC garantiu hoje a presença na final da Taça Challenge de andebol, apesar de ter perdido por 2725 com o Stord, na Noruega, ao beneficiar do triunfo por 25-18 no jogo da primeira mão, em Braga. A
equipa bracarense assegurou a sua terceira presença numa final europeia, depois de ter sido finalista
derrotados da Taça dos Campeões Europeus e, mais recentemente, desta mesma Challenge Cup.
Apesar de ter perdido por 27-25, ao intervalo o Stord já vencia por 12-11, o triunfo em casa frente
aos noruegueses, por 25-18, na semana passada, permitiu ao ABC a passagem à final. O jogo teve um
início bastante equilibrado (3-3 aos cinco minutos) e foi a formação de Carlos Resende que primeiro se
adiantou no marcador, aos sete minutos (4-6). O Stord reagiu e voltou a equilibrar as contas (6-6 aos
onze minutos), para depois inverter a ordem do marcador, mas, no entanto, o equilíbrio e a disputa
mantinham-se. Até ao intervalo, a equipa da casa voltou a adiantar-se no marcador e, depois de ter
estado a ganhar por 12-9, o ABC ainda reduziu para a diferença mínima, saindo para o descanso a
perder por 12-11. No segundo tempo, o Stord seguiu na frente do marcador - quatro golos foram a
maior vantagem conseguida pela formação norueguesa - até aos 17 minutos, numa altura em que
João Pinto já tinha sido desqualificado. Aos 19 minutos, o ABC inverteu o marcador a seu favor, mas
por pouco tempo, pois o Stord reagiu e deu novamente a volta ao marcador (22-21). Com quatro
minutos para jogar, e já com o pensamento na final, o conjunto bracarense reagiu da melhor forma e
estabeleceu novo empate (23-23 e 24-24), mas já não conseguiu evitar a derrota, por 27-25. Ricardo
Pesqueira e Nuno Pereira, ambos com sete golos, foram os marcadores de serviço da equipa do ABC,
tendo o norueguês Jesper Traberg, com oito, chamado a si a condição de melhor marcador do jogo. O
ABC fica agora à espera do vencedor da outra meia-final entre o Benfica e o Odorhei, que pende
favoravelmente para os romenos por dois golos (31-29) e que pode ditar uma final da Challenge 100
por cento portuguesa. Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende,
constam as finais da Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e
da Taça Challenge de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun. A final da Taça Challenge decorre
a duas mãos a 16/17 e 23/24 de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros. O Sporting
foi o único clube português a conquistar a Taça Challenge, erguendo o troféu em 2009/10, na final
disputada com os polacos do MMTS Kwidzy.
19/04/2015 20:39
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Ferramentas Interessante Achou este artigo interessante? O ABC qualificou-se hoje para a final da
Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter
vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos (25-18), em Braga. Na final, a formação
bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei, que ainda hoje se
defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29. Do currículo
europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da Liga dos
Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge de
2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun. A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e
23 de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros.
19/04/2015 19:07
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Ferramentas Interessante Achou este artigo interessante? O Benfica perdeu hoje em casa com os
romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol, e
falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC. Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os
'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer por 15-13, mas acabaram por permitir a
reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga na final. A final da Taça Challenge decorre
a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros.
19/04/2015 20:58
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O Benfica foi derrotado pelos romenos o Odorhei, por 27-25, e sofreu a segunda derrota nas meiasfinais. ABC será o "representante" luso na final. O Benfica perdeu em casa com os romenos do
Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol, e falhou a
presença na final, na qual vai estar o ABC. Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os
'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer por 15-13, mas acabaram por permitir a
reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga na final. A final da Taça Challenge decorre
a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros.
por Lusa
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Pela primeira vez na sua história, o clube bracarense, vencedor da Taça de Portugal, vai disputar uma
final de uma competição europeia de andebol. O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge
de andebol apesar de ter perdido com o Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na
primeira mão das meias-finais por sete golos (25-18), em Braga. Na final, a formação bracarense, que
perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei, que ainda hoje se defrontam, em
Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29. Do currículo europeu do ABC,
orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da Liga dos Campeões de 1993/94,
perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge de 2004/05, ganha pelos suíços
do Wacker Thun. A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por
definir a ordem dos encontros.
por Lusa
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HOJE às 19:30
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Diário Digital com Lusa
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HOJE às 20:58
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Diário Digital / Lusa
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Fábio Vidrago confiante

ABC cansado mas motivado

«Queremos os
adeptos a puxar por
nós mesmo de longe»
Francisco de Assis

Ufa!!!, finalmente chegamos a Stord, só faltou o carrinho de rolamentos

À semelhança dos outros elementos da comitiva do ABC, Fábio Vidrago não pretende refugiar-se no cansaço para justificar uma possível
exibição menos conseguida. «O cansaço não
serve de desculpas para nós. Não vamos pensar apenas em passar a eliminatória e estar na
final, que é algo que muito desejamos. Queremos voltar a vencer o jogo. Gostaria de agradecer aos adeptos o fantástico apoio que nos deram diante do Sporting. E espero que no jogo
de amanhã [hoje], estejam a apoiar-nos, mesmo estando longe. Nós, queremos dar-lhes mais
uma alegria, porque bem merecem», afirmou.

Pesqueira garante
equipa motivada
para atingir a final

Francisco de Assis
(* Na Noruega)

epois de uma viagem de mais de 20
horas, o ABC/UMinho chegou finalmente ao seu destino, em
Stord, na Noruega, onde
quer ser feliz hoje, que é
como quem diz, chegar
à final da Taça Challenge de Andebol.
Assim, uma boa noite
de sono e algum descanso
foram os únicos "treinos"
que os guerreiros bracaros tiveram para defrontar os "vikings" hoje.
De facto, como foi noticiado em tempo oportuno pelo Diário do Minho, a viagem começou
de autocarro, em Braga
até ao aeroporto da Portela, em Lisboa, onde a
comitiva do ABC/UMinho apanhou um avião
até Amsterdam, na Ho-

D

landa. Aí foram seis horas
de espera, mais um voo
para Bergen, na Noruega, mais autocarro, mais
espera, mais barco e mais
autocarro até chegar ao
seu "quartel general".
Por isso, é mesmo caso para dizer: ufa!!. Finalmente chegamos.
Só faltou andar de carrinhos de rolamentos e
de submarino.
No entanto, apesar do
óbvio cansaço, não faltou
muita boa disposição entre os atletas, equipa técnica e direção, que está
representada ao mais alto nível. Aliás, este é um
dos argumentos a favor
do ABC/UMinho na partida de hoje para derrotar o Stord Handball, mas
sobretudo para ganhar a
eliminatória, carimbando, desta forma, o passaporte para a final de
uma competição euro-

ABC quer
garantir hoje
a sua terceira
final europeia

peia, coisa que não acontece há muitos anos.
À chegada ao hotel, a
comitiva foi pelo menos
conhecer o pavilhão, palco do jogo desta tarde,
às 18h00, norueguesas,
menos uma em Portugal. Apenas exercícios para desentorpecer.

Museu
Madame
Tussaud
A paragem de seis horas
na Holanda deu mote para
um passeio pelas ruas de
Amsterdam, ver as montras e posar para o Museu
Madame Tussaud. Apesar
de não ter sido de grande descanso, serviu para
momentos de descontração, bem necessários, depois da horas de viagem

francisco de assin

Boa disposição na viagem do ABC até à Noruega

Por seu turno, Ricardo Pesqueira também parece estar convencido que o cansaço não vai ser
problema. «A nossa grande espetativa é estar
na final. E estamos confiantes que vamos não
só eliminar o Stord, como vamos vencer o jogo.
Não vamos esconder que foi uma viagem longa, que causa algum cansaço, mas a nossa motivação é grande», garantiu o pivô do ABC, em
declarações ao Diário do Minho.

já feitas e outras tantas
por fazer.
No entanto, nem toda a gente foi passear. O
técnico Carlos Resende
preferiu ficar a trabalhar,
pensando na melhor estratégia para minimizar
os efeitos de uma deslocação desgastante.
Como foi referido anteriormente, a comitiva do
ABC/UMinho está representada ao mais alto nível. Assim, estão, os presidentes da SAD e do clube,
Luís Teles e João Nogueira Dias; bem como Armando Fernandes, diretor
desportivo; e, da parte da
Universidade do Minho,
José Mendes acompanha
a equipa.
Toda a estrutura mostra-se confiante na passagem à segunda final da
Taça Challenge, por parte
do ABC. «Desta vez é para ganhar».
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Não teme a pressão dos adeptos

«O Stord não vai contratar
a seleção da Noruega...»

«O público não apita»

Arquivo DM

JOÃO LUÍS NOGUEIRA, PRESIDENTE DO ABC/UMINHO

«Temos jogadores
inteligentes e isso
dá-nos vantagens»

ABC/UMinho conseguiu boa vantagem no jogo da primeira mão, com o Stord, em Braga

Pedro Vieira da Silva

presidente do ABC/
UMinho, João Luís
Nogueira, acredita que a equipa bracarense estará na final da
Taça Challenge.
«Esperamos chegar ao
final do jogo e rebentar
com a garrafa de champanhe para podermos dizer
que o gelo é bonito porque arrefece as bebidas»,
revelou, em jeito de brincadeira, referindo-se ao
jogo de hoje, com o NOR
Stord Handball, na Noruega, relativo à segunda
mãos das meias-finais da
Taça Challenge.
Confiante, o líder má-

O

Na
catedral do
andebol mais
de 1.500 viram
in loco a
partida com
Stord

ximo da turma amarela,
confia no «valor e capacidade» do plantel da turma bracarense.
«Se a vantagem é suficiente? É expectável que
sim. Ouvimos o Resende
dizer que ficava satisfeito com cinco golos, e pela forma como nós defendemos no primeiro jogo e

pela margem de sete golos
que conseguimos, acredito no sucesso, até porque penso que eles não
vão contratar a seleção da
Noruega para jogar connosco. Serão, à partida, os
mesmos, figurino do jogo
é o mesmo e arriscam-se
a perder por um ou dois,
porque temos qualidade
para isso», atirou.

Quer uma final lusa
«Estamos plenamente
convencidos que vamos
passar. É expectável e legítimo que os sete golos
de vantagem na primeira mão serão suficientes
para chegar à final da Taça Challenge, e espere-

No final do jogo em Braga, o treinador do NOR
Stord, Sigurd Saeverid, e o guarda-redes Thomas Aagard, mostraram-se confiantes para o jogo de hoje, sublinhando que a pressão que o público exerce iria ter influência... até nos árbitros.
«É legítimo que eles sonhem com a passagem e nós só temos de estar preparados. A assistência não apita jogos e acredito que os árbitros
vão ser fiéis aos princípios e sérios. A pressão e
a influência do público (nos jogos europeus, o
NOR Stord, que tem uma pavilhão com capacidade para receber mais de dois mil adeptos, têm
tido uma média de 300 espectadores/jogo) será a mesma dos nossos adeptos no primeiro jogo. Se eles estão a contar com isso, ou seja, que
o público pode influenciar os árbitros, para nos
baterem... então estamos mal, porque estamos a
sair das regras. Estamos a pedir aos árbitros que
alterem as regras e apitem a favor da equipa da
casa. Mas, pelo que conheço do espírito e valores
do povo norueguês, não me parece que defendam isso», revela o presidente do ABC/UMinho.

mos que a final seja com
o Benfica, porque estamos
a contribuir duplamente
para o engrandecimento do andebol nacional e
permitiremos que o Águas
Santas para o ano vá também a esta Challenge»,
juntou.
João Luís Nogueira lamentou a «falta de humildade» do Stord no final
do jogo em Braga. «Queixaram-se do calor, que a
bola não estava boa e escorregava, que tiveram algumas ausências e... nem
uma palavra para o nosso mérito. Vencer por sete
golos não é para qualquer
um», justificou o presidente do ABC/UMinho.

Os jogadores do ABC/UMinho serão sujeitos,
naturalmente, a alguma pressão, mas João Luís
Nogueira confia «plenamente» no grupo de trabalho comandado por Carlos Resende.
«Resistimos bem à pressão. Temos um grupo
muito jovem, mas um grupo que, em termos
de intelecto, está acima da média. A maioria dos
nossos andebolistas são estudantes universitários
e isso é uma marca que nos distingue e que, na
maioria das vezes, nos permite virar as correntes a nosso favor. Eles sabem reverter o conhecimento que têm para o andebol e para o ABC/
/UMinho», analisou.
«Porque, se olharmos jogador a jogador, se
olharmos para a idade, para o orçamento (somos
o sétimo ou oitavo no campeonato português),
somos inferiores. A diferença está nas pessoas
que temos, no espírito de grupo, na capacidade de concentração e abstração que os jogadores conseguem ter, e tudo isso tem a ver com a
inteligência. E isso dá-nos muitas vantagens».
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ANDEBOL

ABC NA NORUEGA
À PROCURA
DA 3.A FINAL EUROPEIA
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ABC na Noruega à procura da 3.ª final europeia
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Diário do Minho Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://diariodominho.pt/conteudos/58087

Depois de uma viagem de mais de 20 horas, o ABC/UMinho chegou finalmente ao seu destino, em
Stord, na Noruega, onde quer ser feliz hoje, que é como quem diz, chegar à final da Taça Challenge
de Andebol.
Desporto | 19 de Abril de 2015
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Lisboa, 19 abr (Lusa) - O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meiafinal da Taça Challenge em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
|22:04 Domingo, 19 de abril de 2015
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Stord, Noruega, 19 abr (Lusa) -- O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol
apesar de ter perdido com o Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das
meias-finais por sete golos (25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
|19:00 Domingo, 19 de abril de 2015
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Lisboa, 19 abr (Lusa) - O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na
segunda mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai
estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
|20:49 Domingo, 19 de abril de 2015
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por José Pestana c/Lusa, publicado a 19-04-2015 às 22:37
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
Siga-nos no, noe no.
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Futebol 365 Online

Data Publicação:
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URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131707/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 19-04-2015 às 17:30
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-19 apurou-se hoje para a fase final do Europeu de
2015 ao vencer Israel, por 46-17, na derradeira jornada do grupo 5 de qualificação, concentrado em
Myrina Limnou, na Grécia.
Portugal, que empatou com a França na ronda inaugural, a 22-22, e venceu no sábado a anfitriã
Grécia, por 23-19, garantiu a presença na competição, que vai ser disputada em Espanha,
independentemente do resultado do jogo entre as gaulesas e as helénicas, que ainda hoje encerram o
grupo.
Anais Gouveia, com 12 golos, foi a melhor marcadora do jogo com Israel, dominado desde o apito
inicial pela seleção portuguesa, que ao intervalo já vencia por 14 golos (20-6).
Esta é a terceira presença consecutiva das juniores A e B portuguesas em finais femininas de
Europeus e Mundiais. Já este ano, as sub-17 garantiram a presença no Campeonato Europeu na
Macedónia, de 13 a 23 de agosto.
Siga-nos no, noe no.
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Futebol 365 Online
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URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131733/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 19-04-2015 às 19:27
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Siga-nos no, noe no.
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por José Pestana c/Lusa, publicado a 19-04-2015 às 21:05
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Siga-nos no, noe no.
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O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em
andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).
Lusa
Jornal i

Página 84

A85

ID: 58887939

19-04-2015

Tiragem: 32772

Pág: 46

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,66 x 19,12 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 85

A86

ID: 58887814

19-04-2015

Tiragem: 32772

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,09 x 15,29 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 86

A87

Benfica protesta jogo - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4520548

Árbitro enganou-se duas vezes e deixou encarnados com quatro jogadores de campo, sem razão para
tal. Jogo pode ser repetido.
O Benfica anunciou que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em
andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os encarnados estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Há agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica quer que o
encontro seja anulado e repetido.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).

Página 87

A88

Benfica afastado da Challenge - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4520496

Encarnados voltaram a perder e estão fora da final onde estará o ABC
O Benfica perdeu, este domingo, com o Odorhei, por 27-25, e foi afastado da final da Taça Challenge
de andebol. Os encarnados já tinham perdido a primeira mão, na Roménia, por 31-29, não tendo
conseguido dar a volta à eliminatória.
Na final estará o ABC, que passou frente aos noruegueses do Stord
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Benfica pode juntar-se aos bracarenses.
agora
O ABC qualificou-se este domingo para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido
com o Stord, na Noruega, por 27-25. Valeu o triunfo na primeira mão, em Braga, por sete golos (2518).
No jogo decisivo a formação bracarense vai defrontar Benfica ou Odorhei, que ainda hoje se
defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
Redação
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O Benfica voltou a perder contra o Odorhei, da Roménia. Derrota na Luz, por 25-27 e o sonho de
repetir a final europeia ruiu. Assim como a inédita final europeia com equipas portuguesas. Depois da
derrota na primeira-mão, na Roménia, por 31-29, ao Benfica só interessava uma vitória por três
golos. E começou bem a busca pelo intento. José Costa abriu o marcador (1-0) e, aos nove minutos,
António Areia (que grande jogo) fazia o 6-3. No entanto, gerir esta vantagem mostrou-se tarefa muito
complicada. Aos doze minutos, empate a seis golos. E começou aqui o 'jogo do gato e do rato'. O
Benfica fugia, mas o Odorhei encostava sempre. Aos 24 minutos, Javier Borragán fez o 12-9, mas até
ao intervalo, segurou apenas dois golos de vantagem. Um resultado que, naturalmente, se aceitava e
colocava o Benfica em boa posição. Mas, o reinício do encontro revelou-se temeroso para as 'águias'.
Só nove minutos depois é que Dario Andrade marcou para o Benfica, numa altura em que os romenos
já se adiantavam para 15-17. Continuou o desacerto encarnado, que nos quinze minutos inaugurais
da segunda parte marcaram apenas dois golos e perdiam por 17-21. O Benfica ainda recuperou no
parcial seguinte, mas foi insuficiente para virar o jogo a seu favor. A três minutos do final, Flávio
Fortes fez o 24-26 mas a missão tornara-se impossível, após o mau recomeço de jogo. António Areia,
com oito golos, e um grande jogo foi mantendo o Benfica em jogo, ajudado por Carlos Carneiro, que
apontou quatro golos. Na equipa romena, Vladimir Rusia, com oito golos, foi a par de Areia o melhor
marcador do encontro. O Odorhei junta-se, assim, ao ABC de Braga na final da Taça Challenge. A
primeira-mão será disputada a 16/17 de Maio e a segunda-mão a 23/24 de Maio, mas a ordem dos
encontros ainda não está definida.
19 Abril, 2015
Anabela Macedo
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Decisão do delegado de mesa em causa.
agora
O Benfica anunciou este domingo que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça
Challenge em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os encarnados estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto , afirmou fonte do clube, citada pela Lusa.
Os encarnados têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido. O clube da Luz foi afastado da final da Taça Challenge
após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29 e 27-25).
Redação
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Benfica e ABC de Braga querem fazer história com final europeia 'made in' PortugalModalidades |
Modalidades Benfica e ABC de Braga podem fazer uma final europeia histórica Pela primeira vez, numa
final europeia de andebol poderão estar duas equipas portuguesas. Benfica e ABC de Braga tentam, na
tarde deste Domingo, fazer história e trazer, para Portugal, a grande final. Pelas 18h00, o ABC de
Braga joga a segunda-mão na Noruega, depois de vencer em casa, o Stord. Na bagagem, muita
confiança e sete golos de vantagem. Depois de ficar afastado da luta pelo título nacional, a equipa
bracarense está apostada em regressar às vitórias, apesar do cansaço que se faz sentir neste final de
época. Carlos Resende garante que os seus jogadores "não vão jogar para gerir o resultado, mas sim
para vencer o jogo lá". O cansaço será uma das adversidades,mas o treinador acredita que a sua
equipa vai estar " à altura para alcançar mais uma vitória frente ao Stord". Mais tarde, às 19h15, será
a vez do Benfica entrar em campo. Com a dificuldade acrescida de um resultado negativo na primeira
ronda (31-29) mas com o apoio dos seus adeptos, os 'encarnados' querem seguir para a final. "Temos
que jogar bem, porque todos temos trabalhado neste Clube para conseguir o objetivo. É fundamental
estarmos concentrados e fazer um bom segundo jogo para estarmos na Final, que é o que todos
queremos", disse o treinador do Benfica Mariano Ortega, na antevisão ao jogo com os romenos do
Odorhei. Artigos Relacionados
19 Abril, 2015
Anabela Macedo
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O ABC de Braga qualificou-se para a final da Taça Challenge. A equipa bracarense tinha uma
vantagem de sete golos, da primeira-mão e, apesar da derrota na Noruega, por 27-25, conseguiu o
apuramento para a terceira final europeia da história do clube. Continua o sonho do ABC. Depois da
eliminação para o campeonato, frente ao Sporting, na última quarta-feira, a equipa bracarense alterou
o dispositivo, afastou a tristeza e conseguiu garantir mais um grande momento da época, depois de
conquistar a Taça de Portugal. O ABC somou a primeira derrota nesta edição da Taça Challenge, ao
perder por 27-25, num dissabor menor, tendo em conta que garantiu o objectivo de chegar à final.
Jogo muito difícil para o ABC que já não consegue disfarçar o cansaço desta época inebriante. A
equipa portuguesa até começou muito bem o jogo e esteve a liderar nos primeiros minutos. Aos sete
minutos, vencia já por 4-6, mas aos 15 minutos cedeu a vantagem ao Stord (9-8). Até ao intervalo,
esteve melhor a equipa da casa, que chegou a liderar por uma diferença de três golos (12-9, aos 24
minutos), antes do ABC amenizar o resultado. 12-11 ao intervalo, favorável ao Stord. No início do
segundo tempo, o ABC voltou a tardar a entrar em jogo (a exemplo do sucedido na quarta-feira,
contra o Sporting) e viu a equipa norueguesa ameaçar a eliminatória. 14-11 no marcador e o ABC a
precisar de reagir. À entrada dos quinze minutos finais, o ABC, já sem João Paulo Pinto (excluído, após
três sanções de dois minutos), perdia por quatro golos (19-15), quando encetou uma excelente
recuperação. A dez minutos do final, o ABC voltava para a frente do marcador (19-20), após um
parcial de 5-0 e parecia dada a 'estocada' final no encontro. O Stord não desistiu de procurar a vitória
e voltaria a passar para a frente do marcador, nos últimos minutos, o que não impediu a festa
portuguesa na Noruega. Nuno Grilo e Ricardo Pesqueira, com sete golos cada, foram os melhores
marcadores do ABC. Na equipa da casa, destaque para a grande exibição do dinamarquês Jesper
Traberg, que apontou oito golos. O ABC regressa, assim, a uma final europeia. A equipa portuguesa
perdeu as duas anteriores. Em 1994, cedeu a Liga dos Campeões por dois golos frente ao Teka de
Santander e, em 2005 perdeu a Taça Challenge, também por dois golos, frente aos suíços do Wacker
Thun. Será que à terceira, será mesmo de vez?
19 Abril, 2015
Anabela Macedo
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O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC. Lusa 20:52
- 19 de Abril de 2015 | Por Lusa Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda
chegaram ao intervalo ao vencer por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos,
que vão encontrar o ABC de Braga na final. A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23
de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros.
20:52 - 19 de Abril de 2015 | Por
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O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o Stord,
na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos (2518), em Braga. Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar
Benfica ou Odorhei, que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no
primeiro jogo, por 31-29. Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos
Resende, constam as finais da Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA
Santander, e da Taça Challenge de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun. A final da Taça
Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem dos encontros.
19:08 - 19 de Abril de 2015 | Por
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CNU'S 2015: Judo e Gymcup dão pontapé de saída da semana de desporto universitária O
Campeonato Nacional Universitário de Judo (CNU) e o Gymcup - Triatlo Indoor vão dar início no
domingo, dia 19, à semana das Fases Finais Concentradas dos CNU's 2015, que vão decorrer em
Braga, Guimarães e Taipas, de 19 a 26 de abril. A cerimónia de abertura vai ter lugar no Salão Nobre
da Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, na próxima segunda-feira, dia 20, pelas 18 horas.
Depois do CNU de Kickboxing Light Kick, que ocorreu no passado dia 12 de abril, os CNU's 2015
regressam com uma semana intensiva de desporto universitário. As primeiras provas são o Judo e o
Gymcup - Triatlo Indoor, atividade organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário
(FADU), integrada no Programa Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto
e Juventude, e vão realizar-se no Pavilhão Desportivo Universitário da Universidade do Minho, no
Campus Gualtar. A competição organizada pela FADU, pela Associação Académica da Universidade do
Minho (AAUM), pela Universidade do Minho (UM) e pelas Câmaras Municipais de Braga e Guimarães,
vai contar com a participação de cerca de 2300 estudantes-atletas e 141 equipas. A cerimónia de
abertura tem como anfitrião o Reitor da UM, António Cunha, bem como a presidente da Federação
Académica do Desporto Universitário, Filipa Godinho, e o presidente da Comissão Organizadora, Carlos
Videira, também presidente da AAUM. Estarão ainda na cerimónia os representantes das Câmaras
Municipais de Braga e Guimarães e do Governo. Os participantes estarão representados pelos
dirigentes dos respetivos clubes. Os CNU's são a maior competição nacional de desporto universitário.
Em jogo vão estar as modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol
misto, Escalada dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing
Lightkick f/m, Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m. Os apurados destas competições garantem lugar nos
respetivos campeonatos europeus universitários que, em ano ímpar, têm lugar em diferentes países
da Europa.
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EM CAUSA ESTÁ UMA PUBLICAÇÃO A IRONIZAR LEÕES Através do Twitter, o Sporting voltou a deixar
uma bicada ao rival Benfica ao seu provocado por uma página que satiriza o clube de Alvalade.
Convidado a utilizar uma foto da festa do clube da Luz pela conquista do título de hóquei em patins, os
leões responderam com ironia falando da Challenge Cup, prova da qual os encarnados foram
afastados este domingo. "Boas! Se precisarem de fotos para eventos de Hóquei, temos algumas de
ontem do pavilhão da Luz. É só meter o filtro verde ;)", escreveu a primeira conta, para depois ter
uma resposta irónica por parte do Twitter oficial dos leões: "Obrigado! Se precisarem de ver uma Taça
Challenge de Andebol de perto, podem passar no nosso museu." De referir que a "história" da
utilização de fotos começou quando o Sporting decidiu promocionar a sua presença na final four da
UEFA Futsal Cup com uma imagem da última vez em que a prova foi organizada no nosso país, em
2009/10, precisamente no ano em que o Benfica conquistou a mesma.
, 19 abril de 201522:42
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meias-finais disputam-se este domingo Benfica e ABC jogam hoje o acesso a uma possível final
histórica da Taça Challenge, já que nunca duas equipas portuguesas disputaram entre si um troféu
europeu. Na 2.ª mão das meias-finais, os bracarenses partem com tarefa teoricamente mais simples:
no primeiro encontro frente ao Stord, a equipa de Carlos Resende venceu por 7 golos (25-18). Hoje,
na Noruega, às 17 horas de Lisboa, o ABC vai procurar a terceira final europeia, após a Champions
(1994) e a Challenge (2005). Por seu turno, o Benfica terá, em casa, às 19h15, de reverter uma
situação de desvantagem, já que perdeu por 31-29 na Roménia, no reduto do Odorhei. "Temos de
fazer um grande jogo", reconhece Mariano Ortega, técnico dos encarnados.
, 19 abril de 201505:40
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SIGA A MEIA-FINAL DA CHALLENGE CUP - O Benfica recebe este domingo no Pavilhão 2 da Luz os
romenos do Odorhei, na segunda mão da Challenge Cup, a partir das 19.15 horas. , 19 abril de 201519:01
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ENCARNADOS QUEREM ANULAÇÃO E REPETIÇÃO O Benfica anunciou este domingo que vai protestar o
jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol, em que saiu, por 27-25. Em causa
está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o excluído
Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os encarnados estavam com sete elementos
em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente Paulo
Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores). "O Benfica
apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão convictos da
irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o protesto",
afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro. Os encarnados têm agora 24 horas para formalizar o
protesto. A ser considerado válido, o Benfica quer que o encontro seja anulado e repetido. O Benfica
foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29 e 27-25).
, 19 abril de 201522:18
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Lorant Sipos: «Não foi um jogo fácil»
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=943425

TÉCNICO SATISFEITO COM VITÓRIA Lorant Sipos, técnico do Odorhei, enalteceu a qualidade de jogo
da equipa do Benfica e a exibição do seu guarda-redes, que foi fundamental para garantir a passagem
à final da Challenge Cup,. "Não foi um jogo fácil, mas vencemos os dois jogos. O guarda-redes esteve
muito bem. Defendeu muito bem e esteve decisivo nos momentos certos. Estamos muito cansados,
porque no nosso campeonato estamos nos playoffs e estamos a jogar de três em três dias. O nosso
clube não tem a história do Benfica, que é conhecido pelo mundo inteiro. Existimos há 10 anos e
somos conhecidos na nossa cidade. Dou os parabéns ao Benfica. Gosto muito da equipa e adorei o
complexo desportivo. Respeito o Benfica pela sua história." Sobre a final contra o ABC, o treinador
norueguês mostrou-se cauteloso: "Não conheço muito o ABC de Braga. Sei que é uma equipa muito
boa. Tem tido altos e baixos ao longo da sua história e agora está num momento alto. Não sei se é
melhor do que o Benfica. Espero que não".
, 19 abril de 201522:47
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Mariano Ortega: «Não nos conseguimos adaptar às necessidades»
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Record Online
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=943422

LAMENTA DERROTA DO BENFICA Mariano Ortega, treinador do Benfica, estava, naturalmente,
frustado pelo desfecho do jogo da jogo onde a equipa encarnada se viu em desvantagem númerica.
"Vamos ver quais as possibilidades [de protestar o jogo]. Foi um erro muito grave num momento
importante do jogo. Vamos ver como vai atuar o clube. Creio que o delegado se apercebeu do engano.
De qualquer forma contra uma equipa como esta é difícil fazer melhor quando estamos reduzidos a
quatro elementos." Ortega referiu ainda que, apesar das lesões, o Benfica foi competitivo, faltando
apenas consistência à equipa encarnada: "Sabíamos que para estarmos na final tínhamos de fazer dois
grandes jogos. Não estivemos regulares e temos vários jogadores com problemas físicos. Não nos
conseguimos adaptar às necessidades e por isso não conseguimos dar a volta à primeira mão." disse,
acrescentando: "Estar nas semifinais não é fácil. Como disse havia vários jogadores com problemas
físicos. Somos um clube e um grupo muito ambicioso. Esta época fizemos bons jogos diante do FC
Porto. Hoje jogámos mais com o coração do que com a cabeça." Os romenos defrontam o ABC na final
da competição e para o treinador do Benfica não há favoritos: "Na final vão estar duas grandes
equipas. Tudo pode acontecer. Qualquer uma delas pode vencer o jogo".
, 19 abril de 201522:45
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ABC na final, Benfica não
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URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=184735

19-04-2015 20:59
A equipa de Braga vai defrontar os romenos do Odorhei no jogo decisivo. O Benfica ficou-se pelas
meias-finais.
Não vai haver final portuguesa na Taça Challenge de andebol. O ABC perdeu na segunda mão, mas
vai ao jogo decisivo, mas os encarnados foram eliminados.
O Benfica perdeu em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meias-finais
da Taça Challenge de andebol, depois de já ter perdido por dois na primeira mão.
As águias ainda chegaram ao intervalo ao vencer por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta
aos romenos, que vão encontrar o ABC na final.
A equipa de Braga qualificou-se para o jogo decisivo apesar de ter perdido com o Stord, na Noruega,
por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos (25-18).
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de Maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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Benfica protesta jogo de andebol
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URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=184738

19-04-2015 22:33
Encarnados estiveram um período em campo com cinco jogadores quando deveriam ser seis.
O Benfica vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol.
Em causa estará uma decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, ao excluir Paulo
Moreno do jogo, deixando os encarnados a jogar com cinco jogadores em campo, numa altura em que
deveriam ter seis (alegadamente terá confundido a exclusão de Elledy Semedo).
Os encarnados apresentaram uma declaração de protesto, tendo agora 24 horas para formalizar a
queixa, com as alegadas provas.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).
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ABC na final da Taça Challenge de andebol
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RTP Online
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Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=821664&tm=46&layout=158&visual=49

19 Abr, 2015, 19:06
O ABC qualificou-se este domingo para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido
com o Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete
golos (25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Carlos Barros
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Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge
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RTP Online

Autores:

Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=821693&tm=46&layout=158&visual=49

19 Abr, 2015, 22:13
O Benfica anunciou este domingo que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça
Challenge em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).
Carlos Barros
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Portugal qualifica-se para o Europeu de 2015 de sub-19
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URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/19/portugal-qualifica-se-para-o-europeu-de-2015-deandebol-feminino-de-sub-19

19-04-2015 17:11
Vitória sobre Israel permitiu o apuramento de Portugal para a fase final do Europeu de 2015.
A fase final do Campeonato da Europa 2015 vai ser disputado de 23 de julho a 02 de agosto.
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-19 apurou-se hoje para a fase final do Europeu de
2015 ao vencer Israel, por 46-17, na derradeira jornada do grupo 5 de qualificação, concentrado em
Myrina Limnou, na Grécia.
Portugal, que empatou com a França na ronda inaugural, a 22-22, e venceu no sábado a anfitriã
Grécia, por 23-19, garantiu a presença na competição, que vai ser disputada em Espanha,
independentemente do resultado do jogo entre as gaulesas e as helénicas, que ainda hoje encerram o
grupo.
Anais Gouveia, com 12 golos, foi a melhor marcadora do jogo com Israel, dominado desde o apito
inicial pela seleção portuguesa, que ao intervalo já vencia por 14 golos (20-6).
Esta é a terceira presença consecutiva das juniores A e B portuguesas em finais femininas de
Europeus e Mundiais. Já este ano, as sub-17 garantiram a presença no Campeonato Europeu na
Macedónia, de 13 a 23 de agosto.
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ABC na final da Taça Challenge de andebol apesar de perder com Stord
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URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/19/abc-na-final-da-taca-challenge-de-andebol-apesar-deperder-com-stord

19-04-2015 19:00
Taça Challenge vai ter, pelo menos, um finalista português, uma vez que o Benfica procura qualificarse esta noite para a final diante do Odorhei.
ABC está na final da Taça Challenge
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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Benfica falha final da Taça Challenge com derrota em casa
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19-04-2015 20:49
'Encarnados' perdem com Odorhei e falham final da Taça Challenge de andebol.
Equipa de andebol do Benfica não conseguiu repetir o feito de 2011
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol
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19-04-2015 22:04
O conjunto da Luz foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final
(31-29 e 27-25).
Carlos Carneiro em ação pela equipa de andebol do Benfica
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
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Benfica perde com Odorhei e falha final da Taça Challenge de andebol
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19 de Abril de 2015, às 20:52
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
NFO // NFO
Lusa/Fim
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ABC na final da Taça Challenge de andebol apesar de perder com Stord
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19 de Abril de 2015, às 19:08
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
APS // JP
Lusa/Fim
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Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol
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19 de Abril de 2015, às 22:12
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).
CYP // NFO
Lusa/Fim.
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Benfica: Polémica na Taça Challenge
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19/04/2015 22:29:32
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final (31-29
e 27-25).
Lusa/SOL
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Benfica sem sorte na Taça Challenge de andebol
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URL:: http://www.sol.pt/noticia/386574

19/04/2015 21:17:00
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de Maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Lusa/SOL
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ABC na final da Taça Challenge de andebol
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19/04/2015 19:09:17
O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol apesar de ter perdido com o
Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das meias-finais por sete golos
(25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de Maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
Lusa/SOL
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Sporting provoca Benfica a propósito da Challenge Cup
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http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_provoca_benfica_a_proposito_da_challenge_cup.html

22:42 . Record Por Record Através do Twitter, o Sporting voltou a deixar uma bicada ao rival Benfica
ao seu provocado por uma página que satiriza o clube de Alvalade. Convidado a utilizar uma foto da
festa do clube da Luz pela conquista do título de hóquei em patins, os leões responderam com ironia
falando da Challenge Cup, prova da qual os encarnados foram afastados este domingo."Boas! Se
precisarem de fotos para eventos de Hóquei, temos algumas de ontem do pavilhão da Luz. É só meter
o filtro verde ;)", escreveu a primeira conta, para depois ter uma resposta irónica por parte do Twitter
oficial dos leões: "Obrigado! Se precisarem de ver uma Taça Challenge de Andebol de perto, podem
passar no nosso museu."De referir que a "história" da utilização de fotos começou quando o Sporting
decidiu promocionar a sua presença na final four da UEFA Futsal Cup com uma imagem da última vez
em que a prova foi organizada no nosso país, em 2009/10, precisamente no ano em que o Benfica
conquistou a mesma.
22:42 . Record
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ABC na final da Challenge Cup

Tipo Meio:

Internet

Meio:
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18:42 . Record Por Record O ABC apurou-se para a final da Challenge Cup, mesmo tendo este
domingo perdido em casa dos noruegueses do Snord, por 27-25. Valeu a vitória alcançada na primeira
partida, onde os minhotos venceram por 25-18.Com desvantagem de um golo ao intervalo (12-11), os
minutos conseguiram manter distâncias no segundo tempo, para carimbar a sua terceira presença
numa final europeia - depois da Champions de 1994 e a Challenge de 2005.Mais logo, às 19.15, é a
vez do Benfica entrar em ação diante do Odorhei, partida na qual os encarnados estão obrigados a
anular uma desvantagem de dois golos que trazem da Noruega (31-29).
18:42 . Record
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Challenge na mira para Benfica e ABC
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05:40 . Record Por Record Benfica e ABC jogam hoje o acesso a uma possível final histórica da Taça
Challenge, já que nunca duas equipas portuguesas disputaram entre si um troféu europeu.Na 2.ª mão
das meias-finais, os bracarenses partem com tarefa teoricamente mais simples: no primeiro encontro
frente ao Stord, a equipa de Carlos Resende venceu por 7 golos (25-18). Hoje, na Noruega, às 17
horas de Lisboa, o ABC vai procurar a terceira final europeia, após a Champions (1994) e a Challenge
(2005).Por seu turno, o Benfica terá, em casa, às 19h15, de reverter uma situação de desvantagem,
já que perdeu por 31-29 na Roménia, no reduto do Odorhei. "Temos de fazer um grande jogo",
reconhece Mariano Ortega, técnico dos encarnados.
05:40 . Record
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Benfica-Odorhei, em direto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

19-04-2015

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

19:01 . Record Por Record - O Benfica recebe este domingo no Pavilhão 2 da Luz os romenos do
Odorhei, na segunda mão da Challenge Cup, a partir das 19.15 horas.- As águias buscam a
qualificação para a final da prova europeia, que a confirmar-se colocaria o Benfica frente-a-frente
diante do ABC numa história final cem por cento portuguesa. Na primeira mão, os romenos venceram
por 31-29 e é essa diferença que a equipa lisboeta tem de anular.- O Benfica está já fora do
campeonato (eliminado nas meias-finais pelo FC Porto, por 3-0) e também perdeu nas meias-finais da
Taça de Portugal com os dragões, pelo que esta é a única prova que ainda podem vencer esta
temporada.
19:01 . Record
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Benfica vai protestar encontro diante do Odorhei

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

19-04-2015

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

22:18 . Record Por Record O Benfica anunciou este domingo que vai protestar o jogo da segunda mão
da meia-final da Taça Challenge em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por
27-25.Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só
confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os encarnados estavam
com sete elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo
posteriormente Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco
jogadores)."O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica
estão convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar
o protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.Os encarnados têm agora 24 horas para
formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica quer que o encontro seja anulado e
repetido.O Benfica foi afastado da final da Taça Challenge após ter perdido os dois jogos da meia-final
(31-29 e 27-25).
22:18 . Record
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Lorant Sipos: «Não foi um jogo fácil»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

19-04-2015

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

22:47 . Record Por Record Lorant Sipos, técnico do Odorhei, enalteceu a qualidade de jogo da equipa
do Benfica e a exibição do seu guarda-redes, que foi fundamental para garantir a passagem à final da
Challenge Cup, após derrotar a equipa encarnada por 27-25."Não foi um jogo fácil, mas vencemos os
dois jogos. O guarda-redes esteve muito bem. Defendeu muito bem e esteve decisivo nos momentos
certos. Estamos muito cansados, porque no nosso campeonato estamos nos playoffs e estamos a
jogar de três em três dias. O nosso clube não tem a história do Benfica, que é conhecido pelo mundo
inteiro. Existimos há 10 anos e somos conhecidos na nossa cidade. Dou os parabéns ao Benfica. Gosto
muito da equipa e adorei o complexo desportivo. Respeito o Benfica pela sua história."Sobre a final
contra o ABC, o treinador norueguês mostrou-se cauteloso: "Não conheço muito o ABC de Braga. Sei
que é uma equipa muito boa. Tem tido altos e baixos ao longo da sua história e agora está num
momento alto. Não sei se é melhor do que o Benfica. Espero que não".
22:47 . Record
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Mariano Ortega: «Não nos conseguimos adaptar às necessidades»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

19-04-2015

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

22:45 . Record Por Record Mariano Ortega, treinador do Benfica, estava, naturalmente, frustado pelo
desfecho do jogo da 2ª mão das meias-finais da Challenge Cup, jogo onde a equipa encarnada se viu
em desvantagem númerica. "Vamos ver quais as possibilidades [de protestar o jogo]. Foi um erro
muito grave num momento importante do jogo. Vamos ver como vai atuar o clube. Creio que o
delegado se apercebeu do engano. De qualquer forma contra uma equipa como esta é difícil fazer
melhor quando estamos reduzidos a quatro elementos."Ortega referiu ainda que, apesar das lesões, o
Benfica foi competitivo, faltando apenas consistência à equipa encarnada: "Sabíamos que para
estarmos na final tínhamos de fazer dois grandes jogos. Não estivemos regulares e temos vários
jogadores com problemas físicos. Não nos conseguimos adaptar às necessidades e por isso não
conseguimos dar a volta à primeira mão." disse, acrescentando: "Estar nas semifinais não é fácil.
Como disse havia vários jogadores com problemas físicos. Somos um clube e um grupo muito
ambicioso. Esta época fizemos bons jogos diante do FC Porto. Hoje jogámos mais com o coração do
que com a cabeça."Os romenos defrontam o ABC na final da competição e para o treinador do Benfica
não há favoritos: "Na final vão estar duas grandes equipas. Tudo pode acontecer. Qualquer uma delas
pode vencer o jogo".
22:45 . Record
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Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4520581

Os encarnados alegam irregularidades nas decisões do delegado de mesa que, entre outras decisões,
terá considerado que o Benfica tinha mais jogadores em campo do que era suposto.
O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto , afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
Os 'encarnados' têm agora 24 horas para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica
quer que o encontro seja anulado e repetido.
O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
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Benfica vai protestar segunda mão da meia-final da Taça Challenge em andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/benfica-vai-protestar-segunda-mao-da-meia-final-da-taca-challenge-emandebol=f817016

Domingo, 19 de Abril de 2015 |
Lisboa, 19 abr (Lusa) - O Benfica anunciou hoje que vai protestar o jogo da segunda mão da meiafinal da Taça Challenge em andebol, em que saiu derrotado pelos romenos do Odorhei, por 27-25.
Em causa está a decisão do delegado da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger, que não só confundiu o
excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os 'encarnados' estavam com sete
elementos em campo numa altura em que deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente
Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos de campo (cinco jogadores).
"O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis do Benfica estão
convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas possíveis para poderem confirmar o
protesto", afirmou fonte oficial do Benfica, após o encontro.
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Benfica perde com Odorhei e falha final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/benfica-perde-com-odorhei-e-falha-final-da-taca-challenge-de-andebol=f817013

Domingo, 19 de Abril de 2015 |
Lisboa, 19 abr (Lusa) - O Benfica perdeu hoje em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na
segunda mão das meias-finais da Taça Challenge de andebol, e falhou a presença na final, na qual vai
estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na Roménia, os 'encarnados' ainda chegaram ao intervalo ao vencer
por 15-13, mas acabaram por permitir a reviravolta aos romenos, que vão encontrar o ABC de Braga
na final.
A final da Taça Challenge decorre a duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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ABC na final da Taça Challenge de andebol apesar de perder com Stord

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

19-04-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/abc-na-final-da-taca-challenge-de-andebol-apesar-de-perder-com-stord=f817010

Domingo, 19 de Abril de 2015 |
Stord, Noruega, 19 abr (Lusa) -- O ABC qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol
apesar de ter perdido com o Stord, na Noruega, por 27-25, depois de ter vencido na primeira mão das
meias-finais por sete golos (25-18), em Braga.
Na final, a formação bracarense, que perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar Benfica ou Odorhei,
que ainda hoje se defrontam, em Lisboa, depois da vitória dos romenos no primeiro jogo, por 31-29.
Do currículo europeu do ABC, orientado pelo ex-internacional Carlos Resende, constam as finais da
Liga dos Campeões de 1993/94, perdida para os espanhóis do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
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Taça Challenge

“Gerir vantagem não basta:
na Noruega queremos vencer”

AMANHÃ ÀS 18 HORAS (17 em Portugal) o ABC/UMinho defronta na Noruega o Stord, na segunda
mão das meias-finais da Taça Challenge. Carlos Resende, o treinador do clube bracarense, recusa gerir
apenas uma vantagem de sete golos. Diz que quer vencer o jogo e este troféu europeu.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A equipa de andebol do
ABC/UMinho tem prevista para
hoje às 16.45 a aterragem no
aeroporto de Bergen, Noruega,
seguindo-se mais duas horas de
autocarro e ferry-boat para chegar a Stord, onde, amanhã, pelas
18 horas (17 portuguesa) joga a
segunda mão das meias-finais da
Taça Challenge. Em Braga, na
primeira mão, os minhotos venceram por 25-18.
Conquistar a prova europeia e
o terceiro lugar em Portugal são
agora objectivos do clube, após
o afastamento da final do campeonato nacional.
O treinador, Carlos Resende,
fez com os jornalistas, na quinta-feira, um ponto da situação.
Da derrota em Braga com o
Sporting até ao jogo de amanhã
em Stord, na Noruega, o treinador do clube bracarense reconhece a necessidade de recuperar a equipa. Mas recusa entrar
no recinto nórdico confortado na
vantagem de sete golos da primeira mão, construída no passado fim-de-semana.
“A experiência tem-me dito
que sempre que vamos defrontar
qualquer adversário na tentativa

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho

de gerir um resultado, saímo-nos
mal. Então, funcionamos com
uma mentalidade muito simples:
duas vitórias dão para a gente
passar. É com essa mentalidade
que temos de lá ir, para vencer o
jogo lá”, comentou.
Carlos Resende reconhece que
“nós sabíamos que íamos ter a
adversidade do cansaço, a adver-

“Se nós estivermos na final
e se ganharmos a final da
Taça Challenge e pelo
menos igualarmos o que
fizemos no ano passado no
campeonato, não teremos
uma época negativa”.

sidade da viagem, mas estávamos a contar (quarta-feira frente
ao Sporting) com a vantagem da
satisfação da vitória. Agora, temos a desvantagem da insatisfação pela derrota”.
“Depois, faremos uma pausa,
vamos recuperar atletas que não
têm tido tempo para recuperar”,
acrescentou.
O treinador do ABC/UMinho
não deixa de salientar um balanço positivo ao desempenho que
a equipa bracarense tem vindo a
protagonizar.
“Se nós estivermos na final e
se ganharmos a final da Taça
Challenge e pelo menos igualarmos o que fizemos no ano passado no campeonato, não teremos
uma época negativa”, realçou.
Carlos Resende considera que
os jogadores já tiveram frente ao
Sporting “a astúcia de começar a
trabalhar para a final” e dirige
palavras de gratidão para o
apoio que sentiu na bancada do
Pavilhão Flávio Sá Leite, numa
noite em que até havia na televisão um jogo grande de futebol.
“O público percebeu que eles,
jogadores, fizeram tudo o que
puderam. Nós queríamos ajudar
os que estavam a jogar mas não
conseguimos, infelizmente”, salientou.

+ programa
Sábado
05h00/08h00 — Voo
Lisboa/Amsterdão
15h05/16h45 — Voo
Amsterdão/Bergen
16h45 — Ferry-boat e
autocarro ate Stord
20h00 — Check-in no hotel
19h30/21h00 — Pavilhão
disponível para treino
21h30 — Jantar
Domingo
09h00 — Pequeno-almoço
13h00 — Almoço
18h00 — Jogo (17h00 em
Portugal)
20h30 — Jantar
Segunda-feira
07h00 — Saída para Bergen
10h00/11h45 — Voo
Bergen/Amsterdão
12h45/14h45 — Voo
Amsterdão/Lisboa
Chegada a Braga pelas 20h00
“Só nos foi possível jogar condignamente 20 minutos. Depois
o Sporting jogou sem qualquer
adversidade da nossa parte. Nós
terminámos o jogo entre o minuto 18 e o minuto 21”, admite.
O treinador do ABC/UMinho
faz questão de salientar: “não foi
por falta de querer. Foi por não
conseguirmos. O público compreendeu, esteve fantástico”.
“Apesar de não ter estado tanta
gente como no jogo com o
Stord, sobre o número de pessoas que esteve quarta-feira”,
disse ainda, “com a envolvência
que tem o futebol (FC Porto-Bayern), temos de agradecer
uma casa daquele nível”.
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Taça Challenge
§ponta esquerda

Fábio Vidrago e Diogo Branquinho
recuperar, vencer e chegar à final

Fábio e Diogo

Leveza e força
complementares
Fábio Vidrago e Diogo Branquinho, ambos estudantes da Universidade do Minho, os dois
pontas-esquerdas que se complementam, com qualidades diferentes, oferecem ao treinador
do ABC/UMinho opções diversas.
Nascido em Braga em Outubro
de 1988, agora com 26 anos,
Fábio está numa fase evoluída
de maturidade como jogador,
tendo merecido a chamada à
selecção nacional A e Universitária. Ao serviço da academia,
tem recebido galardões de reconhecimento ao seu desempenho individual. Distingue-se
pela saída em velocidade para o
contra-ataque, leveza com que
se eleva em suspensão no remate e facilidade com que entra a
ganhar ângulo pela ponta.
Nascido em Julho de 1994, na
zona de Aveiro, Diogo Branquinho, agora com 20 anos, mostra
qualidades e margem de progressão que lhe auguram altos
níveis de rendimento.
Singularizam-no neste posto
específico caracteristicas acima
da média em força muscular,
elevação e potência de remate .

JOGADORES DO ABC/UMINHO Diogo Branquinho e Fábio Vidrago reconheceram a tristeza da saída
nas meias-finais do campeonato nacional, após a derrota com o Sporting, da qual é preciso recuperar.
Garantem que, para chegar à final, amanhã na Noruega frente ao Stord o jogo vai ser outro.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A derrota frente ao Sporting, por
onze golos, que afasta da final
do campeonato nacional de andebol o ABC/UMinho, vai amanhã pesar na Noruega, onde os
bracarenses defendem, na meia-final da Taça Challenge, uma
vantagem de sete golos.
O ponta-esquerda Fábio Vidrago diz achar que não, porque,
explica, “são competições completamente diferentes”.
“Nós temos é que olhar em
frente e, visto que agora já não
estamos no campeonato, temos
que dar tudo nesta competição
em que estamos e agarra-la com
toda a força”, realça o jogador,
de 26 anos, formado nas escolas
do ABC.
À pergunta se haverá na equipa
bracarense cansaço que possa ter
pesado no jogo com o Sporting,
responde que “o nosso treinador
faz uma boa gestão da equipa,
quase toda a gente joga” e atribui à baixa qualidade do jogo
dos bracarenses no embate com
a turma leonina: “não jogámos
tão bem e custa perder assim”.
A recuperação entre o desaire
de quarta-feira e a meia-final de
amanhã, segundo Fábio Vidrago, passa “por trabalhar em
equipa e pensar que temos mais
coisas para ganhar”.
Questionado se o Sporting é
melhor do que o Stord, diz não
saber. “Nunca as vi jogar uma
contra a outra. São equipas diferentes. Uma joga em Portugal e
outra na Noruega”.

DR

Fábio Vidrago na meia-final da Taça de Portugal

Defrontar os escandinavos no
seu pavilhão, salienta, “faz sempre algumas mossas, por causa
das viagens; mas nós temos que
ir para ganhar e dar tudo aquilo
que temos como equipa”.
“Os sete golos são confortáveis, mas nós podemos ir lá ganhar” — comenta Diogo Branquinho, ponta-esquerda de 20
anos. Sobre o desaire de quartafeira, sustenta que “um jogo não
tem a ver com o outro. Contra o
Sporting, nós deixámos disparar
o resultado, principalmente nos
últimos cinco minutos da primeira parte. Nós sabíamos que

DR

Conclusão de um contra-ataque, por Diogo Branquinho

“Um jogo não tem a ver
com o outro.
Contra o Sporting, nós
deixámos disparar o
resultado, principalmente
nos últimos cinco minutos
da primeira parte”,
disse Diogo Branquinho.
se conseguíssemos discutir o jogo por um, por dois golos, aqui
com o nosso público, conseguíramos equilibrar o jogo e seria
mais difícil para o Sporting”.

Quando interrogado se não há
o risco de também na Noruega
deixar fugir o jogo, o jovem estudante de engenharia calcula
que não e defende que “agora
nós queremos é ganhar a Taça
Challenge, é o que temos para
ganhar”.
Admitindo que a recuperação
“não é fácil”, sustenta que “nós
temos de nos agarrar ao que temos, a Taça Challenge. Temos
que levantar a cabeça”.
Não há um acusar de acumulação de fadiga, devido à intensidade competitiva das últimas semanas? Perante esta questão,

Diogo Branquinho responde que
sob o ponto de vista físico “não
há muito” e acentua que é “mais
do ponto de vista emocional”.
O ponta esquerda reconhece
que depois de uma vitória “parece que estamos bem fisicamente
e não estamos, mas estamos melhor do que depois de uma derrota”.
Sobre as viagens e o pouco
tempo de repouso para o jogo de
amanhã, a segunda mão em
Stord, o jovem ponta esquerda
garante que “estamos preparados para ganhar na Noruega e ir
à final”.

Página 135

A136

ID: 58889109

18-04-2015

Tiragem: 8000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 6,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Em aberto uma possível final entre clubes portugueses

Benfica recebe amanhã romenos
para recuperar derrota por 31-29
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A final da Challenge, nos dias 16
e 23 de Maio, em duas mãos,
pode ser disputada entre clubes
portugueses.

Na outra meia-final, o Benfica
recebe amanhã, às 19.15 horas,
o Odohrei, com quem perdeu
por 31-29, na Roménia. Caso
ABC ou Benfica vençam o troféu, as quatro vagas para clubes
portugueses nas provas euro-

peias da próxima época alargam a um quinto representante.
Isto traz ao campeonato luso
mais motivação aos clubes que
lutam pelo quinto lugar: Aguas
Santas, Madeira SAD, Sporting
da Horta e Passos Manuel.

DR

ABC/UMinho e Benfica, uma final desejada em Portugal
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§fim de época intenso
Exigências competitivas já eram previstas

Em busca da terceira final europeia
e do terceiro lugar no campeonato
Carlos Resende, na quinta-feira, aceitou comentar o cansaço que o
ABC/UMinho pode estar a sofrer. Relativizou a comparação com o Sporting,
lembrando que, antes do jogo de quarta-feira a turma leonina tinha menos
dois jogos que o ABC/UMinho venceu: final da Taça de Portugal e primeira
mão dos quartos-de-final da Challenge do passado sábado, em Braga com o
Stord. “Não é fácil para qualquer equipa, nem o Kiel nem o Barcelona, jogar
num sábado, num domingo e na quarta-feira seguinte”, observou. “Nós já
sabíamos, demos o parecer no início da época”.
“Agora, o que importa é recuperarmos todos os índices de auto-confiança”,
acrescentou, reconhecendo que “nós gostaríamos de estar a lutar pelo título
e que poderíamos fazer uma coisa muito engraçada na Liga dos Campeões”.
“Não podemos esquecer de que é melhor ficar em terceiro do que em quarto, e a possibilidade de ganhar uma taça europeia que, em Portugal, só o
Sporting é que conseguiu, teve o mérito de conseguir, através do Paulo Faria. Para o ABC será a terceira final”, frisou ainda.
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"Gerir vantagem não basta: na Noruega queremos vencer"
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A equipa de andebol do ABC/UMinho tem prevista para hoje às 16.45 a aterragem no aeroporto de
Bergen, Noruega, seguindo-se mais duas horas de autocarro e ferry-boat para chegar a Stord, onde,
amanhã, pelas 18 horas (17 portuguesas) joga a segunda mão das meias-finais da Taça Challenge.
Em Braga, na primeira mão, os minhotos venceram por 25-18.
Conquistar a prova europeia e o terceiro lugar em Portugal são agora objectivos do clube, após o
afastamento da final do campeonato nacional.
O treinador, Carlos Resende, fez com jornalistas, na quinta-feira, um ponto da situação.
Da derrota em Braga com o Sporting até ao jogo de amanhã em Stord, na Noruega, o treinador do
clube bracarense reconhece a necessidade de recuperar a equipa. Mas recusa entrar no recinto nórdico
confortado na vantagem de sete golos da primeira mão, construída no passado fim-de-semana.
"A experiência tem-me dito que sempre que vamos defrontar qualquer adversário na tentativa de
gerir um resultado, saímo-nos mal. Então, funcionamos com uma mentalidade muito simples: duas
vitórias dão para a gente passar. É com essa mentalidade que temos de lá ir, para vencer o jogo lá",
comentou.
Carlos Resende reconhece que "nós sabíamos que íamos ter a adversidade do cansaço, a adversidade
da viagem, mas estávamos a contar (quarta-feira frente ao Sporting) com a vantagem da satisfação
da vitória. Agora, temos a desvantagem da insatisfação pela derrota".
"Depois, faremos uma pausa, vamos recuperar atletas que não têm tido tempo para recuperar",
acrescentou.
O treinador do ABC/UMinho não deixa de salientar um balanço positivo ao desempenho que a equipa
bracarense tem vindo a protagonizar.
"Se nós estivermos na final e se ganharmos a final da Taça Challenge e pelo menos igualarmos o que
fizemos no ano passado no campeonato, não teremos uma época negativa", realçou.
Carlos Resende considera que os jogadores já tiveram frente ao Sporting "a astúcia de começar a
trabalhar para a final" e dirige palavras de gratidão para o apoio que sentiu na bancada do Pavilhão
Flávio Sá Leite, numa noite em que até havia na televisão jogo grande de futebol.
"O público percebeu que eles, jogadores, fizeram tudo o que puderam. Nós queríamos ajudar os que
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estavam a jogar mas não conseguimos, infelizmente", salientou.
"Só nos foi possível lugar condignamente 20 minutos. Depois o Sporting jogou sem qualquer
adversidade da nossa parte. Nós terminámos o jogo entre o minuto 18 e o minuto 21", admite.
O treinador do ABC/UMinho faz questão de salientar: "não foi por falta de querer. Foi por não
conseguirmos. O público compreendeu, esteve fantástico".
"Apesar de não ter estado tanta gente como no jogo com o Stord, sobre o número de pessoas que
esteve quarta-feira", disse ainda, "com a envolvência que tem o futebol (FC Porto- -Bayern), temos de
agradecer uma casa daquele nível".
Rui Serapicos
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Jogos EUSA requalificam
Estádio Universitário
2018 Pavilhão 3 vai ser alvo de obras de beneficiação para receber prova europeia
universitária. Secção de Andebol da Académica procura alternativas para jogar
FIGUEIREDO

As obras no Pavilhão 3 do Estádio Universitário iniciam-se para a semana na máxima força

Carlos Sousa
Com os Jogos Europeus Universitários (Jogos EUSA) de
2018 em contagem decrescente, é imperativa a requalificação de infra-estruturas desportivas em Coimbra, nomeadamente o Estádio Universitário. Trata-se de um evento de
enorme complexidade, que
reúne nove modalidades previstas no programa dos EUSA
(andebol, badminton, basquetebol, futebol, futebol de 7, futsal, ténis, ténis de mesa e voleibol), quatro modalidades
opcionais (judo, remo, râguebi
e voleibol de praia) e quatro
demonstrativas (natação, triatlo, ginástica e atletismo).

Segundo a organização, a
manifestação desportiva envolve mais de 3.000 participantes provenientes de todos
os cantos da Europa e, segundo a estrutura organizativa,
terá um investimento a rondar
os 2,9 milhões de euros.
Para a próxima semana está
previsto o início dos trabalhos
de requalificação do Pavilhão
3 do Estádio Universitário de
Coimbra, local onde funciona
a Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física,
num programa que abrange
ainda, a curto prazo, a reabilitação de toda a zona envolvente daquele espaço desportivo de eleição.
Com o objectivo de potenciar

a criação de infra-estruturas
para o futuro e completar algumas já existentes, as obras,
contudo, já estão a afectar algumas secções que beneficiam
daquele espaço, nomeadamente o andebol. João Maio,
presidente da Secção de Andebol estudantil, afirmou que,
neste momento, estão a estudar uma solução «em conjunto
com a Câmara Municipal de
Coimbra e Reitoria da Universidade de Coimbra».
Marco de Pereiros
na rota do andebol
«Neste momento, o Pavilhão
de Marco de Pereiros é uma
alternativa plausível e uma solução a ter em linha de conta,

até pela escassez de tempo que
padecemos para retomar os
treinos, tendo em vista a participação da equipa de seniores
na Taça Regional de Aveiro, a
ter início no dia 25 de Abril»,
confidenciou João Maio.
Uma “revolução” não está na
mente do presidente da Secção
de Andebol da Académica,
«mas é importante encontrar
uma solução rapidamente
para podermos encarar a Taça
Regional que é bastante competitiva, que conta com a participação das equipas que actuam na 2.ª Divisão Nacional,
tais como o S. Bernardo, Sanjoanense, AC Ílhavo, S. Paio de
Oleiros, bem como o BeiraMar, Académico de Viseu e
Académica de Coimbra, todas
da 3.ª Divisão».
Embora as secções que ocupam aquele espaço desportivo
tenham sido contactadas
atempadamente para a complexidade das obras, houve, no
entanto, algum relaxamento
de dirigentes e responsáveis.
O Estádio Universitário de
Coimbra será o palco privilegiado para a realização de
competições de várias modalidades desportivas. Reforça-se deste modo o contributo
que este complexo desportivo
há 50 anos vem dando ao desporto universitário, restando
agora apurar o entrosamento
entre as entidades envolvidas,
nomeadamente Câmara Municipal de Coimbra, Universidade e Associação Académica,
em que a conjugação de esforços abrange igualmente o poder central.|
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ESTÁDIO
UNIVERSITÁRIO
ENTRA EM OBRAS
No âmbito dos Eusagames, as obras vão já
começar no Pavilhão n.º 3
do estádio. P25
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Equipa está em viagem para a Noruega desde ontem

DM

Técnico do ABC motiva atletas
para novo triunfo em Stord

Carlos Resende, técnico do ABC acredita em nova vitória

Francisco de Assis

ABC/UMinho defronta amanhã o
Stord Handball,
em jogo da segunda mão das meias-finais
da Taça Challenge. O treinador não quer ouvir falar em outro resultado que
não repetir o triunfo conseguido em Braga.
A viagem longa e cansativa não serve de desculpa
para não se lutar por um
novo triunfo. Por outro
lado, a eliminação da luta pelo título de campeão
nacional também não é

O

razão para desmotivação.
«Uma vitória diante do
Sporting para continuar
na luta pelo título era, de
facto, algo que gostaríamos de ter conseguido.
Não foi possível, mas não
estamos desmotivados.
Até porque, temos uma
final para atingir.
No limite, o que podemos estar é tristes, mas
concentrados para a tarefa que temos no domingo
[amanhã] e que é muito
importante.
Tanto o Sporting como o Porto gostariam de
lá estar onde estamos»,

Carlos
Resende não
quer desculpas
para não se
conseguir uma
nova vitória

lembrou Carlos Resende.

«Com duas vitórias
passamos
de certeza»
Questionado se vai gerir
os sete golos de vantagem
alcançados no Sá Leite, o
técnico do ABC/UMinho
recorreu da experiência
para aconselhar a lutar pela vitória. «A experiência
tem-me dito que sempre
que enfrentamos um adversário na tentativa de
gerir qualquer resultado, saímo-nos mal. Por

isso, vamos entrar com
uma mentalidade muito
simples. É que com duas
vitórias passamos de certeza. É o que temos que
fazer», garante.
O treinador do ABC insistiu que o jogo com o
Sporting já lá vai e reafirmou que, se houvesse
jogo na próxima quarta-feira, haveria algum cansaço, mas também a satisfação da vitória, que dá
sempre motivação.
Carlos Resende voltou
a manifestar o desejo do
ABC defrontar o Benfica
na final da Tala Challeng.
«Vamos para ganhar o jogo, depois temos tempo
para jogar com o Benfica.
Oxalá seja com o Benfica, porque é sinal que
as duas equipas portuguesas chegaram à final»,
referiu.
O técnico voltou a
agradecer o público bracarense pelo apoio dado
na quarta-feira, mesmo
quando as coisas já estavam decididas para o lado dos leões. «O público
teve a astúcia de começar a "trabalhar" para a final. Infelizmente só nos
foi possível estar a lutar
condignamente durante
20 minutos. O Sporting
jogou sozinho durante
os 40 minutos. Mas não
foi por falta de querer»,
garantiu.
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XICO | Equipa de Marco Guimarães venceu (31-28) o ADA Maia/ISMAI

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Guimarães TV - Guimarães TV Online

18-04-2015

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23262&catid=3

Sábado, 18 Abril, 2015, 19:35
O Xico Andebol venceu este sábado o ADA Maia/ISMAI, por 31-28, num encontro relativo à 4ª
jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão
Desportivo Francisco de Holanda.
Ao intervalo a formação orientada por Marco Guimarães já se encontrava em vantagem (16-14),
tendo acabado por vencer o encontro por uma margem três golos.
Com este resultado, e após dois empates e uma derrota nas jornadas anteriores, a equipa dos
escolares alcançou o primeiro triunfo nesta fase da prova e mantém-se na luta pela permanência no
escalão principal da prova, somando agora 21 pontos, menos três que o adversário deste sábado.
O Xico Andebol volta agora a jogar no dia 09 de Maio, um sábado, no reduto do GC Santo Tirso. O
jogo está agendado para as 19:30 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras.
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Português Welsau Bungué em bom plano não evita derrota do Ciudad Encantada
(Vídeo)
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Português Welsau Bungué em bom plano não evita derrota do Ciudad Encantada (Vídeo)Modalidades |
Modalidades Welsau Bungué ao serviço do Ciudad Encantada (Foto: Twitter do atleta) Continua a luta
da equipa do Ciudad Encantada, para se manter na Liga ASOBAL. Com o Barcelona já campeão, o
interesse do campeonato espanhol diversifica-se. E para a equipa do português Welsau Bungué, o
objectivo desta recta final é garantir a continuidade na primeira divisão. Na visita ao reduto do terceiro
classificado e que ainda sonha com a segunda posição, o BM Granollers (afastou o Sporting da Taça
EHF), excelente jogo da equipa de Cuenca, apesar da derrota. No primeiro tempo, a equipa de Welsau
Bungué esteve mesmo a vencer por quatro golos (5-9), e saiu para os balneários com uma vantagem
de dois golos (11-13). Mas, na segunda parte, voltou mais forte a equipa valenciana e impôs-se por
28-24. Welsau Bungué voltou a estar em grande destaque nas assistências e, com cinco golos, foi a
par de Moya (quatro livres de sete metros), o melhor marcador da equipa do Ciudad Encantada. Veja
alguns dos melhores momentos do talentoso atleta português: Artigos Relacionados
18 Abril, 2015
Anabela Macedo
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Gymcup e Judo dão o pontapé de saída dos CNU´s 2015
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Abr 18, 2015
O Campeonato Nacional Universitário de Judo (CNU) e o Gymcup - Triatlo Indoor, vão dar início no
Domingo (19), à semana das Fases Finais Concentradas dos CNU's 2015, que vão decorrer em Braga,
Guimarães e Taipas, de 19 a 26 de Abril. A cerimónia de abertura vai ter lugar no Salão Nobre da
Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, na próxima Segunda-feira (dia 20), pelas 18 horas.
Depois do CNU de Kickboxing Light Kick, que ocorreu no passado dia 12 de Abril, os CNU's 2015
regressam com uma semana intensiva de desporto universitário. As primeiras provas são o Judo e o
Gymcup - Triatlo Indoor, actividade organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário
(FADU), integrada no Programa Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto
e Juventude, e vão realizar-se no Pavilhão Desportivo Universitário da Universidade do Minho, no
Campus Gualtar.
A competição organizada pela FADU, pela Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM),
pela Universidade do Minho (UM) e pelas Câmaras Municipais de Braga e Guimarães, vai contar com a
participação de cerca de 2300 estudantes-atletas e 141 equipas.
A cerimónia de abertura tem como anfitrião o Reitor da UM, António Cunha, bem como a presidente
da Federação Académica do Desporto Universitário, Filipa Godinho, e o presidente da Comissão
Organizadora, Carlos Videira, também presidente da AAUM. Estarão ainda na cerimónia os
representantes das Câmaras Municipais de Braga e Guimarães e do Governo. Os participantes estarão
representados pelos dirigentes dos respectivos clubes.
Os CNU's são a maior competição nacional de desporto universitário. Em jogo vão estar as
modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol misto, Escalada
dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing Lightkick f/m,
Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m.
Os apurados destas competições garantem lugar nos respectivos campeonatos europeus
universitários que, em ano ímpar, têm lugar em diferentes países da Europa.
Carlos Pereira
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Portugal-França em Sub-19 femininos foi adiado
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devido a problemas na ligação aérea O encontro Portugal-França, da primeira jornada do grupo 5 da
fase de qualificação para o Europeu de Sub-19 em andebol feminino foi adiado devido a problemas na
ligação aérea da seleção lusa para a Grécia. Segundo comunicado da Federação europeia (EHF), a
decisão foi tomada "no espírito do fair-play, depois de terem surgido alguns problemas com as
ligações aéreas para a Grécia", tendo a seleção portuguesa já chegado muito tarde à ilha grega de
Lemnos, onde o torneio vai está a ser jogado. O encontro foi agora marcado para as 10 horas de
domingo (08:00 em Lisboa), tendo a EHF informado ainda que os restantes encontros mantêm-se
como inicialmente programado. A fase de apuramento para o Europeu da categoria, que vai ser
disputado em Valência, Espanha, entre 23 de julho e 2 de agosto, está a ser disputada durante este
fim de semana.
, 18 abril de 201509:14
Lusa Filipe Farinha
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09:14 . Record Por Lusa - Record O encontro Portugal-França, da primeira jornada do grupo 5 da fase
de qualificação para o Europeu de Sub-19 em andebol feminino foi adiado devido a problemas na
ligação aérea da seleção lusa para a Grécia.Segundo comunicado da Federação europeia (EHF), a
decisão foi tomada "no espírito do fair-play, depois de terem surgido alguns problemas com as
ligações aéreas para a Grécia", tendo a seleção portuguesa já chegado muito tarde à ilha grega de
Lemnos, onde o torneio vai está a ser jogado.O encontro foi agora marcado para as 10 horas de
domingo (08:00 em Lisboa), tendo a EHF informado ainda que os restantes encontros mantêm-se
como inicialmente programado.A fase de apuramento para o Europeu da categoria, que vai ser
disputado em Valência, Espanha, entre 23 de julho e 2 de agosto, está a ser disputada durante este
fim de semana.
09:14 . Record
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Judo e Gymcup dão pontapé de saída da semana de desporto universitária
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O Campeonato Nacional Universitário de Judo (CNU) e o Gymcup - Triatlo Indoor vão dar início no
domingo, dia 19, à semana das Fases Finais Concentradas dos CNU's 2015, que vão decorrer em
Braga, Guimarães e Taipas, de 19 a 26 de abril. A cerimónia de abertura vai ter lugar no Salão Nobre
da Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, na próxima segunda-feira, dia 20, pelas 18 horas.
Depois do CNU de Kickboxing Light Kick, que ocorreu no passado dia 12 de abril, os CNU's 2015
regressam com uma semana intensiva de desporto universitário. As primeiras provas são o Judo e o
Gymcup - Triatlo Indoor, atividade organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário
(FADU), integrada no Programa Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto
e Juventude, e vão realizar-se no Pavilhão Desportivo Universitário da Universidade do Minho, no
Campus Gualtar.
A competição organizada pela FADU, pela Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM),
pela Universidade do Minho (UM) e pelas Câmaras Municipais de Braga e Guimarães, vai contar com a
participação de cerca de 2300 estudantes-atletas e 141 equipas.
A cerimónia de abertura tem como anfitrião o Reitor da UM, António Cunha, bem como a presidente
da Federação Académica do Desporto Universitário, Filipa Godinho, e o presidente da Comissão
Organizadora, Carlos Videira, também presidente da AAUM. Estarão ainda na cerimónia os
representantes das Câmaras Municipais de Braga e Guimarães e do Governo. Os participantes estarão
representados pelos dirigentes dos respetivos clubes.
Os CNU's são a maior competição nacional de desporto universitário. Em jogo vão estar as
modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol misto, Escalada
dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing Lightkick f/m,
Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m.
Os apurados destas competições garantem lugar nos respetivos campeonatos europeus universitários
que, em ano ímpar, têm lugar em diferentes países da Europa.
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ABC/UMinho vai à Noruega
em busca de final europeia
HOJE ÀS 23 HORAS sai de Braga o autocarro que leva a equipa de andebol
do ABC/UMinho a Lisboa, onde embarca amanhã às 5 da madrugada, em
voo com destino a Bergen, para o jogo em Stord, domingo às 18 horas.
ANDEBOL

| Redacção |

O encontro na Noruega tem início marcado para domingo pelas
18 horas locais, 17 em Portugal.
Para jogar a segunda mão da
meia-final da Taça Challenge, a
chegada do ABC/UMinho a
Stord está prevista para amanhã,
por volta das 20 horas, ou seja,
cerca de 18 horas após a saída de
Braga.
Dependendo da chegada na
Escandinávia, só no momento
se decide se a equipa minhota
ainda hoje vai treinar, no recinto
onde entra com uma vantagem
de sete golos (25-18) ganha na
primeira mão, sábado passado,
em Braga.
“Para já, a única decisão que
nós temos é que vamos ver o
pavilhão”, explicou ontem o
treinador Carlos Resende, cujas
considerações acerca deste jogo
vamos publicar em próxima
edição, assim como de outros
elementos do ABC/UMinho.
Com Carlos Resende a antever
o jogo que decide o acesso do
clube bracarense a mais uma
final europeia, esteve o jogador
Nuno Grilo.
As equipas nórdicas de andebol, “por norma, crescem a jogar
com defesas pouco profundas.
Sentem dificuldades com equipas como a nossa, que têm defesas agressivas, sobem aos portadores da bola e eles ficam um
bocadinho estagnados e sem saber o que fazer” — observou o
lateral esquerdo.
No recinto do Stord, o primeira

FLÁVIO FREITAS

Nuno Grilo no jogo da primeira mão em Braga, travado na sua acção atacante

linha vincou que o resultado da
primeira mão favorável aos bracarenses por margem de sete golos é fruto do bom desempenho,
“dessa nossa agressividade, dessa nossa defesa”.
Nuno Grilo, questionado se os
jogadores do clube bracarense
poderão estar a acusar algum
cansaço — tendo em conta a
derrota sofrida por 11 golos na
quarta-feira em Braga com o
Sporting — assegurou que “eu,
por mim, estou sempre a jogar”.

“É o que eu adoro fazer, ainda
por cima em jogos como o de
quarta-feira com o Sporting,
com um público fantástico, com
um ambiente único”, frisou.
Adiantando que “para qualquer
jogador, é um sonho estar em
grandes palcos” e que “eu não
estava cansado”, o lateral admitiu que o afastamento diante dos
‘leões’ da final do campeonato
nacional deixou no balneário
academista a marca de alguma
tristeza.
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Comitiva do ABC/UMinho parte hoje para a Noruega

DM

De avião, comboio e ferryboat
Pedro Vieira da Silva

comitiva do ABC/
UMinho parte, esta
noite, rumo à Noruega, onde, domingo à tarde, joga com
o NOR Stord Handball,
em partida relativa à segunda mão das meias-finais da Taça Challenge.
Cansados e um pouco desmotivados – a turma academista perdeu, na
quarta-feira, com o Sporting, e deixou de ter hipóteses de lutar pelo título
de campeão –, os jogadores e restante comitiva minhota vão ter pela
frente uma viagem dura.
A jornada começa pelas 23h00, em Braga, local
de partida do autocarro
que levará o grupo treinado por Carlos Resende
até ao Aeroporto da Portela, em Lisboa.
Aí chegados, é tempo
de esperar um pouco pelo voo até Amesterdão, na
Holanda, onde o ABC/
UMinho deverá chegar
por volta das 09h00 da
manhã.
Nova espera e, pelas
15h05, nova viagem pe-

A

Nuno Grilo (à direita) e Carlos Resende confiantes

lo ar até Bergen, na Noruega, sendo que o tempo
de espera será aproveitada para fazer uma viagem, de comboio, até
Amesterdão.
Segue-se, depois, nova viagem até Stord, sendo que a penúltima parte
do percurso será feita... de
ferryboat. A jornada acaba com a deslocação, de
autocarro, até Stord, estando prevista a chegada
ao hotel onde a comitiva
montará o quartel-gene-

ral até segunda-feira pelas 20h00. Que viagem...

Grilo queria jogar
«todos os dias»
Nuno Grilo, lateral-esquerdo do ABC/UMinho, sentiu o grupo «triste» após a derrota com
o Sporting, que afastou
a equipa da luta pelo título. «Ninguém gosta de
perder», atirou.
A equipa academista terá acusado algum cansaço no jogo com os leões,

mas Grilo garante que, se
fosse ele a mandar, jogava... todos os dias.
«Por mim jogava sempre. É o que gosto de fazer. Não me senti cansado. Adoro jogar, sobretudo
em jogos como o de ontem (anteontem): público fantástico e ambiente
único. É o sonho de qualquer jogador», atirou.
Quanto ao jogo da
Noruega, acredita em
«nova vitória» da turma
academista.
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ABC
PARTE
HOJE PARA
A NORUEGA
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Xico Andebol joga futuro na receção ao Maia/ISMAI
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Xico Andebol joga futuro na receção ao Maia/ISMAI Desporto 17 de Abril, 2015 15:53
O Xico Andebol espera um autêntico milagre para evitar a despromoção ao Campeonato Nacional da
2ª Divisão.
Os vimaranenses continuam a cinco pontos do Maia/ISMAI, primeiro clube acima da linha de água no
Grupo B, mas encontram-se no último lugar. E agora precisam de fazer uma segunda volta perfeita,
com três vitórias em três jogos, para garantir a permanência. E, além disso, têm de esperar que o
Maia/ISMAI escorregue nos três jogos e some três derrotas.
O que significa que o Xico Andebol joga o seu futuro na jornada deste fim-de-semana, quando
receber os maiatos. Outro resultado que não seja a vitória significa a descida de divisão. Logo, o
encontro é decisivo para o futuro da equipa orientada por Marco Guimarães. Não é por falta de
motivação que estamos neste lugar , garante o treinador dos vimaranenses. Marco Guimarães
assegura que os seus jogadores têm feito tudo para adiar a descida de divisão .
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Mariano Ortega: «Benfica terá de fazer um grande jogo»
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encarnados sonham com a final da Taça Challenge Mariano Ortega sabe das dificuldades que o Benfica
vai encontrar na 2.ª mão das meias-finais da Taça Challenge, domingo, frente aos romenos do
Odorhei, e por isso pede aos encarnados "concentração" e um "grande jogo" para virar o resultado e
assim carimbar o passaporte para a final. No primeiro jogo. "Esperamos um jogo muito parecido. São
uma boa equipa, como já têm mostrado e nós temos que fazer um grande jogo, com a ajuda dos
nossos adeptos aqui na Luz, para tentar virar o resultado. Temos que fazer um grande jogo. É
fundamental estarmos concentrados e fazer um bom segundo jogo para estarmos na final", disse
Mariano Ortega em declarações à BTV. A 2.ª mão das meias-finais de Taça Challenge entre o Benfica e
os romenos do Odorhei realiza-se domingo, às 19h15, no Pavilhão n.º 2 da Luz.
, 17 abril de 201518:13
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Águas Santas ou Passos Manuel decidem futuro no ´play-off´
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Uma das duas formações fica este sábado pelo caminho na luta pelo quinto lugar, que pode dar
acesso a uma competição europeia na próxima temporada.
Águas Santas defronta Passos Manuel
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Águas Santas Milaneza recebe este sábado o Passos Manuel no segundo e decisivo jogo da fase de
qualificação (5.º / 8.º Lugares) do Campeonato Fidelidade Andebol 1. A partida tem o seu início
agendado para as 18 horas, no pavilhão do Águas Santas, e vai ser dirigida pela dupla de Braga,
Alberto Alves/Jorge Fernandes.
Depois de ter ido vencer a Lisboa por tangencial 29-30, a formação de Paulo Faria tornou-se ainda
mais favorita a seguir em frente. Recorde-se que esta ronda eliminatória prevê a realização de apenas
dois jogos, no sistema das competições europeias, pelo que este sábado tudo terá de ficar definido. A
equipa que seguir em frente manterá aspirações a lutar pelo tão apetecido quinto lugar, defrontando o
vencedor da outra ronda, que coloca frente a frente o Sporting da Horta e o Madeira SAD.
Para sábado o Águas Santas Milaneza é favorito mas o Passos Manuel, que rubricou um excelente
campeonato, ainda terá uma palavra a dizer e tudo fará para contestar em campo o favoritismo
atribuído à equipa que agora joga em casa.
Quanto ao outro jogo, o Madeira SAD-Sp. Horta, foi adiado para o dia 22 de Abril, pelas 19 horas, no
pavilhão do Funchal, sendo certo que o Madeira SAD tem pela frente uma tarefa muito difícil já que
averbou no primeiro jogo, disputado na Horta, uma derrota expressiva por 33-27.
Prossegue o Grupo B
Entretanto, prossegue o Grupo B com a realização de dois jogos relativos à quarta jornada. A partir
das 18 horas, em Guimarães, e sob a direção da dupla de Braga, Fernando Costa/Diogo Teixeira, o
Xico Andebol, último com 18 pontos, recebe o Maia ISMAI, segundo, com 23. Favoritismo para a
equipa da Maia, situação que os vimaranenses tentarão contrariar.
A partir das 21 horas, em Santo Tirso, encontram-se Ginásio de Santo Tirso (terceiro, com 19 pts) e o
líder Delta Belenenses (29 pts), partida que vai ser dirigida pela dupla internacional de Braga, César
Carvalho/Daniel Freitas. Favoritismo claro da equipa de Belém que dve cimentar o primeiro lugar do
grupo B.
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Mariano Ortega: «Benfica terá de fazer um grande jogo»
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18:13 . Record Por Record Mariano Ortega sabe das dificuldades que o Benfica vai encontrar na 2.ª
mão das meias-finais da Taça Challenge, domingo, frente aos romenos do Odorhei, e por isso pede
aos encarnados "concentração" e um "grande jogo" para virar o resultado e assim carimbar o
passaporte para a final. No primeiro jogo o Benfica perdeu por 29-31."Esperamos um jogo muito
parecido. São uma boa equipa, como já têm mostrado e nós temos que fazer um grande jogo, com a
ajuda dos nossos adeptos aqui na Luz, para tentar virar o resultado. Temos que fazer um grande jogo.
É fundamental estarmos concentrados e fazer um bom segundo jogo para estarmos na final", disse
Mariano Ortega em declarações à BTV.A 2.ª mão das meias-finais de Taça Challenge entre o Benfica e
os romenos do Odorhei realiza-se domingo, às 19h15, no Pavilhão n.º 2 da Luz.
18:13 . Record
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Andebol
2.ª Divisão – zona Sul
Resultados última jornada
AC Sismaria-CDE Camões
Alto Moinho-Sportivo Loures
Ílhavo AC-Boa Hora FC
Marienses-Almada AC
Samora Correia-V. Setúbal
Torrense-Benavente
Vela Tavira-Benfica B
Classificação final
P
Boa Hora FC
71
Benfica B
67
AC Sismaria
63
CDE Camões
63
Marienses
60
Benavente
57
V. Setúbal
54
Torrense
47
Alto Moinho
47
Ílhavo AC
46
Sportivo Loures 42
Almada AC
42
Samora Correia
37
Vela Tavira
32

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
22
19
18
17
16
14
13
9
9
8
7
7
5
2

23-22
31-24
22-33
17-16
33-34
23-23
20-23

E D
G
1 3 740-543
3 4 669-545
1 7 712-609
3 6 647-582
2 8 694-642
3 9 676-654
2 11 685-674
3 14 603-651
3 14 654-672
4 14 621-689
2 17 592-679
2 17 606-674
1 20 564-726
2 22 555-678

3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados
1.º Dezembro-Batalha AC
CD Mafra-Zona Azul
Redondo-Juve Lis
Oriental-Sassoeiros

28-21
27-34
26-28
22-27

Classificação
Juve Lis
1.º Dezembro
Redondo
Oriental
Zona Azul
Sassoeiros
CD Mafra
Batalha AC

P
16
16
14
12
12
11
8
7

J
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
5
4
3
3
2
1
0

E
0
0
0
0
0
1
0
1

D
1
1
2
3
3
3
5
5

G
144-113
147-142
183-163
134-147
166-157
158-159
153-175
127-156

Próxima jornada 18 de Abril
Batalha AC-Redondo, Juve Lis-CD Mafra, Sassoeiros1.º Dezembro, Zona Azul-Oriental
1.ª Divisão feminina
Resultados última jornada
Col. João Barros-CA Leça
Colégio Gaia-Sports Madeira
JAC Alcanena-Alpendorada
Juve Mar-Alavarium
Maiastars-Madeira SAD
Passos Manuel-Juve Lis
Classificação final
P
Alavarium
61
Madeira SAD
60
Col. João Barros 56
JAC Alcanena
54
Colégio Gaia
51
Maiastars
44
Sports Madeira
43
Juve Lis
38
Alpendorada
32
CA Leça
31
Juve Mar
29
Passos Manuel
29

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
19
17
16
14
10
10
7
4
4
3
3

33-27
33-31
30-24
20-31
32-35
31-33

E
1
0
0
0
1
2
1
2
2
1
1
1

D
2
3
5
6
7
10
11
13
16
17
18
18

G
632-492
628-465
567-481
642-531
589-556
523-484
603-577
501-586
523-637
490-620
452-593
522-650

Próxima jornada 18 de Abril
Batalha AC-Redondo, Juve Lis-CD Mafra, Sassoeiros1.º Dezembro, Zona Azul-Oriental
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Andebol João
de Barros e Juve Lis
apurados para o playoff
Terminou no domingo a primeira
fase do Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão, em andebol feminino e,
como é habitual, duas equipas da
região apuraram-se para o playoff.
Nos quartos-de-final, disputados à
melhor de três, o Colégio João de
Barros (3.º), de Meirinhas, defronta
o Maiastars (6.º), ao passo que a
Juve Lis (8.º) tem pela frente o
Alavarium (1.º). Os jogos estão
agendados para 25 de Abril, e 2 e 3
de Maio.
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Equipa de Leiria vai disputar a subida à 1.ª Divisão de andebol

Sismaria: depois das alegrias
está de volta o trabalho duro
RICARDO GRAÇA/ARQUIVO

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
 “Foi bonita a festa, pá”. Esta música de Chico Buarque ilustra na
perfeição os momentos que se viveram, este sábado, no pavilhão da
Gândara. A segunda versão do
tema é de 1978, curiosamente, o
ano em que o Atlético Clube da Sismaria conseguiu pela única vez
no palmarés subir à 1.ª Divisão. A
vitória sobre os lisboetas do Camões não foi nenhuma obra poética, mas teve esforço, dedicação e,
para quem estava do lado de fora,
emoção dignos de uma epopeia. E,
claro, valeu pelo resultado.
O jogo era decisivo. Quinhentas
pessoas encheram por completo o
recinto. Entre elas Raul Castro,
presidente da Câmara Municipal de
Leiria, e Gonçalo Lopes, vereador
do Desporto. A Sismaria tinha de
ganhar por um para garantir o terceiro lugar da zona Sul da 2.ª Divisão e, dessa forma, garantir um lugar nos seis que vão disputar a subida ao patamar mais alto do andebol português. O adversário era
o outro interessado na vaga sobrante e, como tal, jogou todas as
cartas que tinha na manga. Só que
fez mal os trabalhos de casa. Não
leu o regulamento e pensou que a
derrota por um seria o suficiente.
Não era.
O final do jogo foi surreal. As
duas equipas festejaram a passagem à fase final, mas cinco minutos depois já só se ouviam gritos
vindos do balneário do clube da Estação. “Foi mesmo até ao fim”,
disse, aliviado, Luís Portela no final
da partida. “Foi um bom jogo de
andebol, por vezes mais com o coração do que com a cabeça. O resultado sorriu para a Sismaria, mas
também podia ter caído para o Camões”, confessou o central.

Luís Portela organiza jogo e aponta para o escalão máximo

Vitoriosa
Juve Lis mais perto
da 2.ª Divisão

Para o atleta, de 28 anos, o apoio
do público “foi fundamental” para
a vitória, mas depois de um sábado feliz e de um domingo de descanso, a equipa já começou a preparar com afinco os dez jogos que
Outra equipa tem estado em
faltam para a época terminar. O pridestaque na outra ponta da cidade.
meiro será no dia 1 de Maio, com a
Os seniores da Juventude do Lis
recepção ao Avanca, o principal
disputam a segunda fase da 3.ª
Divisão e lideram a zona Sul, estando candidato ao título, com estreitas
ligações ao FC Porto. Segue-se,
em posição privilegiada para
regressarem ao segundo patamar. A dois dias depois, a visita a Fafe e a
um clube com imensos pergamiequipa de André Afra tem até ao
nhos na 1.ª Divisão. “O sorteio não
momento cinco vitórias e apenas
uma derrota, o mesmo registo que o foi muito favorável, porque jogamos nas duas primeiras jornadas
1.º Dezembro, a quem já venceram
por esclarecedores 20-10. Na semana com os dois grandes candidatos”,
lamenta o guarda-redes Ivan Pepassada triunfaram no reduto de
outro candidato, o Redondo, por 26- drosa.
Os dois jogadores rejeitam qual28. Sobem os dois primeiros.

quer espécie de favoritismo, mas
salientam a vontade de fazer figura. Esta é a quarta vez em seis
anos que a Sismaria disputa esta
fase. Houve anos em que era mais
candidato, outros em que era menos, mas faltou sempre qualquer
coisa para conseguir o passaporte.
Será desta? “Vamos ver como corre. Temos as mesmas hipóteses do
que os outros e é com as nossas armas que vamos a luta”, diz Ivan
Pedrosa. “A fase final será para lutarmos e honrarmos a camisola do
Atlético Clube da Sismaria. Não somos candidatos, mas temos ambições e sonhos. Vão ser três semanas de preparação para podermos entrar com confiança ”, concretiza Luís Portela.
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Póvoa Andebol vitorioso
em todos os escalões
No passado fim de semana, as quatro equipas
do Póvoa Andebol em competição conheceram o sabor da vitória. Os Minis venceram
o Rio Tinto (15-27), os Infantis derrotaram
o Boavista FC (20-17), enquanto os Juvenis venceram o ABC (21-28). Por fim os
Juniores conquistaram a vitória perante o
AD Amarante (22-29).
Para a próxima jornada estão já agendados os jogos. Assim, no escalão de Minis
o Póvoa Andebol defronta o Azurara no
domingo, às 10h; em Infantis o Póvoa Andebol mede forças com o Santo Tirso, também no domingo às 11h30. Já os Iniciados
deslocam-se a Santa Cruz do Bispo onde
vão jogar contra os Lusitanos, no domingo
às 9h. Em Juvenis, os poveiros enfrentam o
CP Natação, no sábado, às 15h. A equipa de
Juniores conta com dois jogos no calendário,
um frente ao Gondomar, na sexta-feira, às

22h, e outro frente ao Modicus de Sandim,
no domingo, às 11h30.
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FEIRENSE NA MÁXIMA FORÇA NO
HANDEGAIA’15
ANDEBOL De 2 a 4 de Abril o andebol do
Feirense marcou presença no HANDEGAIA’15 com praticamente todos os escalões, desde os minis aos juniores. Foram
três dias intensos de competição com mais
de 70 atletas em representação do emblema que ostenta o castelo ao peito.
Os mais jovens feirenses foram mesmo os
que chegaram mais longe. Os Minis atingiram a final onde foram travados pela formação do Ginásio de Santo Tirso (27-23), que
curiosamente tinham vencido na abertura
do torneio (26-27). Nos restantes jogos somaram vitórias expressivas que espelham
bem a qualidade da formação azul.
Para além dos minis, também os infantis
e juniores tiveram excelentes prestações,
ambas estiveram muito perto da final,
mas acabaram a disputar o 3.º/4.º lugar.
Os infantis na fase de grupos só foram
derrotados pela formação da casa, o FC
Gaia, e nos restantes jogos estiverem à
altura, no derradeiro jogo acabaram traídos
pelos postes no desempate de livres de
sete metros, após um empate a 17-17, com
a formação do S. Mamede. Os juniores es-

tiveram em bom plano, com uma formação
composta essencialmente por juvenis, só
caíram perante as poderosas formações
do Santo Tirso e S. Mamede. Ainda assim
estiveram a um passo do sempre honroso
3.º lugar, mas deixaram escapar a vitória nos
últimos minutos para a formação da casa,
pela margem mínima (27-28).
A formação dos juvenis, começou a sua
participação a perder com o FC Porto, mas
depois foi sempre a subir, com várias vitórias por números esclarecedores. No final
acabaram por conquistar um honroso 5.º lugar num jogo com a formação do Gondomar
que venceram e convenceram por 28-16.
Finalmente no escalão de iniciados, o feirense foi capaz do melhor e do pior. Começaram
com uma derrota pesada contra a formação
do S. Mamede, que acabou em 1.º lugar, mas
no 2.º jogo realizaram contra o FC Porto uma
2.ª parte soberba, mesmo em inferioridade
numérica durante largos minutos, que
quase dava vitória. Infelizmente no último
jogo deixaram-se surpreender pela equipa
do Padroense (25-26) e terminaram a sua
participação em 8.º lugar.
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A175

ID: 58848651

10-04-2015

Tiragem: 6000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,87 x 2,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A176

ID: 58870477

10-04-2015

Tiragem: 2000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimensal

Área: 13,83 x 14,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A177

ID: 58847195

10-04-2015

Tiragem: 3000

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,18 x 18,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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