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mais  desporto 

ANDEBOL SELEÇÃO NACIONAL 

Salina vai jogar por Portugal 
Pivô do FC Porto convocado por Rolando Freitas Cubano 

naturalizado joga na 'operação Islândia' o Play-off a 12 e 16 de junho 

POr 

EDITE DIAS 

D
AYMARO SALINA é a 
grande novidade na con 
vocatória de Rolando 
Freitas para o play-off do 
Mundial de França do 

próximo ano. O pivot cubano do PC 
Porto tem o processo de naturali-
zação terminado e, com dupla na - 
cionalidade, pôde, finalmente, fa-
zer parte das escolhas do 
selecionador nacional, que sem-
pre apreciou a sua envergadura fí-
sica e os seus 2 m. 

Salina é o segunda atleta cuba-
no que Portugal naturalize depois do 
guarda-re- 
des Alfredo 
Quintana, 
também do 
FC Porto e 
igualmente con-
vocado. 

Ricardo Can-
deias, que joga em 
França, é o segun-
do guardião na lista 
do técnico nacional, 
que conta com Fábio 
Vidrago e Pedro Solha 
para a ponta-esquerda, en-
quanto António Areia e Pedro Por-
tela foram os eleitos para a direita. 
Cláudio Pedroso, Pedro Spinola e 
João Ferraz, o primeiro português a 
jogar na Bundesliga, preenchem os 
requisitos para a primeira linha 
da Seleção, onde Gilberto  

kW,  Duarte, Fábio Maga-
lhães e o recém- 

chegado Alexandre Cavalcanti pro 
metem dar uma ajuda. Bosko Bje- SELEÇÃO NACIONAL 
lanovic, José Costa e Tiago Rocha, Convocados 
o capitão, que atua nos polacos do 
Wisla Plock, completam o lote com 
que Rolando Freitas tentará voltar 
a colocar Portugal nos grandes pai-  
cos internacionais. Recorde-seque 
a última vez que a Seleção A mas-
culina esteve num Mundial foi pre-
cisamente em França, em 2001, e 
num Europeu, na Suíça, em 2006. 

Agora, a equipa portuguesa en - 
tra em estágio no dia 3 de junho, em 
Setúbal, onde realizará dois jogos 
particulares com a seleção do Ca-
tar, antes de viajar, no dia 10, para 
a Islândia. Dois dias depois, a forma - 
ção lusa enfrenta os islandeses na 
primeira mão do play-off rumo ao 
Campeonato do Mundo de França 
e, no dia16, será 
a vez do Dra- Esperança 
gão Caixa re - 
ceber a (teci comanda sonho 
siva partida. 

Ulisses Pereira convocou 16 jo-
gadoras para últimas jornadas da 
qualificação para o Euro-2016 

A Seleção feminina concentra-se dia 30 
para preparar as duas últimas jornadas da 
qualificação para o Europeu-16: a receção 
à poderosa Rússia, a 2 de junho, em São 
João da Madeira, e a visita ã Dinamarca, a 
5. Ainda com esperança, que passa por 
duas vitórias e o desaire das nórdicas com 
as turcas, o selecionador Ulisses Pereira 
chamou 16 jogadoras. Rita Alves e Filipa 
Fontes fazem a estreia nesta qualificação 
e Maria Pereira regressa após lesão. 
Portugal tem 1 triunfo e 3 derrotas. H. C 

Daymaro 
Salina vai 

estrear-se 
pela 

Seleção 
Nacional 

NOME POSIÇÃO aUIE 
Alfredo Quintana GR FC Porto 
Rkartio Candeias. GR Pontault-Combault (Fra) 
Fábio Antunes 2.'L ABC 
Pedro Solha 2.'1. Sigc?rti% 
Anidniiiiiiii   2.7i:-..  - FC Porto 
Pedro Portela , l'L Sportkig 
José Costa 2? L Montpellier (Fra) 
Tiago Rocha 2.'L Wisla Flodc (Pol) 
Daymaro Saha 2.'L FC Porto 
Gilberto Duarte 1.'L FC Porto 
Fábio Magalhães 1.'1.    SI? !g 
Bosko Bjelanovic r L Sportkig 
Alexandre Cavalcanti 1.'1 Bentica 
Tiago Pereira 1.' L Benfica 
Rui Silva t 1. FC Porto 
João Ferraz r I_ Wetliar (Ale) 
Pedro Spinola 1.'L ABC 
MU* Pectoso r 1. Madeka SAD 
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Opinião

Há duas semanas atrás, neste mesmo
espaço, terminava o artigo que aqui
escrevi sob o título “Braga – Capital

do Desporto” da seguinte forma: “A fechar,
deixar dois desejos muito pessoais em que,
estou certo, muitos Bracarenses me acompa-
nham. 

Força, ânimo e felicidade para o ABC na
disputa pela vitória na Final do Campeonato
Nacional de Andebol (A1) e na Taça Chal-
lenge e ao Sporting Clube de Braga na Final
da Taça de Portugal. 

Vencer estas competições seria, sem dúvi-
da, a cereja no topo do bolo de uma cidade
que, ano após ano, se afirma e confirma co-
mo Capital do Desporto”.

Duas semanas volvidas e dois dos três de-
sejos que formulei foram já, de forma abso-
lutamente memorável, alcançados, num fim-
de-semana que, sem sombra de dúvida,
perdurará na memória de todos pelos melho-
res motivos.

Tudo começou no Sábado com um Flávio
Sá Leite totalmente lotado, com centenas de
pessoas a terem de ficar fora do Pavilhão por
não caber mais uma pessoa que fosse no seu
interior. Uma jornada épica, um ambiente
frenético e contagiante a fazer lembrar as
melhores tardes do Académico.

O ABC foi inteligente e de uma maturidade
absolutamente incrível do início ao fim, con-
seguindo gerir com sobriedade e frieza os
seis golos trazidos de vantagem da primeira
mão.

Cedo se percebeu que muito dificilmente e,
à quarta tentativa, o ABC de Braga não pas-
saria a ter nas suas ricas e preenchidas vitri-
nas um troféu europeu. Assim foi e apesar da
derrota por 25-29, a Taça Challenge ficou
em Braga. O Sá Leite e a cidade irromperam
em festejos por ver o seu Académico regres-
sar aos lugares cimeiros do Andebol nacio-
nal e internacional, lugares, esses, que con-
venhamos são seus por direito próprio.

Sem tempo para descansar, seguiu-se aque-
la que para mim, pessoalmente, é a festa
mais bonita do desporto em Portugal. Falo,
naturalmente, da Final da Taça de Portugal e
não o digo, apenas, por se tratar do desporto
do qual fui praticante e no qual exerço, hoje,
funções de dirigente, nem, tão pouco, por ser
o desporto rei.

Digo-o porque o sinto, genuinamente. Não
há nenhum fenómeno desportivo em Portu-
gal igualmente capaz de uma tão grande en-
volvência social, humana e territorial como a
final da Taça de Portugal em futebol.

São dezenas de milhares de pessoas que,
em grupo ou individualmente, de autocarro,
de comboio ou em automóvel próprio, pre-

param, religiosamente, os seus farnéis, as
suas merendas, juntam a família e os amigos
e rumam ao Jamor para a festa da Taça.

Há, até, grupos que se apresentam no Par-
que do Jamor com verdadeiras estruturas de
campanha, a fazer presumir estadas mais
longas e onde não falta absolutamente nada
desde mesas, cadeiras, assadores, porcos no
espeto, máquinas de cerveja de pressão, pi-
pas de vinho, colunas de som profissionais,
mesas de mistura e carros de apoio técnico
sempre por perto a esta parafernália de coi-
sas.

Hoje, quero, aqui, falar-vos da minha festa,
do meu Jamor. Foi a terceira vez que estive
no Jamor a apoiar o Braga, o Mágico que nos
anima a vida. Recordo-me bem da final de
1997/1998 perdida para o Porto por três a
um e recordo-me, melhor e mais dolorosa-
mente, da final perdida a época passada, nas
grandes penalidades, para o Sporting Clube
de Portugal após termos estado, no tempo re-
gulamentar, a vencer por duas bolas a zero.

Este ano, apesar da desistência de alguns
que, após a derrota do ano passado juraram
nunca mais regressar ao Estádio Nacional, lá
voltamos a juntar a família e os amigos mais
próximos para rumar ao Jamor e defender,
cantando até ficar sem voz, pelo Arsenal do
Minho.

E como valeu a pena. Foi um dia épico,
memorável, de sadio convívio e de salutar
encontro com muitos amigos e, no final, ain-
da que mais uma vez com muito sofrimento
à mistura, trouxemos a Taça para Braga, en-
riquecendo mais a nossa história e colocando
a cereja no topo do bolo de uma grande épo-
ca desportiva.

A fechar, uma revelação. Só hoje (Segun-
da-Feira) vi os penáltis da Final. No Domin-
go, no Estádio, e depois do balde de água ge-
lada do ano passado e, também, devido à
similitude das circunstâncias do jogo de on-
tem com o de há um ano atrás, não consegui
olhar. Voltei as costas ao relvado e, ajoelha-
do, pedi ajuda a todos os Santos, Deuses e
Nossas Senhoras de que, no momento, me
consegui recordar.

E foi assim, neste ritual que descobri o sen-
tido de cada penálti. Através dos gestos e das
reacções das pessoas que, atentamente, pers-
crutava. No final, os rostos onde minutos an-
tes havia desânimo, tristeza, apreensão e
descrença, abriram-se num enorme sorriso e,
dos mais novos aos mais velhos, vi e registei
alguns dos sorrisos mais felizes com que já
tive a oportunidade de me cruzar.

Cinquenta anos depois a Taça de Portugal
era novamente nossa. Só nossa. Toda nossa.

A FESTA DAS TAÇAS

ESQUERDA | PEDRO SOUSA
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Iniciados da B. Perestrelo foram terceiros na fase nacional. FOTO CDBP 

B. Perestrelo e CS Madeira 

afastados da fase final 
As jovens equipas madeirenses da 
Bartolomeu Perestrelo e do Club 
Sports Madeira, não foram felizes, 
no passado fim-de-semana nas fa-
ses de apuramento nacional de an-
debol, acabando por falhar o aces-
so às fases finais que se disputam 
no próximo mês de Junho. 

Nos Nacionais de juvenis femi-
ninos, disputado em Leça da Pal-
meira, as campeãs regionais, esti-
veram bem perto de garantir o 
apuramento para a luta pelo títu-
lo nacional mas acabariam por fi-
car afastadas ao perder diante do 
CA Leça, num emocionante en-
contro, que veio a terminar com o 
resultado final de 37-39. 

Nos restantes encontros o  

Sports venceu o SIR 1.0  de Maio 
por 26-19 e o Alavarium, por 34-
28, terminando no segundo lugar 
final, e ficando assim afastada da 
fase seguinte, já que apenas o pri-
meiro lugar carimbava o passa-
porte para a final-four final. 

Já no Nacional de iniciados 
masculinos os 'estudantes' com-
petiram na fase de apuramento 
zona 2, que teve lugar em Estarre-
ja, e eram obrigados a conquistar 
o primeiro posto para seguir em 
frente. Contudo as derrotas diante 
do FC Porto/Dragon force, por 
25-30, e do Estarreja, por 30-27 
colocou a Bartolomeu Perestrelo 
no terceiro lugar da classificação e 
longe da fase seguinte. P. V. L. 
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CAMPEÃS NACIONAIS
RECEBIDAS NO AEROPORTO 

A equipa do Madeira SAD,
que se sagrou Campeã Na-
cional de Andebol em senio-
res femininos, no passado
fim de semana, após uma
brilhante vitória em casa do
então campeão em título
Alavarium, foi recebida on-
tem de manhã, à chegada ao
Aeroporto, pelo diretor regio-
nal de Juventude e Despor-
to, David Gomes, e pelo dire-
tor de serviços de Apoio à
Atividade Desportiva, Juan
Gonçalves. 
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CLÁUDIO PEDROSO
CHAMADO À SELEÇÃO 

Cláudio Pedroso, lateral do
Madeira SAD, foi chamado à
Seleção Nacional de Andebol
com vista aos dois jogos do
playoff de apuramento para
Mundial 2017 a disputar com
a Islândia.
Os jogos frente aos islande-
ses para a qualificação euro-
peia para o próximo Cam-
peonato do Mundo de 2017,
que se realizará em França,
estão agendados para 12 e
16 de junho, respetivamente
em Reykjavik e no Porto.
A convocatória é dominada
pelo FC Porto, que cedeu
cinco atletas, seguindo-se o
Sporting, com quatro, e ABC
e Benfica, ambos com dois
atletas.
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,{1 MON NA 
FINAL E MOTA El4 
OWisla Plock de Tiago Rocha 
venceu o Gomil( Zabrze (29-
27) na meia-final daTaça da 
Polónia, mas perdeu afinal 
com o Kielce por 33-36. O 
português fez cinco golos no 
primeiro jogo e quatro no 
segundo. Na Hungria, o 
Csurgoi de Filipe Mota 
terminou o campeonato em 
quinto, e o português marcou 
seis na vitória sobre o 
Balatonfuredi (28-25). João 
Jacob, com quatro golos, 
ajudou o Limburgo a bater o 
Bevo (34-19), a abrir o play-off 
do título holandês. -AS. 
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Benfica festejou o título a duas jornadas do fim 

Benfica utilizou estrelas e foi campeão de juniores 
Augusto Aranda leva 
66 jogos e Cavalcan-
ti 48, mas foram 
decisivos no primei-
ro título do ano 

••• O Benfica praticamente 
nunca deu descanso aos jo-
vens Augusto Aranda (17 
anos) e Alexandre Cavalcanti 
(19), mas o contributo da du-
pla que já tem brilhado na 
equipa sénior foi fundamen-
tal na conquista do primeiro 
título nacional da época, ode  

juniores, pois os encarnados 
festejaram a duas jornadas 
do fim da fase final ao soma-
rem sete vitórias e apenas 
um empate, este cedido no 
passado domingo, frente ao 
Águas Santas. Aranda mar-
cou 46 golos e Cavalcanti 37, 
numa fase final em que fize-
ram ambos seis jogos, parte 
deles nos dias seguintes aos 
jogos dos seniores frente a 
FC Porto (meias-finais) e 
ABC (final). Um esforço pou-
co comum, levando a que 
Aranda já tenha 66 jogos esta  

época, entre juniores, I e II 
Divisão (equipa B), Taça de 
Portugal e Challenge, mas 
que não é caso único.. Num 
campeonato de juniores bas-
tante disputado, também o 
ABC utilizou quase sempre 
André Gomes - a nova estrela 
já vai em 61 jogos -, Oleks 
Nekrushets e o guarda-redes 
Cláudio Silva, enquanto o 
Águas Santas ocupa a segun-
da posição mas tem os contri-
butos de Luís Frade e José 
Barbosa, presenças habituais 
nos seniores. —cs. 
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A 

etIROKU 

o Campeonato 
da Europa da 
Suíça, jogado 
em 2006, foi a 
última grande 
prova onde a 
Seleção A 
esteve 

Daymaro Salina, naturalizado há dias, é a maior novidade na convocatória da Seleção Nacional 

Japão'1997, 
França'2001 e 
Portugal'2003 

g foram os 
únicos 
Mundiais em 
que a Seleção 
esteve 

Pivô do FC Porto já está naturalizado e foi chamado por 
Rolando Freitas, que irá estrear também Alexandre Cavalcanti 

NA SELECAO 
Depois deTchikoulaev, 
Bolotskih, Sraljic e 
Quintana, que se estreou 
em 2014, Daymaro Salina é 
o quinto naturalizado na 
Seleção Nacional, que vai 
agora atacar o play-offde 
acesso ao Mundial'2017 

amauneaulizs 
••• Daymaro Salina é a 
grande novidade nos convo-
cados de Rolando Freitas 
para os trabalhos da Seleção 
Nacional, que vai preparar o 
play-off de acesso ao Mun-
dial de França'2017. A Islân-
dia é o adversário de Portu-
gal, com jogos em Reiqueja-
vique, no dia 12 de junho, e 
no Dragão Caixa, a 16. 

Daymaro Salina, que já tem 
dupla nacionalidade, será o 
quinto naturalizado a jogar 
pela Seleção de andebol, de-
pois dos russos Viktor 
Tchikoulaev (central) e Vla-
dimir Bolotskih (lateral-di-
reito), do sérvio Vojislav 
Kraljic (lateral-esquerdo) e 
do cubano Alfredo Quintana 
(guarda-redes), este o mais 
recente antes de Daymaro e 
que se estreou pela equipa 
das Quinas em setembro de 
2014. • 

Além da estreia de Dayma-
ro, haverá ainda a de Alexan-
dre Cavalcanti, internacio-
nal sub-21, do BenfIca, que 
com apenas 19 anos tem sido 
muito utilizado por Mariano 
Ortega, fundamentalmente 
em ações defensivas, numa 
equipa que conquistou aTaça  

de Portugal, chegou à final da 
Taça Challenge - ganha no 
sábado pelo ABC - e está na 
final do campeonato, tam-
bém numa disputa com os 
academistas. 

Com estes dois atletas -
Daymaro tem dois metros e 
Cavalcanti 2,01 m -, a Sele-
ção Nacional ganha muito 
em altura e peso, sendo que 
estes passam a ser os jogado-
res de campo de maior esta-
tura entre os eleitos de Ro-
lando Freitas, que tinha no  

guardião Alfredo Quintana, 
com 2,02 metros, o interna-
cional de maior estatura. 

A Seleção concentra-se no 
dia 3 de junho em Setúbal, 
tendo dois jogos particulares 
agendados com o Catar - me-
dalha de prata no último 
Mundial, que organizou, em 
2015 -, nos dias 6 e 8. No dia 
10, a equipa nacional partirá 
para a Islândia, onde, a 12, 
fará o primeiro jogo do play-
off de acesso ao Mundial de 
França de 2017. 

CONVOCADOS 
NOME Po:,;(Án !DRUE i,;1 
Alfredo Quintana Guarda-redes 28 2,021100 FC Porto 21 
Ricardo Candeias Guarda ledes 35 1,88/81 Pontault-Osmbautt (França) 92 
FabloVldrago Pontaesoverda 27  180/70 ABC 27 
Pedro Solha . Pontaimuerda 34 1,84/83 Sporting 107 
Antonio Areia Pontadreita 25 190/87 FC Porto 17 
Pedro Porteia Ponta-cleeta 26 1,85/88 Sporting 40 
José Costa Pivó 32 1,90/98 Montpelier (Frark;a) 96 
Tiago Rocha Pivô 30 195/105 lAresla Plodd Polónia) 95 
Daymaro Sarna Pivô 28 200/105 FC Porto • 
Gilberto Duarte I ateralesquerdo 25 195/95 FC Porto S7 
Fábio Magalhães Laterakesq~cio 28 194/99 Sporting 91 
8osko Elíelanovic Laterakcsque'do 30 ' 195/94 Sporting 65 
Alexandre Cavalanti Lateral-esquerdo 19 2.01/95 8enfica 
Tiago Pereira Centra 26 1,87185 Benfica 49 
Rui Siva Central 23 1,86/91 FC Porto 32 
loáo Ferraz Lateral-ckreito 26 198/95 Wetdar (Alemanha) 48 
Pedro Spinola Lateral dreito 32 1,86191 ABC 27 
Cláudio Pedroso Lateral direito 30 198/96 Madeira SAD 70 

Página 8



A9

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,20 x 8,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64576885 24-05-2016

. PEDROSO 
DEIXA O MADEIRA SAD 
Foi através de um post no 
Facebook, em que agradece a 
todos os elementos da 
equipa e se refere a Paulo 
Fidalgo como o "melhor 
treinador português a todos 
os níveis", que Cláudio 
Pedroso anunciou ontem 
estar de saída do Madeira 
SAD. "Saio daqui melhor 
jogador, mas melhor pessoa 
também", escreveu ainda o 
lateral-direito, que esteve 
um ano no Funchal, 
emprestado pelo Benfica, 
para onde deverá voltar na 
próxima temporada.  - 
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Redator principal 

O ABC do andebol 
® Com a luta pela conquista do 
campeonato ainda em aberto, a 
vitória do ABC frente ao Benfica 
na Taça Challenge é o corolário 
de uma aposta que tem meia dú-
zia de anos, quando o técnico 
Carlos Resende ingressou no 
clube em 2011. 0 ABC vivera um 
passado glorioso no inicio dos 
anos 90 sob o comando de 
Aleksander Donner, quando foi 
finalista na Liga dos Campeões 
em 1993/94, mas depois não con-
seguiu sustentar essa equipa-
maravilha Os rivais FC Porto. 
Sporting e Benfica tinham uma 
certa dificuldade em lidar com 
um clube como o ABC. onde o 
andebol era vincadamente a pri-
meira modalidade. 

A saída de Donner precipitou o 
fim de uma geração de ouro e foi 
preciso esperar quase duas déca- 

AOS POUCOS, °TÉCNICO 
CARLOS RESENDE DEU " 
EXPRESSÃO A UMA EQUIPA 
QUE VALE PELO SEU TODO 

das para o ABC apresentar um 
projeto à sua medida,sem entrar 
em loucuras. 

A escolha recaiu em Carlos Re-
sende, ainda hoje considerado o 
melhor andebolista português 
de sempre. Aos poucos o técnico 
soube construir as bases que lhe 
permitiram ter uma equipa mui-
to competitiva e com várias op- 

ções, com muita gente ligada ao 
clube desde a formação. Sem a 
pressão obrigatória de ter de ser 
campeão,o grupo de trabalho 
mostrou estar unido. Foi isso 
que levou o ABC a operar várias 
reviravoltas no marcador frente 
aos seus rivais no campeonato. 
Quando alguém estava lesiona-
do, havia sempre uma solução à 
altura e na final da Taça Challen-
ge, N uno Grilo. porexemplo, não 
foi utilizado. A cartilha é a mes-
ma e a primeira vitória europeia 
do clube minhoto é sustentada 
pelo q uerer e ambição de um pu-
nhado de jogadores que ajuda-
ram o ABC a voltará ribalta. E 
como consequência passaram a 
fazer parte da história. 
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FC Porto 
Tiago Pereira (C) Benfica 
Rui Silva (C) 

FC Porto Gilberto Duarte (II) 

Sporting.  
Benfica 

Bosko Bjelanovic (11) 
Alex. Cavalcanti (1E) 

Wetzlar (ALE) Solo Ferraz (10) 
ABC Pedro Spinola (W) 

Cláudio Pedroso (10) Madeira SAD 
ABC Fábio Antunes (PE) 

António Areia (PD) 

Pedro Solha (PE) Sporting.  
FC Porto 
Sporting.  Pedro Portela (PD) 

a 
REFORÇO. Daymaro Salina foi naturalizado 

O grupo concentra-se em Setú-
bal, a 3 de junho, estando previstos 
jogos de preparação com o Qatar, 
vice -campeão mundial. Os jogado - 
res do Benfica e ABC - se forem ao 59  
jogo da final acabamo campeonato 
al dejunho - não tân nenhum pro 
gramade preparação até ao estágio. 
Quanto aosque estãosem competi-
ção, "têm um piano decontingên-
cia para superar o tempo de para-
gem", revelou Rolando Freitas. 

Quanto à Seleção feminina, tem 
dois jogos decisivos no Grupo 6 de 

de junho), e depois joga fora com a 
Dinamarca (5 de junho). o 

CONVOCATÓRIA 
Alfredo Quintana (GR) FC Porto 
Ricardo Candeias (GR) Pontault (FRA) 

Fábio Magalhães (LE) 

Montpellier (f kn u 
Wisla Plock (P01) 

FC Porto 

apuramento para o Euro'2016. En-
tra em estágio dia 30, em S. João da 
Madeira, onde defronta a Rússia (2 Tiago Rocha (P)  

Daymaro Salina (P) 
Treinador: Rolando Freitas 

José Costa (P) 

SALINA DE PORTUGAL 
Luso-cubano convocado 
para playoff; Cavalcanti 
também é novidade para 
os jogos com Islândia 

ALEXANDRE REM 

em  A convocatória para o playoff de 
apuramento para o Mundial'2017, 
frente à Islândia, tem duas novida-
des absolutas na Seleção. O já natu-
ralizado luso-cubano Daymaro Sa-
lina (FC Porto) e o jovem de 19 anos 
Alexandre Cavalcanti (Benfica) fo-
ram chamados para os jogos a 12 e 
16 de junho, em Reiquejavique e 
Porto, respetivamente. 

O selecionador Rolando Freitas 
justificou a escolha do pivô e do la-
teral: "Salina é mais um português 
e com qualidade suficiente para ser 
convocado. Enquadra-se no nosso 
objetivo, que écriar condições para 
o apuramento. Quanto a Cavalcan -
ti, é um jovem com muito valor, 
demonstrado na segunda metade 
cia época". O benflquista ficou ra -
diante com a chamada à Seleção. 
"Estou muitoorgulhosoesatisfeito. 
É sinal que o trabalho no Benfica 
está a ser bem feito", sublinhou. 

A equipa, com18 jogadores, inte-
gra pela primeira vez dois luso-cu-
banos, contando com oguarda- re-
des Alfredo Quintana, também do 
FC Porto. Para além dos andebofis-
tas que jogam em clubes no estran - 
geiro, Sporting, Benfica, ABC e Ma-
deira SAD são os restantes emble-
mas representados na lista. 
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Cavalcanti também é novidade para os jogos com Islândia 05:56 . Record Por Record A convocatória
para o playoff de apuramento para o Mundial'2017, frente à Islândia, tem duas novidades absolutas
na Seleção. O já naturalizado luso-cubano Daymaro Salina (FC Porto) e o jovem de 19 anos Alexandre
Cavalcanti (Benfica) foram chamados para os jogos a 12 e 16 de junho, em Reiquejavique e Porto,
respetivamente.O selecionador Rolando Freitas justificou a escolha do pivô e do lateral: "Salina é mais
um português e com qualidade suficiente para ser convocado. Enquadra-se no nosso objetivo, que é
criar condições para o apuramento. Quanto a Cavalcanti, é um jovem com muito valor, demonstrado
na segunda metade da época". O benfiquista ficou radiante com a chamada à Seleção. "Estou muito
orgulhoso e satisfeito. É sinal que o trabalho no Benfica está a ser bem feito", sublinhou.A equipa, com
18 jogadores, integra pela primeira vez dois luso-cubanos, contando com o guarda-redes Alfredo
Quintana, também do FC Porto. Para além dos andebolistas que jogam em clubes no estrangeiro,
Sporting, Benfica, ABC e Madeira SAD são os restantes emblemas representados na lista.O grupo
concentra-se em Setúbal, a 3 de junho, estando previstos jogos de preparação com o Qatar, vice-
campeão mundial. Os jogadores do Benfica e ABC - se forem ao 5º jogo da final acabam o
campeonato a 1 de junho - não têm nenhum programa de preparação até ao estágio. Quanto aos que
estão sem competição, "têm um plano de contingência para superar o tempo de paragem", revelou
Rolando Freitas.Quanto à Seleção feminina, tem dois jogos decisivos no Grupo 6 de apuramento para
o Euro'2016. Entra em estágio dia 30, em S. João da Madeira, onde defronta a Rússia (2 de junho), e
depois joga fora com a Dinamarca (5 de junho).Lista de convocados:Alfredo Quintana (GR) FC
PortoRicardo Candeias (GR) Pontault (FRA)Tiago Pereira (C) BenficaRui Silva (C) FC PortoGilberto
Duarte (LE) FC PortoFábio Magalhães (LE) SportingBosko Bjelanovic (LE) SportingAlex. Cavalcanti (LE)
BenficaJoão Ferraz (LD) Wetzlar (ALE)Pedro Spínola (LD) ABCCláudio Pedroso (LD) Madeira SADFábio
Antunes (PE) ABCPedro Solha (PE) SportingAntónio Areia (PD) FC PortoPedro Portela (PD)
SportingJosé Costa (P) Montpellier (FRA)Tiago Rocha (P) Wisla Plock (POL)Daymaro Salina (P) FC
PortoTreinador: Rolando Freitas
 
 05:56 . Record
 
 

Página 12



A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 6,55 x 30,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64559635 23-05-2016

i
inquérito

RUI PEDRAS
Bombeiro

“É gratificante para a nossa cida-
de. Foi um bom trabalho de uma

equipa nossa.”

ANDREIA CORREIA
Bombeira

“É um resultado que nos enaltece
enquanto cidade. Vem dar mais re-

conhecimento à cidade.”

NUNO RODRIGUES
Bombeiro

“Pareceu-me bem. Fiquei muito
contente com a vitória  de uma

equipa minhota.”

FRANCISCA FERNANDES
Estudante investigadora

“Temos um clube vencedor que é
da nossa terra e que atingiu um
resultado muito positivo na final

da Taça Challenge. Isso engrande-
ce a nossa cidade.”

O que achou da vitória
do ABC/UMinho na Taça
Challenge de andebol?
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Hugo Rosário regressa 

Cláudio Pedroso de saída 

MADEIRENSES 
ESTÃO APOSTADOS 
EM CONSTRUIR UM 
PLANTEL DE 
QUALIDADE 

Ai está o primeiro reforço do Ma-
deira Andebol SAD para a tempo-
rada 2016/2017. 

Hugo Rosário lateral esquerdo 
que ainda ete sábado actuou com 
as cores do Aguas Santas frente aos 
madeirenses, está de regresso à Re-
gião para vestir de novo a camisola 
do Madeira Andebol SAI) isto de-
pois de uma primeira passagem 
ainda com idade de júnior em 
2011/2012 tendo então se sagrado 
vice campeão nacional ao serviços 
dos madeirenses. 

A boa época ao serviço da SAD 
treinada então igualmente por 
Paulo Fidalgo levou este lateral es-
querdo até ao Porto onde esteve 
duas temporadas e com dois títulos 
ganhos. Depois Hugo Rosário Tu- 

mou ao Águas Santas onde foi um 
dos mais influentes jogadores nas 
duas últimas temporadas. 

Cláudio de saída da SAD 
Outro dossier encerrado tem a 
ver com o internacional Cláudio 
Pedroso. 

O jogador que ainda pertence 
aos quatros do Benfica, apesar de 
em vários momentos durante as 
ultimas semanas ter manifestado 
por um lado, o desejo de continuar 
na Madeira e por outro, afirmar ter 
encerrado o capítulo Benfica, tudo 
indica que este importante ande-
bolista na estratégia do Madeira 
SAD ao longo da época deverá ru-
mar ao clube de origem pelo me-
nos por agora. 

O DIÁRIO sabe que a adminis-
tração do Madeira Andebol SAD 
fez tudo para que o jogador se 
mantivesse na Região, apresen-
tando inclusive uma proposta de 
referência e que, numa fase ini-
cial, tudo se conjugava para que o 
jogador colocasse preto no bran-
co relativamente à sua continui-
dade. H.D.P. 

Hugo Rosário está de regresso ao Madeira SAD. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 
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A equipa do CS Madeira perdeu
ontem por 29-25 em casa do
Maiastars, que assim assegu-
rou o 5.º lugar no Campeonato
Multicare 1ª Divisão Feminina
2015/16. 
No terceiro e último jogo do
“playoff” de apuramento para o
5.º e 6.º lugares, disputado na
Maia, entrou melhor CS Ma-
deira, que chegou a deter uma
vantagem de 3-7 até meio da
primeira parte. Mas as norte-
nhas reagiram bem e consegui-
ram ir para o o intervalo ganhar
por 12-11. 
No segundo tempo, o Maiastars
manteve-se sempre na frente
do marcador e através de um
jogo mais eficaz e com grande
concentração, construiu uma
diferença no marcador que que
foi gerindo até ao final da par-
tida, que venceu por 29-25.
Com esta derrota, o CS Madeira
quedou-se pelo 6.º lugar do
campeonato, que foi conquis-
tado, no passado sábado, pelo
Madeira SAD de Sandra Mar-
tins.  JM

ANDEBOL
CS MADEIRA PERDE NA MAIA
E FALHA 5.º LUGAR 
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EDITORIAL

Opresidente do PS Madeira es-
tará hoje com o ministro do
Planeamento e Infraestrutu-

ras. Com Pedro Marques, Carlos
Pereira falará de três importantes
situações, que muito está a mar-
car o presente e o futuro dos
madeirenses: o subsídio de mo-
bilidade, as verbas que provém
da Europa ao abrigo do Fundo
de Coesão e o novo Hospital.

O que marca, neste périplo de
Carlos Pereira pelos vários mi-
nistérios, nem sequer são só os
temas abordados, mas a forma,
nova, em relação a outros líderes
de oposição, como procura fazer
pressão em prol dos interesses
dos madeirenses.

Normalmente, o que acontece
com os líderes de oposição é
fazer pressão negativa. Foi assim
com os anteriores líderes socia-
listas, mais apostados em pedir
aos governantes de lá para que
não reunissem com os de cá e
em fazer tudo para que negocia-
ções entre Madeira e Lisboa fa-

lhassem, para depois poderem
dizer que o Governo de cá não
conseguiu resolver.

No caso, os interesses da Ma-
deira passavam para segundo
plano, para primazia dos parti-
dários.

Carlos Pereira, aproveitando o
Governo socialista de António
Costa, está a exercer uma nova
metodologia conversa com os
ministros e tenta resolver ques-
tões fundamentais para a Re-
gião.

Claro que quando diz que o
Governo Regional nada está a
fazer nesse sentido está a fazer
política. Os governantes também
estiveram em Bruxelas a pedir
mais verbas para a Coesão e já
solicitaram aos ministros verbas
prioritárias para o novo Hospital,
como ainda já enviaram para
Lisboa um conjunto de alterações
ao subsídio de mobilidade. Sim,
mas com o PS a fazer este traba-
lho, é a Região e Carlos Pereira
que também ganham. JM

Carlos Pereira
Influência

ROSTO DO DIA

O BEM

A
discriminação é dos piores
castigos que uma pessoa
pode ter. Seja pela raça,
pela cor da sua pele, pela
sua opção sexual ou até

pelo seu aspeto físico. Há discri-
minações para todos os gostos e
feitios.

Essa discriminação é vivida no
quotidiano, salta à vista de todos
na televisão (por exemplo, os
anúncios são quase sempre por
pessoas bonitas, jovens e elegantes
e quando aparece alguém que es-
capa a estes condicionalismos
quase sempre é num vídeo cómi-
co) e é propagandeada a todo o
instante.

Uma discriminação que sempre
foi recusada por Jesus Cristo. O
Nazareno falava e comia com to-
dos e perdoou a todos os que se
arrependiam. Esteve com judeus
e fiéis de todos os credos, com
negros e brancos, com doutores
e com pescadores, com homens
e mulheres, com crianças e idosos.
Nunca afastou ninguém e a todos
perdoou, desde que o desejo de
arrependimento fosse sincero.

Divorciar-se é pior 
do que roubar?!

Um divorciado é
mais pecador do
que um ladrão ou
um assassino?! É
que estes podem
comungar, o
primeiro não! O
Papa Francisco
quer mudar a
Igreja. Deixá-lo-
ão?!

O MAL

CHEFE DE REDAÇÃO
Miguel Ângelo
mangelo@jm-madeira.pt AMadeira SAD foi campeão

nacional de andebol nos
femininos. Nos masculi-

nos venceu o Águas Santas e
alcançou a qualificação para
as competições europeias. É
o andebol no seu melhor.
Um exemplo que pode ser
transportado para outras
modalidades, onde os madei-
renses dão cartas, como o
automobilismo (Francisco
Abreu e Bernardo Sousa), jet-
sky (Henrique Rosa Gomes),
ténis de mesa (Marcos Frei-
tas), futebol (Cristiano Ronal-
do, Danny e muitos outros),
canoagem (Helena Rodrigues
e David Fernandes), windsurf
(João Rodrigues) e judo
(Leandra Freitas).
E poder-se-ia estar aqui a in-
dicar mais nomes, no atletis-
mo, no basquetebol ou no vo-
leibol.
O que espanta é a forma
como uma Região com pouca
gente consegue o sucesso
desportivo que alcança. JM

AJuve Leo queixou-se da
repressão policial. De fac-
to, o vídeo impressiona,

face à violência perpetrada
pela “polícia de choque” con-
tra os membros daquela cla-
que do Sporting. Um dos jo-
vens apanhou a sério, de uma
forma brutal e descabida
face às forças em confronto.
Eu não sou um defensor das
claques. Ou melhor, da vio-
lência que as claques trans-
mitem durante os jogos e so-
bretudo antes e depois dos
mesmos, com agressões,
roubos e ódios vomitados a
cada instante.
Uma claque é para promover
a festa e apoiar o seu clube.
Não deve ser contra os ou-
tros, mas sim em favor da
agremiação da sua simpatia.
Infelizmente não é isso que
acontece e as claques, so-
bretudo as dos três grandes,
acabam por semear o terror.
Percebe-se a pouca tolerân-
cia que a PSP tem relativa-
mente aos seus desmandos.
Mas, a polícia não pode per-
der a razão. JM

Os divorciados (e os homosse-
xuais) são hoje discriminados,
visivelmente, pela Igreja, impe-
didos de ter acesso aos Sacra-
mentos, como qualquer outro
católico.

Veja-se aliás o desabafo emotivo
efetuado por uma mãe e plasmado
no nosso jornal, na edição de on-
tem, na nossa rubrica Torre de
Vigia. Divorciada, não pode co-
mungar e viu o seu filho, anos
atrás, perguntar porque é que ela
não comungava e o deixava ir so-
zinho comungar.

Uma pergunta à qual respondeu
com a verdade (a Igreja não o
permite) mas não com a revolta
que ia no seu coração.

É que, pelos vistos, para a Igreja
o divórcio é mais pecaminoso do
que um assassínio ou do que um
roubo. Porque os assassinos e os
ladrões, os violadores e os pedófilos
podem continuar a receber a co-
munhão. Podem casar, ser padri-
nhos, etc.

Dir-me-ão que todos têm direito
ao perdão. É verdade. Mas, todos!
Inclusive os divorciados... JM

“
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Daymaro torna-se português e vai à seleção
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URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5189418

 
Publicado
 
 Jogador cubano do FC Porto já tem a naturalização portuguesa e está nos convocados da Seleção
Nacional de andebol
 
 Daymaro Salina, pivô cubano do FC Porto, já tem dupla nacionalidade e os requisitos necessários para
jogar na Seleção portuguesa e está entre os convocados que esta segunda-feira serão divulgados pela
Federação de Andebol de Portugal tendo em vista o play-off de acesso ao Mundial de França de 2017,
que a equipa das Quinas jogará com a Islândia, nos dias 12 e 16 de junho, este último no Dragão
Caixa.
 
 A Seleção Nacional irá concentrar-se no próximo dia 3 de junho, em Setúbal, onde fará dois jogos
particulares com o Catar antes de seguir, no dia 10, para a Islândia.
 
 Recorde-se que, depois do guarda-redes Alfredo Quintana, Daymaro Salina, com 2,00 metros e forte
envergadura, será o segundo cubano a jogar por Portugal.
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Humberto Gomes: "Vamos à procura do terceiro título"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5189870

 
Publicado
 
 Humberto Gomes foi a figura do jogo de sábado, em Braga, que valeu a conquista da Taça Challenge
ao ABC, mas já aponta ao campeonato, de novo com o Benfica.
 
 Humberto Gomes conquistou a segunda Taça Challenge da carreira. Em 2009/10, em Almada,
festejou-a pelo Sporting, anteontem, em Braga, de onde é natural, ao serviço do ABC. "A primeira é
sempre a primeira, mas esta segunda, sendo a primeira do ABC, é fantástica, uma sensação única.
Ganhar uma competição europeia era algo de que este clube andava atrás há muitos anos, neste caso
é o culminar das épocas em que este grupo trabalha com o Carlos Resende", comentou o guarda-
redes de 38 anos.
 
 "Acreditamos cada vez mais nas potencialidades desta equipa. No ano passado conquistámos a Taça
e Portugal, este ano já temos dois troféus, a Supertaça e a Taça Challenge e agora vamos à procura
do terceiro título", continuou Humberto Gomes, referindo-se à final do campeonato, jogada à melhor
de cinco, que se encontra empatada (1-1) e que regressa já depois de amanhã, no Flávio Sá Leite,
com o jogo 3. "Vamos festejar um pouco, descansar, carregar as pilhas e voltar a ter forças porque
quarta-feira queremos muito ganhar. Se o conseguirmos, ou seremos campeões no sábado, fora, ou
temos a certeza que a decisão será em Braga, no quinto jogo", explicou.
 
 Para a conquista da Taça Challenge foram fundamentais os seis golos de vantagem que o ABC
conseguiu na Luz, no jogo da primeira mão. "Honestamente, não saímos de lá a pensar que estava
ganho", referiu. "Sabemos bem as dificuldades por que esta equipa passa, as lesões que temos e
sabíamos que, tal como nós fomos lá ganhar por seis, eles podiam perfeitamente vir cá ganhar por
sete", justificou. "Entrámos mal, um pouco nervosos, jogámos com o André Gomes, que no ano
passado estava nos juvenis e é normal que estivesse nervoso, se fosse eu também tremeria", disse,
terminando com um elogio: "Ele deu a volta por cima, fez um bom jogo, a defender foi um leão".
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O 
ABC de Braga con-
quistou ontem, à 
quarta tentativa, a 
sua primeira prova 

europeia, apesar de ter 
perdido em casa com o 
Benfica por 29-25, na se-
gunda mão da final da Ta-
ça Challenge de andebol.

Num pavilhão Flávio 

Sá Leite a "rebentar pelas 
costuras", os bracarenses 
fizeram valer o triunfo 
da primeira mão (28-22), 
em Lisboa, e conquista-
ram o seu primeiro tro-
féu europeu, depois de 
terem perdido as três fi-
nais anteriores.

Na época passada – nu-

ma final de má memória 
para o próprio andebol – 
e em 2004/05 falharam 
esta mesma Taça Chal-
lenge e, há 21 anos, em 
1994/95, os bracarenses 
perderam por pouco a 
Liga dos Campeões, der-
rotados pelos espanhóis 
do TEKA Santander (22-
-22 em casa e 21-23 fora).

O ABC iguala o Spor-
ting como equipa portu-
guesa a conquistar uma 
competição europeia 
em andebol (os 'leões' 
ganharam em 2009/10 
a Challenge).

O Benfica, que perde 
pela segunda vez a hipó-
tese de conquistar a Ta-
ça Challenge (perdeu, em 
2010/11, a final com os 
eslovenos do RK Cimos 
Koper), entrou bem me-
lhor no jogo, aproveitan-
do alguma ansiedade dos 
minhotos.
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ABC CONQUISTOU TAÇA CHALLENGE

ABC, 25
BENFICA, 29

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE
 EM BRAGA

Árbitro: Mirza Kurtagic
e Mattias Wetterwik (Suécia)

ABC 25
Humberto Gomes (gr), Hugo Rocha (3), 
Pedro Seabra (2), Pedro Spínola (3), André 
Gomes (4), Miguel Sarmento (5), Fábio Vi-
drago (2), Emanuel Ribeiro (gr), Cláudio 
Silva (gr), João Pedro Gonçalves, Nuno Re-
belo (1), Diogo Branquinho (5).

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 29
Nikola Mitrevski (gr) (1), Davide Carva-
lho (4), João Pais (3), Belone Moreira (5), 
Alexandre Cavalcanti (1), Elledy Semedo 
(4), Ales Silva (3), Hugo Figueira (gr), Tia-
go Pereira (1), Tiago Ferro, Uelington da 
Silva (1), Paulo Moreno (4), Augusto Aran-
da, Hugo Lima (1), Javier Borrogan (1)).

Treinador: Mariano Ortega

Ao intervalo: 11-11

Chegou a ter quatro go-
los de vantagem (6-2), aos 
10 minutos, perante uma 
equipa da casa que pare-
cia atarantada.

Esse foi um dos mo-
mentos-chave da parti-
da, altura em que Carlos 
Resende interrompeu o 
jogo com um providen-
cial desconto de tempo, 
que permitiu à sua equi-
pa reorganizar-se.

Os academistas – com 
Humberto Gomes a evi-
denciar-se na baliza – 
foram equilibrando o 
jogo, mas só consegui-
ram anular a desvanta-
gem quase aos 25 minutos 
(9-9), sendo que a primei-
ra metade terminou tam-
bém com um empate a 
11 golos.

No segundo tempo, o 
ABC entrou mais forte 
e alcançou uma vanta-
gem de dois golos, que 

foi gerindo.
Contudo, os 'encarna-

dos' nunca desistiram e 
voltaram a passar para 
a frente aos 49 minutos 
(21-20).

O 'forcing' do Benfi-
ca nos últimos minutos, 
que lhe valeu uma vitó-
ria por quatro golos de 
diferença, foi na verda-
de mais consentido pe-
lo ABC, dada a vantagem 
de seis golos que trazia da 
primeira mão.

Sempre com o entu-
siástico apoio dos seus 
adeptos, o ABC, com o 
'muro' Humberto Go-
mes em destaque, per-
deu o jogo, mas ganhou 
a Taça.

Novo jogo
(quarta-feira)
no Sá Leite
Segue-se novo confron-
to entre as duas equipas, 

na próxima quarta-fei-
ra, agora no terceiro jo-
go da luta pelo título de 
campeão nacional.

Redação/Lusa

Fábio Vidrago foi o melhor marcador

Única derrota
do ABC na prova
O ABC fez uma campanha imaculada na Chal-
lenge Cup, tanto mais que conquistou o troféu. 
Mas para além disso, fica o registo de ter sofri-
do, ontem, a única derrota na competição.

Fica ainda para a história o facto do seu atle-
ta, Fábio Vidrago ter sido o melhor marcador 
da presente edição da Challenge, com 53 go-
los marcados.
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 PEDRO VIEIRA DA SILVA

C
onsumada a conquis-
ta do troféu, o téc-
nico Carlos Resen-
de deu os parabéns 

«principalmente aos jo-
gadores. Esta é a segunda 
final [da Taça Challenge] 
consecutiva em que esti-
veram e isso quer dizer 

alguma coisa. Parabéns 
também aos dirigentes 
do ABC, ao andebol por-
tuguês por ter tido duas 
equipas na final, e a este 
ambiente, só é pena que 
não seja assim todos os jo-
gos porque o andebol se-
ria bastante melhor».

O treinador do ABC 
salientou, ainda, o facto 

Carlos Resende

«Parabéns aos jogadores»

da equipa pouco tempo 
ter para festejar, uma vez 
que vem aí novo e im-
portante compromisso, 
também frente ao Benfi-
ca, mas desta feita rumo 
ao título.

«Agora não podemos 
festejar muito, temos que 
manter os pés bem assen-
tes no chão, porque temos 

já um jogo na quarta-fei-
ra [final do campeonato] 
com o Benfica», afirmou.

Carlos Resende disse, 
ainda estar «muito satis-
feito enquanto treinador, 
mas mais ainda por eles, 
jogadores. Estava emocio-
nado ainda antes do jogo 
começar com todo este 
ambiente».

Reconheceu, ainda, que 
«se tivesse ganho o Benfi-
ca também era um justo 
vencedor. Tivemos a feli-
cidade de ganhar por seis 
em Lisboa e depois aqui 
fomos gerindo o jogo».

Mariano Ortega:
«Derrota em Lisboa 
foi muito dura»
Pelo Benfica, o seu treina-
dor, Mariano Ortega, re-
conheceu que «a derrota 
em Lisboa, na primeira 
mão, por seis golos foi 
muito dura para a equi-
pa e era difícil reverter 
a situação aqui. A equipa 
entrou bem, mas depois 
não conseguiu manter a 
intensidade até ao inter-
valo. O ABC reagiu muito 
bem e parabéns ao ABC».

Carlos Resende e Carlos Ferreira: o abraço dos treinadores 

a voz dos jogadores

Capitão Pedro Seabra
«Cada ano e cada conquista tem a sua história. 
Já venci esta prova, por clubes diferentes. Voltar 
a conquistar um troféu no mítico Sá Leite, com 
uma moldura humana destas, e poder fazer his-
tória num clube já de si histórico é algo de mui-
to especial. Conseguir o primeiro troféu inter-
nacional para este clube é fantástico, é algo que 
nunca irei esquecer».

Ricardo Pesqueira
«É o sentimento do dever cumprido. Consegui-
mos dar uma grande alegria a este público que 
já há muito tempo merecia, e nós também. Ver 
de fora é complicado, mas felizmente temos 
um grupo que é isso mesmo, um grupo. Esta-
mos muito felizes».

Fábio Vidrago
«Esta é a minha casa e será sempre. Qualquer 
título que eu conquiste com este clube é sem-
pre diferente do que qualquer outro que vá re-
presentar na próxima época ou futuramente».

Hugo Rocha
«Não há segredos, é uma equipa que tem uma 
capacidade de sacrifício inexcedível. Já pas-
sou por muito esta época, mas revelou mui-
ta maturidade apesar de ter muitos jovens. 
Merecemos esta vitória, quer nós, quer os 
adeptos».

H
umberto Gomes 
lembrou o (faleci-
do) técnico Aleksan-
der Donner. 

«Dediquei o título ao 
Donner, porque ele me-
rece tudo. Devo a minha 
carreira toda ao Donner, 
foi ele que me lançou e 
acreditou em mim. Nes-
tes últimos anos tenho de 
dar uma palavra ao Carlos 
Ferreira que tem puxado 
por mim, e por isso é que 
aguentei até aos 38 anos. 
Espero jogar mais anos, 
até o corpo deixar de ter 
prazer em jogar. 

Este foi uma dedica-
tória que nunca tive hi-
pótese de fazer. No ano 

Humberto Gomes

«Dediquei o título ao Donner porque ele merece»

passado não pude fazer 
após vencermos a Taça 
de Portugal. E, agora, de-
cidi que mais do que nin-
guém, depois de ter leva-
do o ABC a uma final da 

Liga dos Campeões, ele 
merecia. Decidi fazer es-
ta dedicatória do fundo 
do coração. O primeiro é 
sempre especial, este pri-
meiro pelo ABC é fantás-

tico, sensação única. Pa-
vilhão lindíssimo, como 
nos anos 90. Ganhar uma 
prova europeia pelo ABC 
que procurou tantos anos 
é bom. 

Este grupo vem há seis 
anos a trabalhar com o 
Resende, uma palavra pa-
ra ele e para o Ferreira, 
eles fazem omoletes sem 
ovos. Temos trabalhado 

imenso ao longo destes 
anos e acreditámos, cada 
vez mais, nas potenciali-
dades da equipa. Agora, 
queremos muito ser cam-
peões nacionais». 

Humberto Gomes lembrou Aleksander Donner Jogadores festejam a conquista do troféu
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ricardo rio abriu as portas da câmara municipal de braga para festejar a conquista da challenge

«Momento de festa para a cidade de Braga»

  pedro vieira da silva

O
s ponteiros do re-
lógio já passavam 
das 21h00 quando 
a caravana do ABC/

/UMinho irrompeu pela 
Praça do Município, on-
de Ricardo Rio, edil bra-
carense, e Sameiro Araú-
jo, vereadora, entre outros 
pelouros, do Desporto da 
Câmara Municipal de Bra-

ga (CMB), esperavam a 
vasta comitiva academis-
ta, que foi ao Salão Nobre 
da autarquia bracarense 
mostrar a Taça Challenge.

«Primeiro, quero dar 
os parabéns ao ABC/
/UMinho. A toda a famí-
lia academista, presidente, 
diretores, jogadores, trei-
nadores e adeptos, que fo-
ram absolutamente exce-
cionais. É um momento 

de grande festa para cida-
de de Braga. Estão todos 
de parabéns e estamos to-
dos felizes. Esta conquis-
ta, permitam-me que o di-
ga, vem com um ano de 
atraso. É um ato de justi-
ça o ABC/UMinho ven-
cer a Challenge», destacou 
um emocionado Ricardo 
Rio que, no final, recebeu 
das mãos do presidente da 
turma academista, João 

João Luís Nogueira, presidente do ABC/Uminho, muito emocionado com a conquista

«Que seja a primeira de muitas vitórias»

A
inda no Flávio Sá 
Leite cheio de gen-
te, João Luís No-
gueira, presidente 

do ABC/UMinho, falava 
em conquista histórica.

«Este coração perdeu 
as palavras. É uma vitó-
ria justa. A quarta final e 
a segunda na Challenge, 
porque a primeira foi-nos 
roubada. É de inteira jus-
tiça que este plantel ma-
ravilhoso, com quatro ti-
tulares lesionados, ganhe 
esta prova talvez ao plan-
tel mais poderoso do cam-
peonato português. Is-
to é fazer omeletes sem 
ovos. Se toda a gente diz 
que não se fazem omele-

tes sem ovos, o ABC tem 
a receita. Com o seu trei-
nador, que lê bem o jogo, 
e põe os jogadores menos 
capazes com melhor efi-
cácia. Este pavilhão nun-
ca teve esta moldura hu-
mana. Nunca esteve tão 
bem composto. Tão lindo. 
Regressamos aos anos 80, 
anos 90. É a vitória da es-
tabilidade depois de anos 
turbulentos. Ao segun-
do ano do meu manda-
to vou no terceiro título. 
E Deus queira que no se-
gundo mandato ganhe to-
dos os títulos possíveis de 
ganhar: Taça de Portugal, 
Taça Challenge, Superta-
ça, só falta o campeonato. 

São os bons velhos tem-
pos do ABC/UMinho, do 
Flávio Sá Leite. Viva Bra-
ga», disse.

Depois, no Salão Nobre 
da Câmara, o responsável 
máximo do ABC/UMinho 
agradeceu a amabilidade 
do «senhor presidente da 
CMB» que «tirou tempo 
junto da famíla para es-
tar aqui connosco».

«É um orgulho que a 
CMB abra as portas aos 
nossos êxitos, ao ABC, que 
é de todos nós. Hoje (on-
tem), tivemos uma grande 
vitória, que todos merece-
mos», vincou, elogiando, 
ainda, Sameiro Araújo, ve-
readora da CMB.

Luís Nogueira, uma me-
dalha da Taça Challenge 
e uma bandeira.

«No ano passado não 
nos deixaram ganhar esta 
competição, mas este ano 
ninguém nos conseguiu 
travar. Esta taça já não sai 
do vosso museu», juntou o 
edil minhoto, logo inter-
rompido por um adepto 
que pediu o alargamen-
to da sala de troféus. «Es-

A festa do ABC/UMinho com os adeptos na parte exterior da Câmara Municipal de Braga. Antes, nos Paços do Concelho, a festa foi rija

D
R

Ricardo Rio, Humberto Gomes, João Luís Nogueira e Sameiro Araújo

tá previsto», respondeu 
Rio. «Desde que sou pre-
sidente da CMB, este é o 
terceiro título que o ABC 
traz aqui. Espero receber 
mais nos próximos anos e 
já um, o de campeão na-
cional, nas próximas se-
manas», rematou, sendo 
muito aplaudido.

«A ambição não tem 
limites», juntou, elogian-
do, depois, Carlos Resen-

de. «Um grande treinador. 
Um privilégio para o ABC 
ter um homem como ele a 
treinador», exultou.

«Este ano, a cidade de 
Braga vai dar ao ABC um 
pouco do que este clube 
tem dado à cidade. O Sá 
Leite vai ter obras e, por 
isso, na próxima época, 
não poderá receber ali os 
jogos da Liga dos Cam-
peões», finalizou.

D
R
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ABC conquistou
Taça Challenge
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FUTEBOL
FINAL TAÇA DE PORTUGAL

FC PORTO X SC BRAGA       TVI e Sport TV1, 17h15
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FC Gaia visita
hoje o São Mamede

ANDEBOL. O FC Gaia dis-
puta hoje, pelas 18h, a ter-
ceira jornada da Fase Fi-
nal da 2ª Divisão Nacional,
no Pavilhão Eduar-
do Soares, frente ao
Académico de São Mamede.
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Sport TV1 - Últimas

Notícias

 	Duração: 00:06:44

 	OCS: Sport TV1 - Últimas Notícias

 
ID: 64580297

 
20-05-2016 23:49

1 1 1

Destaques das transmissões Sport TV

http://www.pt.cision.com/s/?l=7fe05f1f

 
Destaques das transmissões Sport TV do fim de semana com o jornalista Paulo Pedrosa.
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Andebol Juvenis — 2.a Divisão (12.a Jornada)Évora AC-Loures, 19-25; Benfica 
B-Zona Azul, 31-22; CCP Serpa Almada, 22-21. Quinta Nova-1.° Dezembro, 22-25. Líder: 
Loures, 31 pontos. 5.° CCP Serpa, 25. 7.° Zona Azul, 14. Próxima jornada (21/5): Almada-
-Loures; Zona Azul-Quinta Nova (15 horas); 1.° Dezembro-CCP Serpa. 
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Sábado vitorioso 
do andebol academista 

A equipa de andebol de 
juvenis/juniores femininos 
da Associação Académica 
de Espinho, sob o comando 
de Miguel Barbosa, foi a 
Salreu bater a equipa local 
por 24-37. 

Por sua vez, no pavilhão 
do Mocho, com o marcador 
um pouco lento nos primei-
ros minutos da partida, a 
equipa de infantis femini-
nos academista, mandou de 
regresso a São João da Ma- 

deira a equipa da Sanjoa-
nense, com uma derrota por 
23-6. 

Eis a constituição da 
equipa de infantis: 

Luna Gomes, Francisca 
Cardoso (1 golo), Lara Mar-
ques (2), Luana Ferreira, Ana 
Branco (6), Ana Pereira (1), 
Maria Carvalho (2), Inês Ra-
mos (2), Raquel Tavares, 
Joana Pimenta (1), Maria 
Sousa, Lia Gomes (4) e Joana 
Campos 4). 
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Andebol tigre perde 
(nos últimos minutos) 

A equipa de andebol 
sénior masculina do Spor-
ting Clube de Espinho per-
deu o jogo realizado na sex-
ta-feira diante o Ginásio 
Clube de Santo Tirso 'B', 
por 31-34, a contar para o 
Campeonato Nacional da 
3.a  Divisão, Zona 1. Os ti-
gres, que ao intervalo esta-
vam empatados (15-15), 
acabaram por deitar tudo a 
perder nos últimos minu-
tos, quando estiveram a jo-
gar com menos três jogado-
res. 

No próximo sábado a 
equipa espinhense irá rece-
ber o Gondomar Cultural, às  

20 horas, na Nave Desportiva 
de Espinho e na quinta-feira 
(dia 26, feriado), às 18h30, 
irão jogar à Escola Abel 
Salazar, em 5. Mamede Infes-
ta, com o Futebol Clube In-
festa. 

Eis a constituição da equi-
pa espinhense: Vítor Pereira 
e João Ribeiro (guarda-redes); 
Alexandre Relvas (2 golos), 
Francisco Lopes (1), Bruno 
Antunes (5), João Domingues 
(5), Francisco Relvas, Pedro 
Almeida (4), Ricardo Soares, 
Manuel Sousa, Tiago Ferreira, 
João Pinhal (10) e Vasco Mar-
ques (4). Treinador: Hugo 
Valente. 
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ANDEBOL DO SANTIAGO 

Antigos atletas 
de novo com a 
'mão na bola' 

Decorrido um ano, cerca de duas 
dezenas de antigos atletas do GDS -
Grupo Desportivo de Santiago voltaram 
a encontrar-se dentro de rinque. O Pavi-
lhão Desportivo Municipal de Estremoz 
marcou, no passado dia 30, "sábado de  

FIAPE", o arranque do '2° Encontro 
de Antigos Atletas do GDS' e foi o 
palco de uma partida de andebol que 
fez recordar as décadas áureas da 
modalidade na cidade, anos 80 e 90 
do século passado. 

Com mais uns anos e, na maioria 
dos casos, também com mais alguns 
quilos, os antigos atletas do GDS rapi-
damente relegaram o resultado para 
segundo plano em detrimento da ami-
zade, sã camaradagem, convívio e 
muita diversãci. A segunda edição do 
encontro ficou ainda marcada pela 
sentida homenagem prestada aos ex-
colegas de equipa que partiram 
prematuramente: Rui Costa, Zezinha 
Varela e Luís Cruz. - 

A iniciativa, que visou recordar os 
anos de ouro do andebol na cidade de 
Estremoz, culminou com um repasto 
convívio no restaurante 'O Violeta' du-
rante o qual os andebolistas foram 
surpreendidos coma entrega das suas 
antigas camisolas e dos seus cartões 
de atletas federados. 

No final, ficou ainda o desejo de 
mais um reencontro em 2017 e um 
forte e emocionado Viva o Grupo Des-
portivo de Santiago! 

Jorge Manuel Pereira 
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ANDEBOL
DOMINGO
VITORIOSO

PARA A ACV
O domingo passado foi pleno de vitórias para o Andebol
ACV, tendo começado com uma boa deslocação dos minis
masculinos a Guimarães e terminado numa tarde de
grandes vitórias, em casa, com iniciados masculinos
primeiro e seniores femininas depois.
Os minis defrontaram as formações do Xico Andebol e do
Maiastars tendo dado muito boa conta de si.
A tarde de domingo começou com a receção dos iniciados
aos fafenses do Andebol Clube de Fafe que levou de vencida
por uns esclarecedores 39-27. Os 17 golos de João Oliveira
merecem nota de destaque, mas também os 7 de João
Pacheco e Diogo Silva, os 6 de Luís Carvalho com Tiago
Carvalho e o guarda-redes José Pimenta a pontuar
igualmente.
Para fechar o dia, as seniores receberam e venceram de
forma clara a equipa congénere do Douro Andebol Clube
por 25-20.
João Oliveira, com 81 golos, lidera isolado a lista de
melhores marcadores na competição onde também consta
Diogo Silva, com 63 golos. Já Mélanie Oliveira, com 49
golos, marca presença na lista equivalente em seniores, a
escassos 2 golos da liderança.
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ANDEBOL
DIDÁXIS É CAMPEÃ REGIONAL

DE DESPORTO ESCOLAR
A equipa feminina de andebol da Didáxis sagrou-se campeã
regional de desporto escolar em Oliveira de Azeméis. A
equipa bateu o Colégio de Gaia por 32-22 e a ES Baltar
por 39-22.
Recorde-se que a Didáxis é a atual detentora do título
nacional e no final de maio vai tentar o bicampeonato,
defrontando em Aveiro os vencedores das zonas centro e
sul.
Em juniores, a AA Didáxis deslocou-se a Leça da Palmeira
para defrontar o CALE em mais uma jornada do nacional.
Porém, a Didáxis entrou mal no jogo. O cansaço acumulado
dos dois dias anteriores poderia ter sido decisivo para este
jogo, no entanto a equipa uniu-se e arrancou para a
reviravolta terminando a 1ª parte a vencer por um golo,
depois de perder por seis. Na 2ª parte, as atletas
mostraram ainda muito mais garra e qualidade acabando

com uma vitória expressiva por 31-24.
A equipa de iniciadas recebeu o CALE e esteve perto de
conseguir uma surpresa. A derrota por 30-26 revela uma
evolução muito grande desta equipa, até porque o
adversário era o atual campeão nacional. As dificuldades
seriam esperadas mas a entrega ao jogo das atletas da
Didáxis complicou bastante a tarefa das adversárias.
Já as infantis sagraram-se vice-campeãs regionais.
Terminaram o campeonato apenas com uma derrota,
perdendo o título regional apenas por goal-average.
O Maiastars e Didáxis tiveram percursos idênticos. Ambos
terminaram o campeonato apenas com uma derrota,
precisamente no confronto entre eles, no entanto o
Maiastars venceu em sua casa por mais golos ficando assim
em 1º lugar. No jogo decisivo, em casa do Maiastars, a AA
Didáxis perdeu por 23-13.

Página 31



A32

Gazeta da Beira   Tiragem: 1250

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 11,53 x 18,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64498718 12-05-2016

Decorreu no dia 9 de maio 
a conferência de imprensa 
de apresentação dos Jogos 
Desportivos 3G, que contou 
com a presença do Vice-

Presidente do Município, Pedro Mouro.
Realizados pela última vez em 2006, há 
10 anos atrás, os jogos desportivos 3G 
pretendem englobar as 3 gerações, netos, 
filhos e avós, sendo ainda um upgrade dos 
jogos anteriores.

Com o objetivo de reafirmar S. Pedro 
do Sul como um concelho desportivo, 
os Jogos Desportivos 3G vão decorrer 

de 10 de junho a 24 de julho tendo um 
cariz lúdico/recreativo com modalidades 
de BTT, running, pesca desportiva, e 
ainda de cariz competitivo com provas 
de andebol, futebol, atletismo, futsal, 
entre outros.

Apenas podem participar atletas natu-
rais ou residentes no concelho, podendo 
inscrever-se individual ou coletivamente 
representando clubes, associações, co-
letividades ou juntas de freguesia. As 
inscrições das coletividades realizam-
-se até 23 de maio e a dos atletas até 3 
de junho.

Jogos Desportivos 
regressam a S. Pedro do Sul

 Redação
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Futsal no “estás 
em Barrô… mexe-te!”

O JOGO de vetera-
nos masculinos, integra-
do na iniciativa “Estás 
em Barrô… mexe-te!” 
acabou com o resultado 
de 7-4 favorável à equi-
pa dos gordos sobre a 
equipa dos magros. Em 
femininos, Barrô ven-
ceu Aguada de Baixo 
por 6-0. No � nal houve 
beberete oferecido pela 
União de Freguesias 

de Barrô e Aguada de 
Baixo.

Na próxima sexta-fei-
ra, dia 13, realizam-se 
mais atividades des-
portivas, a partir das 
20 horas, com jogo de 
basquetebol entre duas 
equipas de formação do 
GICA. Às 21h30, realiza-
-se um jogo entre duas 
equipas de andebol fe-
minino da LAAC.
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 ANDEBOL

Seniores de Valongo 
regressam às vitórias

As seniores 
femininas da 
Casa do Povo de 
Valongo do Vouga 
regressaram às 
vitórias (26-23) na 
receção ao Vela 
Tavira

O JOGO, da 9ª jornada 
da fase � nal do campeo-
nato nacional da 2ª divi-
são, fez com que a CPVV 
ultrapassasse as algarvias 
na classi� cação. As valon-
guenses são quintas clas-
si� cadas, com 17 pontos, 
mais um que o Vela Tavira. 
Outros resultados da jor-
nada:  Vale Grande, 20 – 
Ac. Porto, 22; SIR 1º Maio, 
33 – Módicus, 22; Ílhavo, 
17 – Juv. Mar, 28.

Comanda a Juventude 
do Mar (25), seguido de 
Académico do Porto (24), 
SIR 1º Maio (22) e Vale 
Grande (17). Módicus (12) 
e Ílhavo (11) ocupam os 
dois últimos lugares. Inês 
Veiga (CPVV) continua a 
ser a melhor marcadora 
(89 golos, à média de 9.9 

por jogo).
Na receção ao Vela Ta-

vira, a CPVV já vencia 
por 12-9 ao interrvalo. 
Alinharam e marcaram: 
Patrícia Guarino, Ana Are-
de (1), Cláudia Salgueiro, 
Bruna Santos (2), Joana 
Simões (1), Inês Veiga 
(10), Joana Santiago (3), 
Ana Marques (1), Cátia 
Ferreira, Catarina Almeida 
(3) e Ana Coutinho (5). 
Treinador: Paulo Veiga. 
Sábado (21h30), a CPVV 
joga com o Módicus, em 
Sandim (Gaia). 

INICIADAS VENCEM

As iniciadas da CPVV 
venceram (33-29) na Va-
cariça, para a segunda fase 
do campeonato nacional, 
última jornada. Alinha-
ram e marcaram: Bruna 
Martins, Ana Gonçalves, 
Maria Figueiredo (1), Ana 
Saraiva, Mariana Morais 
(14), Catarina Pires, Ju-
liana Marques (9), Bruna 
Ladeira (1), Nanci Lopes 
(1), Beatriz Teixeira (2) e 

Verónica Nelson (5). 
As valonguenses classi-

� caram-se em 4º lugar na 
zona 2, ganha pelo Alpen-
dorada (apurado para a 
fase � nal, juntamente com  
Leça e Alcanena) e com 
o Vacariça a ser segundo 
(discute a quarta vaga na 
fase � nal numa fase de 
apuramento com Juven-
tude do Mar, CS madeira 
e Porto Salvo).

As infantis da CPVV 
venceram (37-6) o Alava-
rium, em Aveiro, para o 
regional, tendo alinhado e 
marcado: Ana Martins (1), 
Ana Ferreira, Ana Saraiva 
(12), Ana Oliveira (6), So-
� a Veiga (2), Rita Santos 
(1), Bruna Martins, Maria 
Fernandes (6), Catarina 
Rocha e Naide Gonçalves 
(9). Sábado (13h) jogam 
fora com o Feirense B.

As minis também ven-
ceram (39-21 na Vacariça), 
para o regional:  Diana Gon-
çalves, Ana Oliveira (8), Ana 
Martins (1), So� a Veiga (4), 
Soraia Ferreira, Rita Santos 
(6), Ana Gonçalves (1), Nai-
de Gonçalves (18), Andreia 
Barbosa, Diana Jesus, Lu-
ana Dias (1) e Iris Rocha. 
Domingo (15h) recebem o 
Alavarium.
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Andebol 
Infantis: Infesta 28 x 24 Póvoa Andebol 
Infantis: Póvoa Andebol 40 x 12 Ismai 
Iniciados: Leça 17 x 38 Póvoa Andebol 
Juvenis: Póvoa Andebol 45 x 23 Santana 
Seniores: Académico 23 x 22 Póvoa Andebol 
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