


Revista de Imprensa

1. Cartas na mesa, Bola (A), 23-05-2016 1

2. «É uma sensação única», Bola (A), 23-05-2016 2

3. Inquérito, Correio do Minho, 23-05-2016 3

4. ABC faz história e conquista a Taça Challenge, Destak, 23-05-2016 4

5. Hugo Rosário regressa Cláudio Pedroso de saída, Diário de Notícias da Madeira, 23-05-2016 5

6. CS Madeira perde na Maia e falha 5.º lugar, JM, 23-05-2016 6

7. Editorial - Divorciar-se é pior do que roubar?!, JM, 23-05-2016 7

8. "Vamos à procura do terceiro titulo", Jogo (O), 23-05-2016 8

9. Presidente quer ganhar tudo, Jogo (O), 23-05-2016 9

10. Andebol, Record, 23-05-2016 10

11. Benfica campeão no andebol júnior, Record, 23-05-2016 11

12. ABC x Benfica-declarações dos treinadores, RTP 1 - Jornal da Tarde, 22-05-2016 12

13. ABC x Benfica-declarações dos treinadores, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 22-05-2016 13

14. ABC conquista Taça Challenge, Bola (A), 22-05-2016 14

15. Andebol, Bola (A), 22-05-2016 16

16. Madeira, SAD campeão, Bola (A), 22-05-2016 17

17. Festa dos 91 anos do Torrense no Municipal da Torre da Marinha (com fotos), Bola Online (A), 22-05-
2016

18

18. ABC perde o jogo mas conquista prova europeia, Correio da Manhã, 22-05-2016 19

19. Sobe & desce, Correio da Manhã, 22-05-2016 20

20. ABC no topo da Europa, Correio do Minho, 22-05-2016 21

21. Catedral do andebol, Correio do Minho, 22-05-2016 26

22. Pedro Seabra conquista troféu inédito pelo ABC, Diário de Aveiro, 22-05-2016 27

23. Alavarium entrega título nacional ao Madeira SAD, Diário de Aveiro, 22-05-2016 28

24. À quarta foi de vez, ABC conquista Taça Challenge, Diário de Notícias, 22-05-2016 30

25. Sports Madeira perde na Maia em andebol, Diário de Notícias da Madeira, 22-05-2016 31

26. Andebol madeirense em grande, Diário de Notícias da Madeira, 22-05-2016 32

27. Memorável conquista europeia chegou no prolongamento, Diário de Notícias da Madeira, 22-05-2016 34

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A34
#A34


28. ABC conquistou Taça Challenge, Diário do Minho, 22-05-2016 35

29. Televisão - Destaques, Diário do Minho, 22-05-2016 39

30. ABC perde com Benfica mas ganha Taça Challenge, JM, 22-05-2016 40

31. Época fechada com cereja no topo do bolo!, JM, 22-05-2016 41

32. Madeira SAD é campeã nacional, JM, 22-05-2016 42

33. O dia, JM, 22-05-2016 44

34. ABC vence Taça Challenge, Jogo (O), 22-05-2016 45

35. Título voltou à Madeira, Jogo (O), 22-05-2016 48

36. Veredicto, Jogo (O), 22-05-2016 49

37. DIRETO|ABC perde com o Benfica, mas vence Taça Challenge, Jogo Online (O), 22-05-2016 50

38. ABC grita na Europa e conquista troféu, Jornal de Notícias, 22-05-2016 55

39. Semáforo, Jornal de Notícias, 22-05-2016 56

40. ABC conquistou a Taça Challenge, Público, 22-05-2016 57

41. ABC conquista Taça Challenge, Record, 22-05-2016 59

42. Andebol, Record, 22-05-2016 61

43. Medalhas, Record, 22-05-2016 62

44. Campeões de andebol, RTP Online, 22-05-2016 63

45. Madeira SAD garante título de andebol feminino em Aveiro., Rádio Terra Nova Online, 22-05-2016 64

46. Taça Challenge em Andebol, Antena 1 - Notícias, 21-05-2016 65

47. Taça Challenge em Andebol, Antena 1 - Notícias, 21-05-2016 66

48. ABC x Benfica-declarações dos treinadores, RTP 3 - 24 Horas, 21-05-2016 67

49. ABC ou Benfica vão estrear-se na Europa, Bola (A), 21-05-2016 68

50. ABC conquista Taça Challenge, Bola Online (A), 21-05-2016 69

51. ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica, Correio da Manhã
Online, 21-05-2016

70

52. A um passo da história, Correio do Minho, 21-05-2016 71

53. Açores defendem título com comitiva alargada, Correio dos Açores, 21-05-2016 74

54. Actualidade: ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica, Destak
Online, 21-05-2016

75

#A35
#A35
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A42
#A42
#A44
#A44
#A45
#A45
#A48
#A48
#A49
#A49
#A50
#A50
#A55
#A55
#A56
#A56
#A57
#A57
#A59
#A59
#A61
#A61
#A62
#A62
#A63
#A63
#A64
#A64
#A65
#A65
#A66
#A66
#A67
#A67
#A68
#A68
#A69
#A69
#A70
#A70
#A70
#A71
#A71
#A74
#A74
#A75
#A75
#A75


55. Alavarium sem margem de erro para o título, Diário de Aveiro, 21-05-2016 76

56. Andebol pode dar hoje  boas notícias, Diário de Notícias da Madeira, 21-05-2016 77

57. ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez após vitória sobre o Benfica, Diário Digital Online, 21-
05-2016

78

58. ABC recebe Benfica na Final da Taça Challenge, Diário do Minho, 21-05-2016 79

59. «Falta a cereja em cima do bolo», JM, 21-05-2016 81

60. ABC ou Benfica sucedem ao Sporting na Europa, Jogo (O), 21-05-2016 82

61. Agenda, Jornal de Notícias, 21-05-2016 83

62. ABC um passo à frente no tira-teimas, Jornal de Notícias - Ataque, 21-05-2016 84

63. ABC conquista Taça Challenge em andebol, Jornal de Notícias Online, 21-05-2016 85

64. Andebol: ABC derrota Benfica e conquista Taça Challenge, Mais Futebol Online, 21-05-2016 86

65. ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota, Notícias ao Minuto Online, 21-05-
2016

87

66. ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica, Observador Online, 21-
05-2016

88

67. ABC conquistou Taça Challenge de andebol, Público Online, 21-05-2016 89

68. Finais da Challenge jogam a favor do ABC, Record, 21-05-2016 90

69. Andebol, Record, 21-05-2016 91

70. Finais da challenge jogam a favor do ABC, Record Online, 21-05-2016 92

71. ABC conquista Taça Challenge de andebol, Renascença Online, 21-05-2016 93

72. ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica, RTP Online, 21-05-2016 94

73. Pódio reservado, RTP Online, 21-05-2016 95

74. ABC perde com o Benfica mas conquista Taça Challenge, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 21-05-
2016

96

75. Finais da challenge jogam a favor do ABC, Sábado Online, 21-05-2016 97

76. Andebol: ABC perde, mas conquista Taça Challenge, TSF Online, 21-05-2016 98

77. Madeira Andebol a uma vitória do título, RTP Madeira - Telejornal Madeira, 20-05-2016 99

78. Equipa do ABC/UMinho está tranquila, confiante e preparada para fazer história, Correio do Minho, 20-
05-2016

100

79. Cubano Yusnier Giron ´fecha´a baliza da SAD, Diário de Notícias da Madeira, 20-05-2016 101

80. Agenda desportiva, Diário de Viseu, 20-05-2016 102

#A76
#A76
#A77
#A77
#A78
#A78
#A78
#A79
#A79
#A81
#A81
#A82
#A82
#A83
#A83
#A84
#A84
#A85
#A85
#A86
#A86
#A87
#A87
#A87
#A88
#A88
#A88
#A89
#A89
#A90
#A90
#A91
#A91
#A92
#A92
#A93
#A93
#A94
#A94
#A95
#A95
#A96
#A96
#A96
#A97
#A97
#A98
#A98
#A99
#A99
#A100
#A100
#A100
#A101
#A101
#A102
#A102


81. VII Gala de Andebol  em Pinhel, Diário de Viseu, 20-05-2016 103

82. De novo ao ataque à águia para finalmente fazer história, Diário do Minho, 20-05-2016 104

83. Andebol Juniores  do AC Sismaria  sobem à 1.ª Divisão, Jornal de Leiria, 19-05-2016 105

84. Vitória de Setúbal perde frente à AA São Mamede por 24-36, Diário da Região, 18-05-2016 106

85. O Desenvolvimento  desportivo  da criança, Douro Hoje, 18-05-2016 107

86. Andebol, Voz da Póvoa (A), 11-05-2016 108

#A103
#A103
#A104
#A104
#A105
#A105
#A106
#A106
#A107
#A107
#A108
#A108


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64559378 23-05-2016

• > INSIDE Ia SARRIE 
TODAY . .SURGE O 

 

OPINIÃO 

     

       

       

       

       

2111111111~11111111111111~111W 
ANDRE SÁNANO/FPF 

_ • • • 

r:, AS ÁS 

Paulo Fonseca 

treinador do SC Braga deu 
definitivamente a volta por 
cima, depois de uma 

passagem pelo FC Porto que poderia 
ter tido consequências dramáticas 
na sua carreira. E quis o destino que 
a vítima que o redimiu para lá de 
quaisquer dúvidas fosse 
precisamente o dragão. Boa sorte 
nas etapas que se seguem... 

Rui Vitória 

O campeonato nacional, 
L...1, ganho ao sprint em luta direta.  
I com o Sporting, Rui Vitória 
juntou a Taça da Liga, que lhe fugira 
quando treinava o Paços de Ferreira. 
Se a estes dois troféus somarmos a 
Taça de Portugal, que venceu pelo V. 
Guimarães, o pecúlio de Vitória não 
está nada mal. Venham novos 
desafios, a começar pela Supertaça. 

Carlos Resende 

O
ABC de Braga está em festa 
pela conquista da Taça 
Chalienge em andebol, um 

triunfo suado, com vitórias trocadas 
como Benfica, os minhotos 
melhores na Luz e os encarnados 
superiores no Sã Leite. Bonita a 
homenagem a Donner, figura 
incontornável nào só do ABC mas do 
andebol nacional, Benfica incluído. 

4  NADA É POR ACASO. Portugal sagrou-se, no último sábado, campeão europeu 
de futebol no escalão sub-11,Este sucesso soma-se às várias finais disputadas nos 
últimos anos e mostra que o futebol português de formação está no caminho certo. 
Os dubes (e felizmente não se fala apenas de Benfica,FC Porto e Sporting) 
trabalham cada vez melhor e a FPF revela uma notável capaddade para potendar a 
excelênda. O rumo é este, é por aqui que conseguiremos contrariar o dinheiro que 
encharca outras realidades, permanecendo na crista da onda. Parabéns, Portuga@ 

Premier 
League 

com Mou, 
Pep e Klopp 

A capa do 
suplemento de 

desporto de ontem 
do Sunday 

Telegraph dizia 
adeus a Van Gaal e 

dava as boas-
-vindas a 

Mourínho no banco 
dos red devlls. 

A Premier League 
de 2016/17, paga 

a peso de ouro, 
promete muito: 

Ranieri campeão 
vai defrontar 

Guardiola, 
Mourinho e Klopp. 

It's show time! 

Para ficar mais um ano as 
coisas têm de ser como sào, mas 
não vou discuti-las aqui. Vão ser 
feitas na equipa e na estrutura... 

JORGE JESUS 
Treinador do sporting 

Doutrina de 
Jesus impõe-se 
em Alvaiade 

interesse do FC Porto em Jesus 
redundou num exponencial 
aumento de poder do treinador 

na estrutura do Sporting. Onde havia 
dúvidas quanto a método e pessoas, o 
prato da balança pendeu para o lado de 
Jorge Jesus. Bruno de Carvalho, em 
época eleitoral, fez um inteligente 
recuo estratégico, perdeu 
protagonismo mas ganhou espaço de 
manobra, de olhos postos no futuro. 

jdelgado abola.pt  

ror 
JOSÉ MANUEL DELGADO 

maldiçao 
'tipo Béla  Gim:muni'  

que assombniva 
o SC Braga tinha prazo 

de validade: 50  anos. De 
Perrielion (1 Marafona. 

Cartas na mesa 

O
projeto que António Sal-
vador tem estado, pau 
latinamente, a construir 
em Braga, recebeu on-
tem um impulso impor-

tante. A vitória na Taça de Portu-
gal, meio século depois do triunfo 
histórico sobre o V. Setúbal, deve 
ser vista como corolário de um tra-
balho pensado e bem estruturado, 
que já levou Os minhotos a um se - 
gundo lugar na Liga, à vitória numa 
Taça da Liga e a uma final euro-
peia. Os arsenalistas são hoje, de 
forma incontestada, interna e in-
ternacionalmente, o quarto gran-
de de Portugal e as infraestruturas 
que estão a edificar, aliadas ao sen- 

tido profissional das suas ativida-
des, poderão aproximá-los ainda 
mais dos três grandes. 

Ontem, quando André Silva 
marcou o mais belo golo desta tem-
porada, quem não terá pensado que 
a história ia repetir - se, numa sen - 
sação de déjà-vu dos passos da via 
sacra minhota do jogo com o Spor-
ting da época passada? Depois de 
ter conquistado a Taça de Portugal 
em 1966, o SC Braga, até ontem, 
tinha perdido quatro finais, como 
se uma maldição tipo- Guttmann 
assombrasse a equipa. Se essa mal-
dição existia, tinha um prazo de 50 
anos fixado. Porque Marafona — o 
Perrichon (embora jogue com as  

mãos...) dos novos tempos - con -
firmou o triunfo e permitiu que 
Alan recebesse das mãos do adep-
to mais famoso do SC Braga, Mar-
celo Rebelo de Sousa, a Taça de 
Portugal. 

E o FC Porto. Haverá tempo 
para autopsiar devidamente esta 
época. A ver vamos se haverá von-
tade de fazer realmente diferente, 
ou se tudo vai mudar apenas para 
ficar tudo na mesma. José Pesei-
ro, em condições de extrema di-
ficuldade, fez o que pôde, mas não 
foi suficiente. Ser competente não 
foi suficiente para combater os 
males endémicos que assolam o 
Dragão. 

O 'ANNUS HORRIBILIS' DO RÂGUEBI 
A época de 2015/16 marcou a 

descida ao terceiro escalão europeu 
dos Lobos nos XV e a perda do es 
tatuto de seleção residente nas 
World Series nos sevens. A este ce 
nário de pesadelo não são conhe-
cidas nenhumas ideias que possam 
permitir-nos algum otimismo, al - 
gurna sensação de retoma próxima, 
alguma esperança de regressarmos 
aos anos de crescimento do início 
do milénio. Por favor, digam-me 
que estou enganado e mostrem-
-me porquê. Aquilo que vejo, in-
felizmente, são nuvens negras so 
bre o nosso râguebi, sem nenhum 
sinal de bonança. 

Marcelo-talismã e o mérito de Salvador 
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ANDEBOL 

«É uma sensação única» 
+ Humberto Gomes ergueu 2. 
Taça Challenge da carreira e fes-
tejou com a equipa na autarquia 

O ABC festejou a conquista da 
sua primeira Taça Challenge junto à 
Câmara de Braga. Para o feito foi de-
terminante Humberto Gomes. O 
guarda - redes, 38 anos, repetiu a 
proeza que, em 2010, alcançou com 
o Sporting. «o primeiro título é 
sempre o primeiro, mas este segun-
do, o primeiro da história do ABC, 
é fantástico, é uma sensação única, 
o pavilhão estava lindíssimo, como 
nos anos 90! Durante tantos anos 
esperámos isto... É o culminar de 
seis anos deste grupo com o Carlos 
Resende. Tanto ele, como o Carlos 
Ferreira, fazem omeletes sem ovos! 
Temos trabalhado imenso e acredi-
tado cada vez mais. Ganhámos a 
Taça de Portugal em 2015 [com Hum-
berto a defender um livre de 7 metros 
no último segundo], a Supertaça esta 
época, e agora a Challenge. Mas  

ainda queremos ser campeões na-
cionais>,  , avisou o atleta. 

No final, entre abraços e festejos, 
tirou a camisola e mostrou a cara de 
Donner com a inscrição Obrigado, 
um tributo ao malogrado treina-
dor. «Devo a minha carreira toda ao 
Donner, foi ele que me lançou, que 
acreditou em mim. Nunca tive hi-
pótese de lhe fazer esta homena-
gem, pensei fazè- la na Taça de Por-
tugal da época passada mas não 
deu. Maís do que ninguém, depois 
de levar o ABC a uma final da Liga 
dos Campeões, ele merecia e dai 
esta dedicatória, do fundo do cora-
ção». 

Mas Humberto não esquece tam-
bém outro ícone das balizas do ABC: 
«Tenho de dar uma palavra ao Car-
los Ferreira, que tempuxudo por mim 
nestes seis anos e talvez por isso me 
tenho aguentado até aos 38 anos. 
Espero ainda festejar mais anos, en-
quanto o corpo deixar e tiver prazer 
em jogar» ,prometeu. H. C. 

PFIlRf) RFNANSNITF / ASF 

Equipa minhota festejou na Câmara a conquista da Challenge na quarta final europeia 
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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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ANDEBOL

ABC faz história
e conquista a
Taça Challenge
OABCconquistousábado,pela
1ªveznasuahistória,aTaça
Challenge(principalprovaeuro-
peia),apesardaderrotafrente
aoBenfica,por29-25nasegunda
mãoemBraga.Osminhotos
beneficiaramdavantagemde
seisgolosdaprimeiramão,naLuz.
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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

“

Página 7



A8

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 20,02 x 23,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64559131 23-05-2016

Humberto Gomes dedicou a conquista da Taça Challenge a Aleksninder Donner 

• 
Humberto Gomes foi a figura do jogo de anteontem, em Braga, que valeu a 

conquista da Taça Challenge, mas já aponta ao campeonato, de novo com o Benfica 

"VAMOS it PINKURA 
DO TERCEIRO TITULO" 
Com 16 defesas, o guarda-
redes foi fundamental no 
segurar da vantagem 
academista frente ao 
Benfica, mas, passados os 
festejos, o capitão do ABC 
já aponta à outra prova que 
falta, de novo com as águias 

atnounianAss 
••• Humberto Gomes con-
quistou a segunda Taça 
Challenge da carreira. Em 
2009/10, em Almada, feste-
jou-a pelo Sporting, anteon-
tem, em Braga, de onde é na-
tural, ao serviço do ABC. "A 
primeira é sempre a primeira, 
mas esta segunda, sendo a pri-
meira 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", co-
mentou o guarda-redes de 38 
anos. 
"Acreditamos cada vez mais 
nas potencialidades desta 
equipa. No ano passado con-
quistámos a Taça e Portugal, 
este ano já temos dois troféus, 
a Supertaça e aTaça Challenge 
e agoravamosàprocuradoter-
ceirotítulo", continuou Hum-
bertoGomes, referindo-se à fi- 
nal do campeonato, jogada à 
melhor de cinco, que se en- 

"Mais do que 
ninguém° 
Donner 
merecia esta 
dedicatória" 

ELGoenes 
ABC 

contra 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 
voltara terforças porque quar-
ta-feira queremos muito ga-
nhar. 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 fundamen-
tais os seis golos de vantagem 
que o ABC conseguiu na Luz, 
no jogo da primeira mão. "Ho-
nestamente, não saímos de lá 
a pensar que estava ganho", 
referiu. "Sabemos bem as difi-
culdades por que esta equipa 
passa, as lesões que temos e sa-
bíamos que, tal como nós fo-
mos lá ganhar por seis, eles po- 

diam perfeitamente vir cá ga-
nharpor sete",justificou."En-
trámos mal, um pouco nervo-
sos, jogámos com °André Go-
mes, que no ano passado esta-
va nos juvenis e é normal que 
estivesse nervoso, se fosse eu 
também tremeria", disse, ter-
minando comum elogio: "Ele 
deu a volta por cima, fez um 
bom jogo, a defender foi um 
leão". 
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Presidente quer ganhar tudo 

Nogueira na câmara com Ricardo Rio 

No segundo ano à 
frente dos destinos 
do ABC, João No-
gueira fala na vitória 
da estabilidade 

• mo João Nogueira, presiden-
te doABC, foi dos que festeja-
ram a conquista da Taça 
Challenge mais efusivamen-
te. "O meu coração não dor-
mia há alguns dias e agora qua- 

l
se que perdeu as palavras", ex-
primiu. "Esta é uma vitória 
justa, foi a quarta final e a se- 

gunda da Challenge foi-nos 
roubada faz agora um ano. Era 
de inteira justiça que este 
plante] maravilhoso, com 
quatro titulares lesionados, 
ganhasse esta Taça Challen-
ge", continuou JoãoNogueira, 
falando numa vitória sobre "o 
plantei maispoderosodocam-
peonato português". 

"Isto é fazer omeletes sem 
ovos, o ABC tema receita, com 
o seu treinador, que lê bem o 
jogo e põe os jogadores menos 
capazes com maior eficácia", 
elogiouo dirigente, para quem  

"esta é a vitória da estabilida-
de após os últimos anos turbu-
lentos", lembrando: "Ao se-
gundo ano do meu mandato • 
vou no terceiro título e Deus 
queira que no segundo man-
dato ganhe os títulos todos 
que sejam possíveis de ga-
nhar". 

Emocionado,João Nogueira 
ainda gritou " viva oABC! viva 
Braga!", dizendo que "este é o 
regresso dos bons velhos tem-
pos do Flávio do Sá Leite e do 
ABC" e que "este ano ainda fal-
ta o campeonato nacional". 
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ANDEBOL Depois da derrota 
(3-0) frente ao Kielce na final do 
playoff da Superliga da Polónia, 
o Wisla Piock, de Tiago Rocha (4 
golos), voltou a perder (33-26) 
ontem como mesmo adversário • 
na final da Taça polaca. 
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Benfica campeão 
no andebol júnior 
PU Quando faltam disputar 
duas jornadas da fase final, o 
Benfica empatou (20-20) on-
tem na receção ao Aguas Santas 
e sagrou -se campeão nacional 
de andebol no escalão de junio-
res. Em 8 jornadas, os encarna-
dos somam 23 pontos, seguidos 
da turma maiata (18), ABC, 
(16), FC Porto (15), Alto Moi-
nho (14) e Sporting (10). 
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RTP 1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 64553331

 
22-05-2016 13:37

1 1 1

ABC x Benfica-declarações dos treinadores

http://www.pt.cision.com/s/?l=9d263cd4

 
ABC conquista o troféu europeu em Andebol pela primeira vez apesar da derrota no jogo da 2ª mão da
final.
Declarações de Carlos Resende, treinador do ABC; Mariano Ortega, treinador do Benfica.
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RTP 3 - Bom Dia

Portugal

 	Duração: 00:01:54

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 64555028

 
22-05-2016 08:37

1 1 1

ABC x Benfica-declarações dos treinadores

http://www.pt.cision.com/s/?l=fe76d091

 
ABC conquista o troféu europeu em Andebol pela primeira vez apesar da derrota no jogo da 2ª mão da
final.
Declarações de Carlos Resende, treinador do ABC; Mariano Ortega, treinador do Benfica.
 
 
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2016-05-22 08:37
 RTP 3 - 3 às... , 2016-05-22 18:49
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COMPETK,A0 RESULTADO ANO EQUIPAS 

nesium-OK 

FINAIS PROVAS EUROPEIAS COM EQUIPAS PORTUGUESAS 

1993/94 Teka Santander-ABC• Uga dos Campetilta 22-22, 23-21 
2004/05 ABC-Wadter Thun Taça. çllaii.!*18e 24-29, 29-26 
2005/06 Steatta-Sp. Horta Taça Challenge 21-26, 34-27  
2009/10 oca.-1;r.,:&-loávidzyn Taça Chalienge 27-25, 27-26  
2010/11 Cimos ICoper-Benfica Taça Challenge 27-27, 31-27  
2014/15 Odorbel-ABC Taça Challenge 32-25, 28-32 
2015/16 A FX-Benflat Taça Challenge 28-22. 25-29 
* Ordem dos  jogos na segunda 'mão 

A figura 

HUMBERTO 
GOMES 
ABC 

O capitão soma já duas Taças 
Challenge, tal como Seabra e Hugo Ro-
cha, mas ontem foi nas suas mãos que 
pararam as investidas do Benfica: 16 
defesas, 10 das quais na 2.' parte nos 
24 minutos em que esteve em campo. 
No final, homenageou Donner. 

3 

Hugo Figueira (GR)  
Hilota Mitrevski (GR) (1) 
Davide Carvalho (4) 
Javier Borragán (1) 
Tiago Ferro 
Tiago Pereira (1) 
Joãri Pais (3) 
Bélone Moreira (5) 
Paulo Moreno (4) 
Uelington da Silva (1)  
Augusto Aranda  
Alexandre Cavalcanti (1) 
Elledy Semedo (4) 
Hugo Uma (1)  
Dragan Vrgot 
Ales Silva (3) 

ANDEBOL FINAL DA TAÇA CHALLENGE 

A primeira final europeia do ABC aconteceu em 1994, pela mão de Aleksander Donner, que Humberto Gomes não esqueceu neste momento de glória em que os minhotos conquistam o primeiro troféu na Europa 

ABC (re)escreve a história 
Minhotos vencem a Taça Challenge frente ao Benfica o Equipa de Braga é a segunda formação portuguesa 

a conquistar um troféu europeu o Humberto Gomes ergue taça e homenageia Donner num pavilhão esgotado 

por 
HUGO COSTA 

O
ABC esperou 22 anos des-
de a primeira final para 
conquistar o troféu euro-
peu, mas, ontem, já não 
havia espaço para tanta 

emoção e festa, no pavilhão Flávio Sá 
Leite a rebentar pelas costuras. Os 
minhotos até perderam com o Ben-
fica mas tinham ganho por seis na 
primeira mão, na Luz. Ninguém se 
lembrará disso esta manhã, tal a ex-
plosão de alegria que ainda levou a 
equipa até à Câmara Municipal. Aliás, 
ninguém arredou pé até ver Hum-
berto Gomes, o capitão e a figura da 
partida com 16 defesas, levantar o 
troféu usando uma camisola com a 
fotografia de Donner estampada. 

Abraços, lágrimas, saltos e ba-
nhos invadiram o recinto, onde 
numa tarja gigante com as camiso-
las e números dos jogadores e do 
treinador Carlos Resende se lia Rumo 
ao título, nós acreditamos. Muito per - 
to, o presidente João Luís Nogueira, 
em êxtase, celebrou com champa-
nhe, ao som dos gritos de «Cam-
peões» ou «Assim se vê, a força do 
ABC!». 

Mas o Benfica não veio participar 
na festa (2-6) e, aos 10.14 minutos, 

ANDEBOL - TAÇA CHALLENGE - FINAL - 2.' MAO 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 

em Braga 

ABC u BENF1CA 

Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Cláudio Silva (GR)  
Fábio Vidrago  (2) 
Hugo Rocha (3) 
Pedro Seabra (2) 
Diogo  Branquinho (5)   
Miguel Sarmento (5) 
Pedro Spinola (3) 

M!?. 
Carlos Martins  
Nuno Grilo 
Nuno Rebelo (1) 
Oleksandr Nekrushets 
André Gomes (4) 
Tomás Albuquerque 

tillit0S RESENDE 

divarntos 
Mirza Kurtaglc e Mattias Wetterwik (Suécia) 

obrigou Resende a parar o jogo. 
Reentraram os bracarenses no jogo, 
mesmo privados de Grilo, Carlos 
Martins e Albuquerque, que se equi -
param apenas para apoiar, mas co-
mandados por Seabra e por Humber-
to. O ABC passou para a frente (12-11) 
e assim se manteve até aos 19-17. 
Ortega, o técnico encarnado, esgo- 

MUITO SATISFEITO 

Parabéns aos jogadores, pois é a 
2.' vez seguida que estamos na final, 
ao andebol português e ao ambiente. 
Só tenho pena que não seja assim em 
todos os Jogos. E para todas as 
pessoas do ABC, cujo trabalho nem 
sempre é visível. Como treinadores 
vivemos as dificuldades dos jogadores 

CARLOS RESENDE 
Treinador do Ase 

tou o segundo time-out, o Benfica 
recuperou e passou para a frente. A 
4 minutos do fim, quando o públi- 

PARABÉNS AO ABC 

Para ganhar a Challenge 
tínhamos de fazer dois Jogos 
completos, mas vínhamos com uma 
desvantagem de seis golos o que foi 
muito duro para a equipa. Na primeira 
parte ainda conseguimos ter 4 golos 
de vantagem. Parabéns à minha equipa 
e ao ABC que venceu 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do «afica 

co já entoava cânticos de festa, um 
parcial de 3 golos seguidos (24- 27) 
animou o jogo, a 1.15 cio fim, mas 
Cláudio Silva defendeu o contra-
-ataque de João Pais. Spinola mar-
cou e Braga explodiu de emoção. 

A taça, guardada por uma noiva 
minhota, já não fugia e o banco bra - 
carense saltou. Fim do jogo, início de 
festa, Humberto recorda Donner, o 
malogrado técnico que levou o ABC 
afinal da Liga dos Campeões de 1994. 
Desportivismo total dos encarna - 
dos, a aplaudirem a entrega da taça 
a Humberto, entre muito fair-play. 
Mas quarta-feira há mais, para a fi-
nal do campeonato! Mas a Europa, 
essa, fica já com a marca eterna dos 
bracarenses! 

Têm a palavra 

DONNER MERECIA 

Devo a minha carreira ao Donner, 
foi ele que apostou em mim. lá há 
muito que lhe queria dedicar uma 
vitória e mais do que ninguém ele 
merecia uma vitória europeia, levou o 
ABC á final da Liga dos Campeôes. Este 
troféu pelo ABC é único, o pavilhão 
estava lindíssimo, como nos anos 90 

HUMBERTO GOMES 
Guarda-redes do ABC 

VENCEDORES 
Taça Challenge 

EQUIPA ANO 
r.?,:  (Portugal) 2015/16 
HC Odorbeiu (Roménia) 2014/18 
IK Sbvehof (Suéda) 2013/14 
SKA Minsk (Bielorrússia) 2012/13 
AC Diomidis Argous (Grécia) 2011/12 

2010/11 
.5.:£:,77-Uri..; (Portugal) 200010 
CS UCM Resita (Roménia) 2008/09 
CS UCM Resita (Roménia) 2007/08 
CS UCIA Resita (Roménia) 2006/07 
MFA Bucuresti (Roménia) 2005/08 
Wacker Thun (Suiça) 2004/06 
1FK Skbvde HK (Suécia) 2:103/04 
Skjem Handball (Dinamarca) 2002/03 
Skjem Handbali (Dinamarca) 2001/02 
Jugovlc  Ka (Ser e Montenegro) 2000/01 
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Andebol 
ABC CONQUISTA 
TAÇA CHALLENGE 
()Primeiro troféu 

europeu P. 33 
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ANDEBOL. O Madeira, SAD 
garantiu o 5.° lugar no Nacional 
masculino e a presença na Challenge 
ao bater o Águas Santas por 28-25. 

Página 16



A17

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 3,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64551040 22-05-2016

ANDEBOL 
Madeira, SAD campeão 
0 Madeira, SAD sagrou-se, ontem, 
campeão nacional de andebol 
feminino ao vencer (20-28) o 
Alavarium, até então campeão, no 
terceiro jogo do play-off final. 

Página 17



A18Festa dos 91 anos do Torrense no Municipal da Torre da Marinha (com fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=613325

 
O Independente Futebol Clube Torrense (IFCT), na comemoração dos 91 anos, organizou, este
domingo, a Grande Gala, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, presenciada por 1200 pessoas.
Este evento é realizado anualmente, conta com a presença de todas as atividades/secções do clube e
é organizado pela direção, técnicos e professores. As comemorações iniciaram-se com demonstrações
das modalidades coletivas, destacando-se a mais recente, o Andebol em Cadeira de Rodas. A
efeméride contou com a presença dos escalões mais jovens do Andebol, Ténis de Mesa, Xadrez e
ainda do CAF (Centro de Apoio à Família). O IFCT, clube do conselho do Seixal, reconhecido pela
formação nas áreas do Andebol, Ténis de Mesa, Xadrez, Karaté, Krav Maga, Ginástica,
Aeromodelismo, Columbofilia e CAF conta com cerca de 1000 atletas e alunos. (Fotos Rui
Raimundo/ASF)
 
 22-05-2016
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ANDEBOL-TA A CHALLENGE 

ABC PERDE O JOGO MAS CONQUISTA PROVA EUROPEIA 
O ABC conquistou a Taça Challenge em andebol. A equipa braca-
rense perdeu o jogo com o Benfica (29-25), mas levou a melhor 
no conjunto das duas mãos, já que tinha vencido as águias 
(28-22) em Lisboa. Os minhotos são a 2.a equipa portuguesa a 
vencer a prova europeia, depois do triunfo do Sporting em 2010. 
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O SOBE 
JÚLIO 
FERREIRA 
ATLETA 

11

4

A1 14,1 e 

O português con-
quistou ontem o 
título de campeão 
da Europa de 
taekwondo (-74 
kg) ao bater o 
croata Toni Ka-
naet por 5-3. 

O DESCE 
MARIANO 
ORTEOA 
TREINADOR DO BENFICA 

O Benfica perdeu 
a Taça Challenge 
de andebol para o 
ABC, que capitali-
zou o triunfo (28-
-22) da 'W mão, 
depois da derrota 
por 29-25 na 2a. 

Página 20



A21

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 27,64 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 64552482 22-05-2016

Andebol

TALA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho venceu ontem a
Taça Challenge, com um total de
53-51 no somatório das duas
mãos da final e o público fez a
festa que o clube já procurara na
época anterior.

O clube de Braga conquistou o
seu primeiro troféu oficial das
provas de andebol europeu, ape-
sar de ter ontem perdido a se-
gunda mão da final com o Benfi-
ca, por quatro golos (25-29). Va-
leu à equipa academista ter ga-
nho no Pavilhão da Luz, há uma
semana, por seis golos (22-28).

A equipa orientada por Carlos
Resende, que iniciou a época a
vencer a Supertaça, inscreve-se
como vencedora da competição
com uma derrota, a que sofreu
ontem na segunda mão da final.

Um quarto de hora antes do
início, as bancadas estavam
cheias, predominantemente com
a cor amarela, com chapéus ou
cachecóis amarelos. A claque
benfiquista pintou de vermelho
um canto com de 120 lugares.

O secretário de Estado Adjunto
e do Ambiente, José Mendes,
bracarense que antes das fun-
ções governativas acompanhava
já o ABC, sentou-se na tribuna
VIP, sobre a baliza poente, onde
se viram entre outros o presiden-
te da Câmara Municipal de Bra-
ga, Ricardo Rio, e Sameiro
Araújo, a vereadora do Despor-
to. Outro autarca, Firmino Mar-
ques teve lugar na zona da co-
municação social.

ABC conquista Taça Challenge 
com uma só derrota na final
PRIMEIRO TÍTULO EUROPEU em provas oficiais da EHF - Federação Europeia de Andebol levou ontem, na segunda mão da final,
o Pavilhão Flávio Sá Leite a encher como não se via há duas décadas.

FLÁVIO FREITAS

Público encheu ontem o pavilhão como se via na década de 1990

DR   

Jogadores festejam com uma taça que estiveram prestes a conquistar na época anterior

§Percurso

Primeira derrota
Percurso invicto 
até à segunda mão
da final com Benfica
A derrota que sofreu ontem com
o Benfica foi a primeira que o
ABC registou nesta temporada
da Taça Challenge. 
Pelo caminho ficaram os rome-
nos do Odorhei, afastados à ter-
ceira eliminatória, anteriores de-
tentores do troféu, e o Dukla de
Praga, clube checo que conta no
seu palmarés o facto de ter sido
o primeiro campeão europeu.

2.ª Eliminatória
17.10.2015 (Braga)
Ruislip Eagles, 18 - ABC, 51
18.10.2015 (Braga)
ABC, 46-Ruislip Eagles, 19

3.ª Eliminatória
21.11.2015 (Roménia)
HC Odorhei, 24 - ABC, 25
28.11.2015
ABC, 25 - HC Odorhei, 22

4.ª Eliminatória
13.02.2016 (Braga)
ABC, 40 - HC Kehra, 29
14.02.2016
HC Kehra, 14 - ABC, 45 

Quartos-de-final
12.03.2016 (Braga)
ABC, 30 - Wacker Thun, 23
19.03.2016 (Suíça)
Wacker Thun, 34 - ABC, 34
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Andebol

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

Humberto Gomes ensaiou aos 3
minutos da segunda parte duas
defesas quase consecutivas aos
remates diante de adversários
que lhe surgiram aos 6 metros e
repetiu ainda a façanha ao oitavo
minuto, empolgando o público
que enchia o pavilhão e dando
um empurrão ao ABC, que então
passou (14-13) para a frente do
marcador.

Os pontas do ABC, Diogo
Branquinho e Fábio Vidrago,
que chegaram a marcar golos em
remates da linha dos 9 metros e
o guardião Nikola Mitrevski,
que apontou um golo de baliza a
baliza, rubricaram  no segundo
período alguns dos momentos

mais surpreendentes. 
Nos derradeiros cinco minutos

ponta final, o treinador do clube
minhoto, com a eliminatória já
controlada, lançou em jogo
Emanuel Ribeiro, Cláudio Silva
e Oleksander Nekrushets, que
não impediram a ascensão dos
encarnados até uma diferença de
quatro golos, que já haviam al-
cançado na primeira parte.

No princíipo,  Benfica entrou
melhor graças ao guardião Niko-
la Mitrevski, que anulou situa-
ções a jogadores de Braga que
entravam isolados aos 6 metros. 

André Gomes e Hugo Rocha, a
quem o internacional macedónio
defendeu também um livre de7
metros  nos instantes iniciais,
viram negados o que pareciam
golos certos ainda nos instantes

iniciais. 
Eficaz na ofensiva, entrando à

segunda linha pelos espaços
abertos entre a defensiva minho-
ta, que se adiantava aos 9 me-
tros, a equipa encarnada quase
anulou a vantagem que o ABC
acumulara uma semana antes na
Luz, chegando a vencer por qua-
tro (2-6), quando Cavalcanti
marcou em contra-ataque, aos
10 minutos.

Carlos Resende pediu então
um time out e os academistas
reagiram. Seabra, a converter  na
posição de lateral esquerdo e
Miguel Sarmento, lançado em
contra-ataque, fizeram 4-6 re-
lançando a incerteza. 

Seria Hugo Rocha, aos 24 mi-
nutos, ao concluir na posição de
pivot com um chapéu, a igualar

o marcador (9-9) aos 24 minu-
tos. O empate manteve-se até ao
intervalo (11-11).

A equipa minhota continuava,
como no jogo da primeira mão, a
procurar alternativas para a au-
sência de jogadores lesionados.
Frequentemente, o ponta Fábio
Vidrago foi jogar à posição de
cendal e o central Pedro Seabra
descaiu para lateral esquerdo. 

Na etapa complementar, tal
como uma semana antes em
Lisboa, o lateral-direito Nuno
Rebelo atacou na ponta, poupan-
do Miguel Sarmento. 

O ABC esteve na frente ora por
um golo, ora por dois (18-16 aos
12 minutos da segunda parte).

Vieram sanções disciplinares
de exclusões temporárias por
dois minutos — uma das quais a

Pedro Spínola por ter rematado
já depois de o árbitro ter apitado
para assinalar uma falta, e foi
nesta fase que Semedo empatou
(19-19) e voltou a marcar, colo-
cando os encaernados na frente.

Veio um cartão vermelho a
Abraão Silva que saiu ao minuto
36:37. O ABC voltou à frente, a
4 minutos e meio do fim quando
Branquinho fez 24-23 em rema-
te dos 9 metros. Mas depois só
deu Benfica.

Benfica chegou a ameaçar
GUARDA-REDES DERAM ESPECTÁCULO com defesas surpreendentes diante de adversários que surgiam
isolados aos seis metros elevou a qualidade do jogo

FLÁVIO FREITAS 

Humberto Gomes, guarda-redes e capitão, ontem com uma exibição de elevado nível tal como uma semana antes no Pavilhão da Luz

ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva,  (GR), Fábio Vidrago (2),
Hugo Rocha (3), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho (5), Miguel Sarmento (5),
Pedro Spínola (3), João Gonçalves, Carlos
Martins, Nuno Grilo, Nuno Rebelo (1) e
André Gomes (4 ). 
Treinador: Carlos Resende.

BENFICA 29
Nikola Mitrevski (1) e Hugo Figueira (GR)
Davide Carvalho (4), Javier Borragan (1),
Tiago Ferro, Tiago Pereira (1), João Pais
(3), Belone Moreira (5), Paulo Moreno (4),
Uelington Ferreira (1), Augusto Aranda,
Alexandre Cavalcanti (1), Elledy Semedo
(4), Hugo Lima (1), Dragan Vrgoc e Ales
Silva (3)
Treinador: Mariano Ortega.
Ao intervalo: 11-11.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros  Mira Kurtagic e Mattias
Wetterwik  (Suécia) .

Ricardo Pesqueira, que 
foi recentemente operado,
Tomás Albuquerque, Nuno
Grilo e Carlos Martins
viram ontem o jogo de
fora e festejaram a
conquista da Taça
Challenge. Os três últimos
foram inscritos na ficha do
jogo mas só saíram do
banco de suplentes ao
intervalo e no fim.

+ lesionados
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Andebol

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

“Agora, temos de ter a cabeça
fria, festejar mas não festejar em
demasia,  quarta-feira jogamos
novamente”, comentou ontem
Carlos Resende, o treinador do
ABC ao prestar declarações no
fim da final com o Benfica que
vale o primeiro troféu.

Lembrando que o clube de
Braga disputar [também com o
Benfica] o play-off do campeo-
nato nacional, com o rpóximo
encontro quarta-feira em Braga,
disse: “nós  estamos envolvidos
noutra competição e é muito
importante que mantenhamos o
discernimento”

Questionado sobre como se
sentia, confessou que “bastava
ver como estava o pavilhão para
ficar emocionado. O jogo ainda
não tinha começado já estava
emocionado”. 

Esta época, frisou ainda, “é já o
segundo troféu que conseguimos
vencer. Ganhámos a Supertaça e
agora a Taça Challenge. Seria
fantástico poder juntar o cam-
peonato, mas também há que
contar com o outro lado, onde
não está uma equipa qualquer,
está o Benfica e reconhecer que
se o Benfica tivesse vencido te-
ria sido um justo vencedor. Ti-
vemos a felicidade de ter sido
superiores em Lisboa e hoje
[ontem], gerimos o jogo”.

Referindo-se ainda ao pavilhão
cheio, disse só ter pena “não ser
assim em todos os jogos, pois se
fosse assim em todos os jogos, o
desporto português estaria bas-
tante melhor”. 

“Temos que manter cabeça fria
porque temos outra competição”
CARLOS RESENDE vincou após o triunfo na Taça Challenge a necessidade de manter a “cabeça fria”,
manifestando vomntade de conquistar também o campeonato nacional.

RUI SERAPICOS 

Presidente do ABC, João Luís Nogueira, festeja primeira conquista europeia

FLÁVIO FREITAS 

Carlos Resende  e Carlos Ferreira, dupla técnica do ABC/UMinho

“Outra final da Challenge
foi-nos roubada, faz agora
um ano. Era de inteira
justiça que este plantel
maravilhoso, com quatro
titulares lesionados,
ganharam esta Taça
Challenge talvez ao plantel
mais poderoso do andebol
português. Isto é fazer
omeletes sem ovos. Toda a
gente diz que não se fazem
omeletes sem ovos, mas o
ABC tem a receita. O
treinador lê bem o jogo e
põe os jogadores menos
capazes com maior eficácia.

João Luís Nogueira
presidente do ABC 

Em 2016/2017
Na próxima época 
vão cinco clubes lusos
A Challenge é a terceira prova
oficial mais importante entre
clubes europeus.  Os finalistas
lusos, Benfica e ABC, com os seus
percursos na época  a findar, ele-
varam  Portugal no ranking.  
Graças a estes desempenhos
competitivos, aumentam na 
próxima época as  presenças
lusas na Taça Challenge, à qual

podem aceder quarto  e quinto
do  campeonato nacional, ou 
seja, Sporting e Águas Santas,
respectivamente. 
O  FC Porto, que termina o cam-
peonato nacional em terceiro,
vai à Taça EHF. 
Falta decidir ainda no play-off,
entre Benfica e ABC, o segundo,
que vai à Taça EHF e o campeão,
que vai à Liga dos Campeões. 

§Provas EHF

Esta foi a quarta final
oficial da Federação
Europeia de Andebol (EHF)
que  o ABC disputou.
Eis as finais anteriores:

1993/1994. Campeões 
ABC - Teka Santander
22-22 em Braga
23-21 em Santander

2004/2005. Challenge
ABC - Wacker Thun
29-24 em Thun
29-26 em Braga

2014/2015
ABC - Odorhei
32-28 em Braga
32-25 em Odorhei

§4 finais
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TAÇA CHALLENGE
| Carlos Costinha Sousa | 

A noite de ontem foi de festa
enorme para a família do
ABC/UMinho. A conquista da
Taça Challenge, feito único na
história do clube bracarense, co-
meçou com o apito final da par-
tida, no mítico Pavilhão Flávio
Sá Leite, teve repercussões e
festejos ao longo de várias horas
e passou inclusive pela Câmara
Municipal de Braga.

O presidente Ricardo Rio fez
questão de abrir os Paços do
Concelho para receber os brio-
sos academistas que lograram
esta histórica conquista e foram
mostrar a Taça Challenge à cida-
de. Jogadores, técnicos, directo-
res, toda a estrutura academista e

os adeptos foram recebidos no
Salão Nobre da autarquia braca-
rense e felicitados pelo presiden-
te e pela veradora do Desporto,
Sameiro Araújo.

Ricardo Rio afirmou que os
academistas “estiveram excep-
cionais”, lembrando que este é
um momento de grande festa
não só para o clube, mas para to-
da a cidade. E Rio foi mais lon-
ge, considerando que esta vitória
permitiu repôr a justiça. “Este
triunfo é, sem dúvida alguma,
um acto de justiça que chega
com um ano de atraso”, recor-
dando a malograda final da Taça
Challenge da época passada, que
o ABC perdeu frente aos rome-
nos do Odorhei, depois de uma
partida em que a arbitragem pre-
judicou os bracarenses.

Recordando que este “é o ter-
ceiro troféu conquistado pelo
ABC” desde que é presidente da
Câmara Municipal de Braga, o
autarca afirmou que as taças são
mesmo para ganhar e pediu mui-
tas mais e em breve.

Lembrando as obras que estão
prometidas, e vão avançar ainda
este ano, na catedral do andebol,
o Pavilhão Flávio Sá Leite, o
presidente considerou mesmo
que já está pensado no projecto
um museu maior para albergar
também as futuras conquistas
dos bracarenses.

Ricardo Rio quer mais títulos
para o ABC/UMinho, mas, por
causa das obras no pavilhão,
lembrou, em jeito de profecia,
que no próximo ano os bracaren-
ses terão que disputar a liga dos

campeões com noutro pavilhão,
mostrando total confiança na
conquista do título de campeão
nacional por parte do ABC.

Visivelmente emocionado com
a conquista academista, o presi-
dente do ABC/UMinho, João
Luís Nogueira, agradeceu a Ri-
cardo Rio, Sameiro Araújo e a
toda a estrutura autárquica todo
o apoio que tem sido prestado,
afirmando que, como se viu pe-
los cerca de 1500 adeptos que
ontem encheram completamente
o pavilhão, a aposta da autarquia
na “requalificação do Sá leite é
acertada e mais do que mereci-
da” pelos academistas.

E o presidente do ABC fez
questão de agradecer pessoal-
mente à autarquia todo o apoio,
lembrando que “tem estado sem-

pre presente , nas horas boas e
más, na pessoa de Sameiro
Araújo, que tem raça de despor-
tista, nunca desiste”, acrescen-
tando que depois desta conquista
o ABC/UMinho se prepara ago-
ra para lutar por mais troféus,
com os dois próximos jogos a
disputarem-se muito em breve
[próxima quarta-feira e sábado],
novamente frente ao Benfica, na
decisão do campeonato nacional
de andebol que, neste momento,
está empatado.

ABC recebido nos Paços dos Concelho
FESTA PROLONGOU-SE noite dentro para os academistas e Ricardo Rio fez questão de participar também nos festejos. O presi-
dente da CM Braga recebeu o ABC/UMinho nos Paços do Concelho e lembrou que os academistas vão festejar outra vez em breve.

DR

ABC/UMinho foi recebido por Ricardo Rio na Câmara Municipal de Braga nos festejos da conquista da Taça Challenge

Andebol

“Este é o terceiro troféu,
sem contar com os juvenis,
que o ABC conquista desde
que são presidente da Câ-
mara Municipal de Braga. 
E espero que venho muitos
mais. É importante criar
uma cultura de conquista.
São momentos de grande
festa para a cidade e o dia
de hoje [ontem] foi excep-
cional, com o Emanuel Silva
a conquistar o bronze na
Taça do Mundo de K2 mil
metros, com o Júlio Ferreira
a conquistar a medalha de
ouro no europeu de taek-
wondo e o Diogo Dalot, que
representa o FC Porto, mas é
bracarense, a sagrar-se cam-
peão europeu de futebol no
escalão sub-17. Um dia
exemplar e espera-se agora
que a festa continue e que
amanhã [hoje] se volte a
celebrar agora com a con-
quista da Taça de Portugal
pelo SC Braga.”

Ricardo Rio
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Publicidade

CONQUISTA DA TAÇA CHALLENGE

ABC NO TOPO
DA EUROPA
Págs. 6 a 9
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CATEDRAL
DO ANDEBOL 
O Pavilhão Flávio Sá

Leite voltou a fazer jus
ao estatuto de

“Catedral do Andebol”
com o público a

corresponder em
grande número, num

dia histórico para o
ABC com a conquista

da Taça Challenge.
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VENCEDOR O andebolista
aveirense, Pedro Seabra, con-
quistou ontem, ao serviço do
ABC, a Taça Challenge de An-
debol, a primeira do clube bra-
carense, apesar da derrota na
recepção ao Benfica, por 29-
25, na segunda-mão da final
da competição, disputada no
Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga.

Ao intervalo, registava-se um
empate 11-11 entre a equipa an-

fitriã, treinada por Carlos Re-
sende e que se tornou no se-
gundo clube português a ven-
cer a prova, depois do Sporting
(2010), e o conjunto visitante,
li derado por Mariano Ortega.

Pedro Seabra apontou dois
dos 25 golos dos minhotos, que
capitalizaram o triunfo por 28-
22 conquistado no encontro da
primeira mão, disputado há
uma semana no recinto da
equipa lisboeta, na primeira fi-
nal europeia da história da mo-
dalidade entre duas equipas
portuguesas. |

Pedro Seabra conquista
troféu inédito pelo ABC

D.R.

Pedro Seabra muito activo ontem frente ao Benfica

Andebol
Taça Challenge
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ALAVARIUM                                  20

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (4), Maria
Coelho, Viviana Rebelo, Soraia
Domingues, Inês Moleiro (1), Filipa
Fontes (1), Mónica Soares (11), Andreia
Madaíl, Sara Sousa (2), Inês Rocha, Ana
Moreira, Soraia Fernandes, Carolina
Monteiro, Rita Vieira e Brynhildur Ed-
dudottir (1).

MADEIRA SAD                             28

Treinador: Sandra Fernandes.
Mónica Correia, Anais Gouveia (4),
Cláudia Aguiar (3), Patrícia Fernandes,
Márcia Abreu (2), Filipa Correia, Ana
Andrade (5), Érica Tavares (6), Renata
Tavares (9), Mariana Sousa, Frederica
Jesus, Carlota Correia, Lorena Delgado,
Naddezza Abreu e Diana Roque.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá (A.A.
Porto).
Oficial de mesa: Sérgio Sousa (Porto).
Ao intervalo: 8-17.

José Ratola

O Madeira SAD, ao vencer on-
tem o jogo 3 da final do Cam-
peonato Multicare da 1.ª Divi-
são Feminina, é o novo cam-
peão nacional, sucedendo às
aveirenses na galeria dos ven-
cedores. Uma vitória incontes-
tável da equipa madeirense,
que já não conquistava o título
desde a época 2011/2012.

Ansiedade, intranquilidade e
ineficácia foram adjectivos que
o Alavarium “acusou” em de-
masia, face à pressão pelas
duas derrotas anteriores em
casa do Madeira SAD. Sem
margem de erro, as tricampeãs
nacionais estavam obrigadas
a vencer para poderem man-
ter-se em jogo, mas uma en-
trada desastrosa cedo come-
çou a traçar um destino ad-
verso para as aveirenses.

A equipa de Aveiro, muito in-
tranquila no ataque, não tinha
capacidade para “parar” o ata-
que madeirense e o jogo come -
çou a desenhar o novo cam-
peão nos primeiros instantes.
Os 0-4, aos cinco minutos, tra-
duziam a ineficácia aveirense,

perante um Madeira SAD per-
sonalizado, agressivo a defen-
der e eficaz no remate. A van-
tagem das forasteiras foi sen -
do dilatada, chegando a 3-8, 4-
12 e... deixando as aveirenses
desesperadas perante o “filme”
do jogo.

A equipa da casa não conse-
guia superar a defesa madei-
rense, que defendia em bloco
e ainda beneficiava da inspira-

ção da guarda-redes Mónica
Correia. Nas aveirenses, Mó-
nica Soares era a mais incon-
formada, mas insuficiente para
fazer subir de produção a sua
equipa, que ao intervalo perdia
por 8-17 e tinha as aspirações
comprometidas.

Com Érica Tavares e Renata
Tavares “intratáveis” no ataque,
não só marcando golos mas
também causando desequilí-

brios à defesa local, o Madeira
SAD foi gerindo a vantagem, e
mesmo as alterações defensi-
vas introduzidas por Herlander
Silva, com marcações indivi-
duais, maior pressão e agres-
sividade, não evitaria uma der-
rota expressiva, que penaliza
as aveirenses.

Por seu lado, o Madeira SAD
confirma a superioridade que
lhe era apontada e confirmou
o seu favoritismo. No Alava-
rium, Mónica Soares e Mariana
Lopes foram as melhores, en-
quanto Renata Tavares, Érica
Tavares e Mónica Correia fo-
ram as madeirenses em des-
taque, num jogo com boa ar-
bitragem. |

Madeirenses implacáveis
garantem o título
Destronada A equipa do Alavarium não resistiu ao poderio do Madeira SAD,
que, quatro épocas depois, reconquistou o campeonato em Aveiro

Andebol
1.ª Divisão Feminina

“Estávamos a perder 2-0 e sa-
bíamos que só a vitória inte-
ressava. Saiu tudo bem ao
Madeira e nós acusamos a
inexperiência de uma equipa
muito nova, perdendo muitas
bolas. Tudo correu mal. O
Madeira é um justo vencedor,
mas quero felicitar as minhas
jogadoras pelo trabalho reali-
zado este ano”

Herlander Silva
Treinador do Alavarium

“Penso que vencemos com
justiça. Defensivamente,
fizemos um excelente jogo e,
globalmente, cometemos
poucos erros. A equipa cum-
priu a estratégia que tínha-
mos planeado para este jogo
e estamos de parabéns.
O Alavarium é uma excelente
equipa e dignificou a nossa
vitória”.

Sandra Fernandes
Treinadora do Madeira SAD

REACÇÕES

Mónica Soares, com 11 golos, foi a aveirense que mais “remou contra a maré” madeirense

Com estatuto de
tricampeã nacional,
a equipa aveirense
não foi capaz de
contrariar o 
favoristimo das
madeirenses

PAULO RAMOS
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Alavarium entrega
título nacional
ao Madeira SAD
Andebol Feminino | P24
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À quarta foi de vez. ABC conquista Taça Challenge 
ANDEBOL O ABC de Braga conquistou ontem, à quarta 
tentativa, a sua primeira prova europeia, apesar deter 
perdido em casa com o Benlica por 29-25, na segun-
da mão da final da Taça Challenge de andebol. Os bra- 

carenses fizeram valer o triunfo da primeira mão (28-
-22) alcançado em Lisboa, e conquistaram assim o seu 
primeiro troféu europeu, depois de terem perdido as 
três finais anteriores realizadas. 
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Sports Madeira perde na Maia em andebol 

O Club Sports Madeira foi ao reduto do Maia perder por 33-27 e 
adiar para hoje às 17 horas quem fica com o 5.° lugar no 
campeonato nacional da I Divisão em seniores femininos de 
andebol. Ao intervalo as madeirenses perdiam por 20-11. 
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Madeirenses fizeram a festa do título em casa do Alavarium. 

 

DEDICADO À MADEIRA 

 

• Sandra Fernandes con-
quista o mais um título para 
as cores madeirenses depois 
da Supertaça. E mais feliz 
não podia estar a técnica que 
contribuiu para que o título 
volte à Madeira. 
'Estamos todos de parabéns. 
Cumprimos com o nosso 
principal objectivo que era 
recuperar o titulo de cam-
peão. Uma palavra para as 
jogadoras, para todos os que 
acreditaram no trabalho e no 
projecto do andebol femini-
no da Madeira. Foi um jogo 
muito complicado a vanta-
gem trazida da Madeira foi 
importante mas hoje (on-
tem) estivermos particular-
mente bem, muito mérito 
para este resultado que dedi-
camos à Madeira e ao ande-
bol'. 
Renata Tavares, capitã das 
madeirenses fala em um dia 
de muita felicidade. 
`Estamos de parabéns. Fize-
mos um jogo exemplar tudo 
correu bem muito mérito 
para a nossa organização e 
competência demonstrada 
nesta final. Ganhamos os três 
jogos fomos a melhor equipa, 
agora vamos festejar' 

1 DIVISÃO 

Campeãs 

 

com distinção nacionais 

 

MADEIRENSES 
CONQUISTARAM O 13.2  
TITULO E UM LUGAR 
NA LIGA DOS 
CAMPEÕES 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Três temporadas depois, o título de 
campeão nacional de andebol de se-
niores femininos está de regresso à 
Região, pelas mãos do Madeira An-
debol SAD. As madeirenses foram ao 
reduto do ainda campeão em título 
cumprir o 3.° encontro desta final e 
surpreenderam a equipa da casa 
vencendo com toda a justiça por 28-
20, com17-8 ao intervalo igualmente 
favorável às madeirenses. 

O décimo terceiro título conquis-
tado com imenso mérito e sobretu-
do com classe no recinto de uma das 
equipas que ainda podia atingir este 
objectivo. 

Para as madeirenses para além 
deste regresso ao titulo de campeão 
nacional, o regresso igualmente à 
disputa das provas europeias na liga 
dos campeões. 

Ontem numa partida em que a 
margem de erro para a formação de 
Aveiro era nula, naturalmente que 
eram aguardadas dificuldades para o 
Madeira Andebol SAD que ainda as-
sim se apresentava com duas vitórias  

neste play-off da final e por isso com 
alguma margem para ser gerida. 

Num encontro chave portanto re-
giste-se a excelência do andebol de-
fensivo praticado pelas madeirenses 
durante a primeira parte. Um colec-
tivo que não só surpreende o Alava-
rium como os muitos adeptos da 
equipa da casa que cedo começaram 
a entender de as madeirenses ali es-
tavam para dar luta. 

E se numa partida em jeito de final 
normalmente se espera equilíbrio e 
emoção, a margem e vantagem das 
madeirenses com parciais a atingi-
rem as 10 bolas acabou por retirar 
emoção, num encontro onde o Ma-
deira Andebol SAD teve mérito e de-
monstrou trabalho de casa bem feito 
ao conseguir anular quase por com-
pleto as mais valias do Alavarium, 
uma boa equipa ontem anulada pelo  

andebol das madeirenses. Um justo 
êxito que acontece uma semana an-
tes do MadeiraAndebol SAD defron-
tar no Funchal o Colégio de Gaia para 
as meias-finais da Taça de Portugal. 

A SAD alinhou com: Anais (4), 
Claudia Aguiar (2), Patrícia, Márcia 
Abreu (2), Filipa, Ana Andrade (5), 
Mónica, Erica Tavares (6), Renata Ta-
vares(9), Mariana, Frederica, Carlota, 
Lorena, Naddezza e Diana Roque. 
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Femininos do Madeira SAD vencem 13.2  título nacional 
e masculinos garantem 'Europa' 
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Cláudio Pedroso voltou a exibir-se num grande nível. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 

PAULO FIDALGO FELI 

■ Obviamente que era de festa 
o ambiente no final da partida 
para as cores madeirenses. 
Paulo Fidalgo técnico do Ma-
deira SAD destacou à reporta-
gem do DIÁRIO. 'Destacar que 
esta vitória é de todos os ma-
deirenses de todos os adeptos 
do andebol. Valeu a pena todo 
o esforço mas merecemos. De-
dicamos esta resultado aos 
meus jogadores, a toda a estru-
tura, ao seu presidente por 
tudo o que nos ajudaram para 
que seja possível colocar o Ma-
deira SAD neste patamar' 
Luis Carvalho capitão da SAD 
estava emocionado saliento& 
Foi o momento mais feliz que 
vivi até hoje na SAD e já foram 
alguns. Parabéns a todos a este 
público fantástico que nos em-
purrou para a a vitória'. 

Memorável conquista europeia chegou no prolongamento 
Veio no prolongamento e a festa fi-
nal do Madeira SAD, ontem no Pa-
vilhão do Funchal, ao ganhar ao 
Aguas Santas por 28-25, conquis-
tando o quinto lugar e a presença 
na Taça Challenge. 

Um prolongamento só possível 
depois do golo de Daniel Santos já 
com o tempo esgotado e quando o 
Aguas Santas vencia por 24-23. 
Depois três golos de Cláudio Pe-
droso a fechar a decisão final num 
encontro marcado pela extrema 
emoção vívida sobretudo durante 
a segunda parte. Aliás a história 
deste memorável apuramento dos 
madeirenses praticamente se con-
ta com o desempenho da equipa 
comandada pelo técnico Paulo Fi-
dalgo ao longo do segundo perío-
do. Até aí coube à equipa da casa 
dominar, atingindo até um parcial 
de 10-5, números que surpreen-
diam todos no bem cheio Pavilhão 
do Funchal. 

Tudo se alterou nomeadamente 
à entrada da segunda parte onde o 

DANIEL SANTOS 
MARCOU DE 7 
METROS O GOLO QUE 
LEVOU A SAD PARA O 
PROLONGAMENTO 

Águas Santas assumiu o comando 
da partida, passando para a frente 
do marcador, obrigando ao Madei-
ra SAD a ir buscar força ao seu co-
lectivo para discutir até final o re-
sultado desta importante final. 

A este nível e numa fase de jogo 
de parada e resposta mas sempre 
com a equipa da Maia na frente, re-
giste-se sem dúvida a extraordinária 
dinâmica dos madeirenses, não só 
aguentado a pressão final como con-
seguindo 'arranjar' alguma concen-
tração para superar um forte oposi-
tor e quatro anos depois ganhar o di-
reito de representar a Madeira 
numa prova europeia de clubes. 
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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

Página 39



A40

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 10,27 x 9,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64552452 22-05-2016

ABC perde com Benfica
mas ganha Taça Challenge 
OABC de Braga conquistou

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 Taça
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 conquistaram o
seu primeiro troféu europeu,
depois de terem perdido as três

finais anteriores.
Na época passada e em

2004/05 falharam esta mesma
Taça Challenge e, há 21 anos,
em 1994/95, os bracarenses per-
deram por pouco a Liga dos
Campeões, derrotados pelos es-
panhóis do TEKA Santander (22-
22 em casa e 21-23 fora).
O ABC iguala o Sporting como

equipa portuguesa a conquistar
uma competição europeia em
andebol (os ‘leões’ ganharam
em 2009/10 a Challenge). JM

Página 40



A41

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 24,60 x 9,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64552431 22-05-2016

Aequipa masculina do Madei-
ra SAD assegurou ontem o
5.º lugar no Campeonato

Multicare da 1.ª Divisão de an-
debol, conquistando automati-
camente o direito de participar
na Taça Challenge na próxima
época. 
Num pavilhão do Funchal pra-

ticamente lotado - o andebol
madeirense já merece há muito
uma infraestrutura com mais
capacidade - os adeptos voltaram
a revelar-se fundamentais na
“alavancagem” para alcançar a
vitória que, tal como o técnico
da equipa observou na edição
de ontem do JM, representaria
a «cereja no topo do bolo» de

uma época «única» para a equipa
madeirense. 
Os pupilos de Paulo Fidalgo

receberam e venceram a forma-
ção do Águas Santas por 28-25,
após prolongamento, num jogo
emocionante de princípio ao
fim. O Madeira SAD foi para o
intervalo a vencer por 10-9, com
toda a justiça, diga-se de passa-
gem, apesar da réplica da equipa
adversária. 
No segundo tempo, a reação

esperada do Águas Santas pro-
duziu os frutos desejados, já que
a equipa forasteira conseguiu
vencer o período, por 14-15. 
Felizmente para a equipa da

casa e seus adeptos, a vitória

significou apenas o empate na
contenda. No prolongamento
que se seguiu, os comandados
de Paulo Fidalgo entraram mas
decididos e concentrados, e não
deram hipóteses à reação dos
maiatos, vencendo por 4-1 e as-
segurando assim o regresso a
uma prova europeia, o que já
não acontecia desde a tempora-
da de 2010-11. 
Antes da partida de ontem,

registava-se uma vitória para
cada lado: um triunfo tangencial
para para os maiatos (29-28) no
1.º jogo, e outro mais expressivo
para os madeirenses, (32-28), na
2.ª partida disputada no Funchal.
JM

Época fechada com cereja no topo do bolo!

Os pupilos de Paulo Fidalgo estiveram sempre decididos e concentrados no jogo.
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MADEIRA SAD SOMA 13.º TÍTULO NACIONAL 
A equipa feminina do Madeira SAD sagrou-se ontem campeã nacional de Andebol após conseguir uma
brilhante vitória, por 20-28, em casa das agora ex-tricampeãs do Alavarium Love Tiles.

Depois da festa do título, segue-se a preparação para a “Final Four” da Taça de Portugal, que se disputa no final deste mês.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

«O
bjetivo principal foi
cumprido», congratu-
lou-se a treinadora San-
dra Martins, quando
festejava com as suas

atletas. A equipa feminina do Ma-
deira SAD sagrou-se ontem cam-
peã nacional de Andebol após
conseguir uma brilhante vitória,
por 20-28, em casa das agora ex-
tricampeãs do Alavarium Love Ti-
les. 
Após duas vitórias em casa, re-

lativas ao 1.º e 2.º jogo do playoff
da final do Campeonato Multicare
1.ª Divisão Feminina em Andebol,
a equipa do Madeira SAD precisava
apenas de somar mais uma para
voltar a conquistar o título que
lhe vinha fugindo das mãos, pre-
cisamente para o adversário de
ontem e sobretudo nas últimas
duas épocas.
O título foi dedicado à Madeira

e ao andebol madeirense, «por
tudo o que tem feito pela moda-
lidade a nível nacional», acres-
centou depois a treinadora ao
JM, num contato telefónico man-
tido poucas horas depois da con-
quista do título em Aveiro. A se-
gunda dedicatória recaiu inevi-

tavelmente sobre as suas atletas,
às quais não poupou elogios, so-
bretudo pela forma como enca-
raram a partida frente às tri-
campeãs do Alavarium. 
«Sabíamos que podíamos con-

quistar o título hoje [ontem]e fi-
zemos o nosso jogo sem dar hi-
pótese às nossas adversárias»,
disse Sandra Martins, fazendo
questão que sublinhar que «o
respeito pelo valor e qualidade
do adversário esteve sempre pre-
sente». 
Num jogo inesperadamente

desequilibrado, a equipa madei-
rense entrou “endiabrada” e
manteve-se na frente do marca-
dor até ao final da partida. A
meio da primeira parte, o Ma-
deira SAD já vencia por 3-8. E,
ao intervalo, por 8-17! 
Na etapa complementar, as pu-

pilas de Sandra Martins voltaram
a entrar a “todo o gás” e depois li-
mitaram-se a gerir a vantagem,
de nada valendo o esforço da equi-
pa aveirense para impedir que as
madeirenses somassem o 13.º tí-
tulo nacional da sia história. As
medalhas foram entregues à
equipa vencedora pela vice-pre-
sidente da Federação de Andebol
de Portugal, Juliana Sousa, pelo
Presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, José Ribau Esteves e
pela Patrona do Campeonato, a
ex-internacional Paula Espírito
Santo. 
Depois da festa, equipa técnica

e jogadores regressam ao traba-
lho a pensar na “Final Four” da
Taça de Portugal, que vai ser dis-
putada na Madeira, entre 28 e 29
deste mês. JM
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DESPORTO

MADEIRA SAD É CAMPEÃ NACIONAL
A equipa de andebol feminino do Madeira SAD sagrou-se ontem campeã nacional ao vencer o tricampeão
Alavarium por 28-20. A equipa masculina assegurou o 5.º lugar que dá acesso à Taça Challenge. . pág. 25
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O DIA
Paula Abreu
paulaabreu@jm-madeira.pt

A
Polícia Judiciária da Ma-
deira tem feito principal-
mente um trabalho de
prevenção do tráfico de
estupefacientes na Re-

gião, como foi dito ao JM por
esta força policial. Mas os resul-
tados do trabalho de investigação
desenvolvido merece destaque:
em três anos, a PJ apreendeu
630 quilogramas de cocaína, a
maior parte em trânsito a partir
da América Latina e não para
consumo na Região.
Para além deste número, no

ano passado apreendeu 50 quilos
de haxixe e três de heroína.
Quanto a detenções, no ano pas-
sado prendeu 49 indivíduos (20
no continente) e este ano oito.
A maior parte dos detidos estava
relacionada com o tráfico de es-
tupefacientes mas houve casos
de “correios” que tentavam tra-
zer drogas por avião ou por bar-
co.
Outro tema que destacamos

nesta edição, já na Torre de

uma série de manobras cívico-
militares de dois dias, no Exer-
cício Militar Independência 2016,
que foram ordenadas pelo Pre-
sidente Nicolás Maduro. O exer-
cício envolve mais de um milhão
de militares e milicianos e surge
na
sequência do Estado de Exce-

ção e Emergência Económica
decretado pelo chefe de Estado
e para garantir «que ninguém
se mete com a Venezuela».
No desporto, os madeirenses

estiveram em grande. A madei-
rense Helena Rodrigues venceu,
juntamente com Beatriz Gomes,
a prova de K2 200 metros da
Taça do Mundo de Duisburgo.
A equipa masculina do Ma-

deira SAD assegurou o 5.º lugar
no Campeonato Multicare da
1.ª Divisão de andebol, conquis-
tando o direito a participar na
Taça Challenge na próxima épo-
ca. E a equipa feminina também
não se portou mal, como pode
ler nesta edição. JM

Vigia, tem a ver com a “Alegria
do Amor”, a mais recente exor-
tação apostólica do Papa, dedi-
cada à família. O JM ouviu algu-
mas pessoas sobre as mensagens
e princípios do texto. 
A “Alegria do Amor” chama

os recasados à igreja, apela à
não discriminação dos homos-
sexuais e diz “sim” à educação
sexual. Mas tudo de forma pon-
derada.
Por outro lado, damos conta

que o Instituto de Segurança So-
cial da Madeira apoiava, em mar-
ço, 28.549 crianças e jovens com
abono de família, menos 16.484
titulares em relação a outubro
de 2010, mês que antecedeu a
eliminação do 4.º e 5.º escalões.
Também em termos de apoios,

refira-se que o executivo madei-
rense transferiu para as quatro
Misericórdias que trabalham na
Madeira, e no ano passado, mais
de três milhões de euros. 
A situação da Venezuela con-

tinua preocupante. Foi iniciada
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A quarta final, 
o ABC ganhou, numa 
festa que estava prometida 
desde 1993/94. Os bracarenses 
justificaram amplamente 
frente ao Benfica 

ABC 

AFIGURA 

Inspirado 
por Donner 

MIEN 
ÉPOCA 
2000/01 
2001/02 

JugovIcKactitig) 
SkJem(Dki) 

FINAUSTA 
Winterthur (Su() 
RO/roia (Mac) 

Humberto 
2002/03 Skjem(Din) Pilipposveras (Cré) Gomes, 
2003/04 Sloydde (Sue) Dunquerque (Fra) Pedro 
2004/05 
2005/06 

Wadcer Thun (Sui) 
Steaua Bucareste (Rom) 

ABC (POR) 
SA HORTA (POR) Seabra e 

2006/07 UCM Reska(Rom) Dmiremen (Nor) Hugo Rocha 
2007/08 UCAIResita (Rom) Alpla(Aus) já haviam 
2008/09 
2009/10 

UCM Resita (Roer) 
SPORTING (POR) 

Suceava (Roo) 
KwidzTn (Pol) 

ganho a 
2010/11 Cimos Koper (EM) BEN FICA (POR) Challenge 
2011/12 Diornidis Argus (Gre) Wacker Thun (Soí) em 
2012/13 
2013/14 

PAIdc(Ble) 
Savehof (Sue) 

Esdi (lux) 
Metaioplasdka (Ser) 2009/10, 

2014/15 Odorhei (Rorn) ABC (POR) peio 
2015/16 ABC (POR) BENFICA (POR) Sporting 

GRITO EUROPEU SOLTO 
Pavilhão Flávio Sá Leite 
Arbitro& Mirza Kurtagk (Suécia) Mattias 
Wetterwlk (Suécia) 

ABC BENRCA 
~Gomes Gr MkolarAtrevsld Gr (1) 
Emanuel Ribeiro Gr Hugo Nueira Gr 
OaudioSilva Gr DavideCarvalio 4 
Fábio Vldrago 2 TiagoPereira 1 
Hugo Roda 3 João Pais 3 
Pedro Seabra 2 BeioneMoreira 5 
MIguelSannento 5 BedySenedo 4 
PedroSpinola 3 Ales Siva 3 
MdréGomes 4 A;Cavakariti 1 
~Gonçalves Avios Borragan 1 
Migo Branqukto 5 Paulo Moreno 4 
Nuno Rebelo 1 UeIngton da Siva 1 
aNdcushets - Hugo Urna 1 
Certos Matins nj Tiago Ferro 
NunoGrilo nj AugustoAranda - 
T.Albuquerque nj DraganWpx nj 

Treinador Weinador: 
Carlos Resende Marlano Ortega 

Ao intervalo11-11. 
MarchAOT 2-2,10'2-5,15' 5-7, 20,6.9 
25 9-9, 30'11-11 , 35'14-13, 40'16-15. 
45' 19-18, 50'20-21,55'23-23, 60'25-29 

RUIGUIMARMS 
••• O ABC venceu a Taça 
Challenge, mesmo tendo per-
dido em Braga como Benfica, 
por 25-29, mas por ter gerido 
com categoria os seis golos 
com que tinha saído da pri-
meira mão da final, na semana 
anterior, na Luz, onde ganha-
ra por 28-22. 
Finalmente, o Flávio Sá  

Leite festejou um titulo eu-
ropeu, algo que o ABC perse-
guia há 22 anos, desde 
1993/94, sob o comando de 
Aleksander Donner, quando 
os minhotos chegaram à de-
cisão da Liga dos Campeões, 
perdida para o Teka de San-
tander. Em 2004/05, a se-
gunda final, a primeira da 
Challenge, com Jorge Rito, 
foi ganha pelos suíços do 
Wacker Thun. Com  Carlos 
Resende, na época passada, 
foi de forma inglória que os 
romenos do Odorhei leva-
ram a taça que agora, numa 
inédita final portuguesa, 
ante o Benfica, ficou mesmo 
em Braga. E o Sá Leite, um 
pavilhão que não deixa nin-
guém indiferente, festejou 
deforma emotiva, com sorri-
sos rasgados e lágrimas, de 
forma mais ou menos exube-
rante, mas percebendo-se 
que aquele grito europeu há 
muito estava para ser solto. 
Jogadores e restante staff das 
águias, alinhados, receberam 
as medalhas e aplaudiram os 
novos detentores da Taça 
Challenge. 

O Benfica, que precisava de 
recuperar seis golos, perce-
beu algum nervosismo nos  

donos da casa e em dez minu-
tos colocou-se a ganhar por 
quatro (6-2), a apenas dois de 
empatar a final. Carlos Re-
sende, que fez alinhar o juve-
nil André Gomes de início, 
dadas as lesões que afetam o 
plantel, pediu um time-out, 
passou Hugo Rocha dos seis 
metros para a meia distância, 
colocou João Gonçalves a 
pivô e a equipa começou a 
reagir, chegando à igualdade 
(9-9) aos 25 minutos. O jogo 
foi empatado a 11 para inter-
valo. 

Spínola deu a primeira van-
tagem ao ABC no reatar do  

encontro, período em que os 
de Braga foram dominado-
res. O vermelho direto a Ales 
Silva complicou o jogo ao 
Benfica, que, mesmo assim, 
nunca desistiu. A cerca de 
seis minutos do fim, e a per-
der por um (vencendo por 
cinco na final), Resende me-
teu em jogo todos os que es-
tavam em condições. O ABC 
ainda fez dois golos seguidos, 
por Branquinho, mas os en-
carnados responderam com 
quatro, série interrompida 
por uma defesa de Cláudio 
Silva que confirmou a festa 
no Flávio Sá Leite. 

Página 45



  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 59

  Cores: Cor

  Área: 18,42 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 64551439 22-05-2016

Técnicos Carlos Ferreira e Carlos Resende com a taça 

i.illodlo/ lado? /à 
estava antes de 
0J090 começar, 
ta  olhar par a 
o pavilhão" 
Carlos Resende 
Treinador do ABC 

Festa continuou na Câmara 
Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, 
esteve no Pavilhão Flávio Sá Leite e depois recebeu a 
equipa nos Paços do Concelho. Rio elogiou a equipa do 
ABC e lembrou que, para ser o fim de semana perfeito, 
deseja que o Sporting de Braga conquiste hoje a Taça de 
Portugal de futebol 

11 
"Isto não acaba 
aqui: crtieremo.,  
ser campeões e 
levar o ABC à 
Champions" 
PedroSeabra 
Central do ABC 

"Quem me visse 
a jogar há seis 
meses, não 
pensaria que eu 
estaria com uma 
taça europeia 
nas mãos" 
Pedro Spínola 
Lateral direito do ABC 

"Ganhar pelo ABC 
é fantástico, o 
pavilhão estava.  
finclíssinio" 

flumbertoOomes 
Guarda redes do ABC 

Técnico elogiou os atletas, 
as famílias,  os dirigentes, o 
ambiente no pavilhão, o 
andebol português em 
geral, mas aconselhou os 
jogadores a "festejarem 
pouco" e a terem os pés 
bem assentes no chão 

RUIGUIMARAES 
imo "Parabéns aosjogadores, 
porque esta é a segunda vez 
consecutiva que estamos na 
final da Taça Challenge e isso 
quer dizer alguma coisa. Para-
béns ao andebol português, 
que pela primeira vez teve 
duas equipas na final e, com 
isso, garantiu mais uma equi-
pa na Europa. E parabéns ao 
ambiente, com toda a corre-
ção, que aqui se viveu", come-
çou por dizer Carlos Resende, 
que deixou ainda "uma pala-
vra de apreço aos dirigentes do 
ABC, que fazem um trabalho 
fantástico mas que não é mui-
to visível", garantindo que 
"esta evolução nos resultados 
a eles se deve". 

O treinador do ABC referiu-
se ainda aos atletas e às famí-
lias. "Estou muito satisfeito 
pelos jogadores, pelo sacrifício 
que as nossas famílias fazem, 
também tenho duas filhas a 
jogar, uma hoje [ontem] joga-
va às quatro, outra às seis, o pai 
aqui às seis, a mãe a fazer qui-
lómetros tipo motorista, fica-
mos satisfeitos por estas pes-
soas", afirmou o técnico, que a 

°RUGA DIZ 
QUE "ABC 
MERECEU" 
imo Ortega era um treinador 
resignado. "Para ganhar uma 
Challenge, é preciso fazer dois 
bons jogos e, no primeiro, não 
estivemos bem, ao perder em 
casa por seis. Foi muito duro 
para a equipa, que sabia que ti-
nha de fazer aqui um grande 
jogo", começou por dizer o es-
panhol. "Estivemos perto de o 
conseguir, mas o vermelho ao 
Ales condicionou a defesa. 
Tentámos fazer um sistema 
4+2, mas oABC trabalhou bem 
e mereceu", admitiu. 

CARLOS RESENDE Treinador do ABC mostrou-se calmo 
e lembrou que o campeonato regressa já na quarta-feira 

"Ainda há oulra 
competição" 

seguirdeixouum alerta: "Esta 
conquista é muito importan-
te para o clube, para a cidade, 
para nós, mas temos de ter os 
pés assentes no chão e saber 
que há outra competição e te-
mos de terdiscemimento para 
a encarar." Carlos Resende re-
feria-se à final do campeona-
to, a decidir à melhor de cinco, 
que está empatada (1-1) e re-
gressa já na quarta-feira em 
Braga, commaísumABC-Ben-
fica. 
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Seis golos de vantagem no 
jogo da Luz compensaram 
derrota ontem [25-29] 

ABC vence 
Taça P58-59 

Challenge 
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MULO 
VOLTOU A NADEM 
O Madeira SAD sucedeu ao 
Alavarium como campeão 
nacional feminino, depois 
de, em Aveiro, ter alcançado 
o terceiro triunfo no play-off 
que atribuía o título. No en-
contro que fechou as contas, 
as insulares obtiveram a vitó-
ria mais robusta (20-28) so-
bre a equipa que entrou na 
temporada como tricampeã. 
Nos dois anteriores, realiza-
dos no Funchal, haviam ga-
nho por 21-20 e 24-22. 
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VERE 

Justifica-se a chamada de 
Renato Sanches para o 
Europeu? 

Rúben Micael 
Jogador do 
Shijiaztivang 
Yongchang 

PauloAlives 
Treinador 

António 
Soma 
Treinador 

Nandlnho 
Treinador 

Guio, 
Jogador 
doAves 

SIM 

SIM 

João Aurélio 
Jogador 
do Nacional 

David Simão 
Jogador 
do Arouca 

Jorge Teixeira 
Jogador 
do Charlton 

André Simões 
Jogador do AEK SEN 

ik Paulo Sérgio 
11111N 

• 
f.W.• Jogador 

do Brunei Dom m Safe 

Revelação da Liga, 
campeão pelo 

Benfica e vencedor 
da Taça da Liga, 
Renato Sanches 

vai para o Bayem 
Munique na 

próxima época. A 
ida ao Europeu é 

justa, sentenciou a 
maioria deste 

painel. 

j 

T 

J 
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DIRETO|ABC perde com o Benfica, mas vence Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5186512

 
Publicado
 
 ABC perdeu com o Benfica, por 25-29, mas conquistou a Taça Challenge, graças aos seis golos de
vantagem conseguidos no jogo da primeira mão
 
 60|ABC conquistou a Taça Challenge
 
 60|Benfica ganha por 4, mas perdeu em casa por 6
 
 59|[golo]|Benfica ainda marca
 
 59|[golo]|Paulo Moreno pelo Benfica
 
 59|[golo]|Pedro Spínola reduz pelo ABC
 
 58|Defesa de Emanuel Ribeiro, guarda-redes do ABC
 
 58|[golo]|Belone Moreira alarga vantagem encarnada
 
 58|ABC perde por dois, mas está na frente da eliminatória, com os seis golos de vantagem da 1.ª
mão
 
 57|[golo]|Guarda-redes Nikola Mitrevski marca de baliza a baliza
 
 57|[golo]|Benfica na frente
 
 56|[golo]|Encarnado João Pais empata a partida
 
 55|[golo]|Diogo Branquinho coloca o ABC na frente
 
 55|Últimos 5 minutos no Pavilhão Flávio Sá Leite
 
 54|[golo]|Diogo Branquinho empata novamente
 
 54|Sai Humberto Gomes e entra Emanuel Ribeiro para a baliza do ABC
 
 53|[golo]|João Pais volta a colocar o Benfica na frente
 
 53|[golo]|Bracarense André Gomes empata o encontro
 
 52|Mais uma defesa de Humberto Gomes, guarda-redes do ABC
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 51|[golo]|Pedro Spínola reduz desvantagem
 
 51|[golo]|Paulo Moreno chega aos 2 golos de vantagem
 
 50|Mais uma defesa de Humberto Gomes, guardião bracarense
 
 49|[golo]|Paulo Moreno coloca as águias na frente
 
 47|Bracarense Humberto Gomes faz mais uma defesa
 
 47|[golo]|André Gomes empata a partida
 
 46|Timeout para o ABC
 
 46|[golo]|Elledy Semedo coloca o Benfica na frente
 
 45|[golo]|Encarnado Elledy Semedo empata a partida
 
 44|2 minutos para Pedro Spínola do ABC
 
 44|[golo]|João Pais marca pelos encarnados
 
 44|Timeout para o Benfica
 
 43|[golo]|Nuno Rebelo pelos bracarenses
 
 43|[golo]|Belone Moreira marca novamente
 
 43|[golo]|Diogo Branquinho pelos bracarenses
 
 42|[golo]|Belone Moreira pelo Benfica
 
 41|2 minutos para Pedro Spínola do ABC
 
 41|Reentra Nikola Mitrevski, sai Hugo Figueira da baliza encarnada
 
 40|[golo]|Fábio Vidrago alarga vantagem
 
 39|Mais uma defesa do guarda-redes do ABC, Humberto Gomes
 
 38|[golo]|Elledy Semedo coloca o Benfica a um golo do ABC
 
 37|[golo]|André Gomes pelo ABC
 
 36|Cartão Vermelho para Ales Silva do Benfica
 
 35|[golo]|Belone Moreira reduz da linha de 7 metros
 
 35|7 metros para o Benfica
 
 35|2 minutos para Hugo Rocha do ABC
 
 35|Timeout para o Benfica
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 35|[golo]|Miguel Sarmento coloca ABC com 2 golos de vantagem
 
 34|[golo]|André Gomes coloca bracarenses na frente
 
 34|Grande defesa de Humberto Gomes, guarda-redes do ABC
 
 33|[golo]|Miguel Sarmento empata jogo ao converter livre de 7 metros
 
 33|7 metros para o ABC
 
 32|[golo]|Paulo Moreno coloca o Benfica na frente
 
 31|[golo]|Ueligton Silva empata o encontro
 
 30|2 minutos para Fábio Vidrago do ABC
 
 30|[golo]|Pedro Spínola pelo ABC
 
 30|Começa a segunda parte
 
 30|Jogo empatado, mas ABC em vantagem na final graças aos 6 golos da 1.ª mão
 
 30|Intervalo
 
 29|Humberto Gomes faz mais uma defesa
 
 29|2 minutos para Miguel Sarmento do ABC
 
 27|[golo]|Hugo Rocha volta a empatar a partida
 
 27|[golo]|Davide Carvalho marca no contra-ataque
 
 25|[golo]|Miguel Sarmento empata a partida
 
 25|[golo]|Davide Carvalho coloca o Benfica na frente
 
 24|[golo]|Hugo Rocha chega ao empate
 
 24|2 minutos para Ales Silva do Benfica
 
 23|Mais uma defesa de Humberto Gomes, guarda-redes bracarense
 
 23|Benfica em superioridade numérica
 
 23|2 minutos para André Gomes do ABC
 
 22|[golo]|Diogo Branquinho coloca ABC a um golo do Benfica
 
 22|Encarnado Tiago Pereira falha ataque
 
 20|[golo]|Diogo Branquinho pela equipa da casa
 
 20|ABC em superioridade numérica
 
 20|2 minutos para Paulo Moreno do Benfica
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 18|Humberto Gomes defende remate de Belone Moreira da linha de 7 metros
 
 18|7 metros para o Benfica
 
 17|[golo]|Javier Borragan marca pelo Benfica
 
 17|[golo]|Hugo Rocha pelo ABC
 
 16|[golo]|Tiago Pereira pelos encarnados
 
 16|Cartão Amarelo para Hugo Rocha do ABC
 
 14|[golo]|Fábio Vidrago pelos bracarenses
 
 13|Defesa de Humberto Gomes, guarda-redes do ABC
 
 11|[golo]|Davide Carvalho pelos encarnados
 
 11|[golo]|Miguel Sarmento em contra-ataque
 
 10|[golo]|Pedro Seabra reduz pelo ABC
 
 10|Timeout para o ABC
 
 10|[golo]|Alexandre Cavalcanti faz o sexto golo do Benfica
 
 9|[golo]|Ales Silva pelos encarnados
 
 7|[golo]|Elledy Semedo alarga vantagem das águias
 
 6|Cartão Amarelo para Ales Silva do Benfica
 
 6|Encarnado Javier Borragan falha livre de sete metros
 
 6|7 metros para o Benfica
 
 6|Defesa de Nikola Mitrevski, guarda-redes do Benfica
 
 5|[golo]|Belone Moreira pelo Benfica
 
 5|[golo]|Pedro Seabra pelo ABC
 
 4|Defesa do guarda-redes do ABC Humberto Gomes
 
 3|[golo]|Ales Silva coloca os encarnados na frente
 
 2|ABC chega ao empate da linha de sete metros
 
 2|7 metros para o ABC
 
 2|[golo]|Belone Moreira marca o primeiro golo do Benfica
 
 1|Nikola Mitrevski defende remate de Hugo Rocha da linha de 7 metros
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 1|7 metros para o ABC
 
 0|Começa a partida no Pavilhão Flávio Sá Leite
 
 [inicio]
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Adeptos criaram ambiente fantástico no pavilhão Flávio Sá Leite Plantei minhoto deslocou-se ao edifício dos Paços do Concelho, no coração de Braga, para celebrar a conquista de um título Inédito 

Festa dos heróis do ABC, que entraram para a história do clube 

,&31,:iNTOSNOJAMdR 

reações  z. 

w 
Estou emocio- 
nado, mas não 

podemos festejar mui-
to, porque já temos ou-
tro jogo na quarta-fei-
ra final do campeona-
to] com o Benfica. Pa-
rabéns aos jogadores" 
Carlos Resende 
Treinador do ABC 

66 A derrota em 
Lisboa foi muito 

dura. Neste jogo, en-
trámos bem, mas de-
pois não conseguimos 
manter a intensidade 
até ao intervalo. Para-
béns ao ABC" 
Marlano Ortega 
Treinador do Benfica 

 

PRESIDENTE RADIANTE  . 

FAZER OMELETES SEM OVOS 
E RECUPERAR A MÍSTICA 

João Luís Nogueira, presidente do ABC, 

não conteve a emoção. "Esta vitória é 

a prova de que se pode fazer omeletes 

sem ovos. Estamos a recuperar a mís-

tica dos anos 80 e 90", salientou. 

 

Bracarenses garantem, pela primeira vez na história, a Taça Challenge, apesar da derrota na segunda mão da final, com o Benfica 

ABC grita na Europa 
e conquista troféu 

Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

► Num pavilhão a rebentar 
pelas costuras, com um am-
biente fantástico, o ABC con-
quistou, ontem, o primeiro 
troféu europeu da sua histó-
ria, desta feita, à custa de ou-
tra equipa lusa, o Benfica. O 
ABC perdeu o jogo, 25-29, 
mas ganhou a Taça Challen-
ge, beneficiando da vitória 
por seis golos de diferença 
(28-22), obtida na primeira 
mão, na Luz. 

Os encarnados entraram 
melhor e, aos 10 minutos, ti-
nham quatro golos de vanta-
gem (6-2), o que obrigou o 
treinador Carlos Resende a 
pedir uru desconto de tempo  

que seria fundamental para 
a reorganização da equipa 
minhota. Até ao intervalo. 
imperou o equilíbrio, com o 
marcador a fixar uma igual-
dade a 11 golos. 

Na segunda parte, o ABC 
entrou mais confiante e per-
sonalizado, alcançando uma 
vantagem de dois golos. Os 
encarnados nunca atiraram 
a toalha ao chão e voltaram 
para a frente do marcador 
(21-20), aos 49 minutos. 

A pressão do Benfica, nos 
derradeiros minutos, acabou 
por valer uma vitória por 
quatro golos de diferença, 
mas, na verdade, foi mais 
consentida pelo ABC, que 
geriu a vantagem da primei-
ra mão. 

O guarda-redes Humber-
to Gomes voltou a estar em 
evidência, assim como Mi-
guel Sarmento e Diogo Bran-
quinho, ambos com cinco 
golos. No Benfica, Belone 
Moreira, com cinco remates 
certeiros. foi o mais objetivo. 

Com o apito final, a festa 
invadiu o recinto do jogo, 
com o público a felicitar os 
seus heróis, que depois se-
guiram para a Autarquia. 
onde foram recebidos pelo 
presidente da Câmara de 
Braga, Ricardo Rio. 

O ABC iguala o Sporting 
na competição, depois dos 
leões terem conquistado o 
troféu, em 2010. Na época 
passada e, em 2005. os bra-
carenses falharam a Taça  

Challenge e, há 21 anos, per-
deram a Liga dos Campeões, 
frente aos espanhóis do 
TEKA. Agora, à quarta tenta-
tiva, foi de vez. 

O braço de ferro entre as 
equipas segue na quarta-fei-
ra, no jogo 3 da final do cam-
peonato, que, neste momen-
to, está empatada, 1-1. • 

ABC 25  
Benfica 29  
Local Patnlhao Flavio Sa Leite, em Braga, Árbitros 
Mirra Kurtagc e Manias Wettenvik (Suécia), 
MC Humberto Gomes (gr), Hugo Rocha (3), 
Pedro Seabra (2), Pedro Spinola (3), André Gomes 
(4), Miguel Sarmento (5), Fábio vidrago (2). 
Emanuel Ribeiro (gr), Claudio Silva (gr), loao Pedro 

G
Nuno Rebelo (1) e Diogo BrangtÉnho 

(g.rielive s  Treinador Carlos RAusi., 
Ntota Mitrevski (gr) (1), Dai/de Carvalho 

(4), falo Pais (3), Baiana Moreira (5), Alexandre 
Cavairantl (1), Elledy Semeia° (4), Ales Sinta (3), 
Hugo Flgueta (gr), Tiago Pereira (1), Trago Feno 
Uelington da Silva (1), Paulo Moreno (4), Augusto 
Aranda, Hugo Uma (1) e lavier Borrogan (1) 
Treinador Marrano Ortega. Ao Intervalo 11-11 
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semáforo 

por Morbos. Vasconcelos Sousa 

Hélio Sousa 

10 O fabuloso percur- 
so da seleção na-
cional sub-17 no 

Europeu terminou no lugar 
mais alto do pódio. Mérito 
para o técnico Hélio Sousa, 
que construiu uma equipa 
forte e coesa, demonstrando 
que o futuro do futebol por-
tuguês está assegurado, 
com nova fomada de gran-
des craques na calha. 

Mariano Ortega 
Vitória com sabor 
amargo do Benfica 
em Braga, insufi-

ciente para evitar a derrota 
na final da Taça Challenge. 
Mariano Ortega tem oportu-
nidade de suavizar este de-
saire com a conquista do tí-
tulo nacional, que foge às 
águias há oito anos. Mas não 
terá tarefa fácil, com se pro-
vou ontem. 

Cadoz Lisboa 

id
a0  Benfica foi para o 

intervalo a vencer 
por 15 pontos, 

mas, depois, permitiu a revi-
ravolta ao F. C. Porto. Uma 
derrota que pode deixar 
marcas à equipa liderada por 
Carlos Lisboa, que não en-
controu soluções para travar 
a excelente segunda parte 
dos dragões. Soou o alerta 
vermelho na Luz... 
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A festa foi grande entre adeptos, jogadores e dirigentes do ABC 

ABC conquistou a 
Taça Challenge 

Andebol 
Ana Margarida Gaiola 

À quarta tentativa, o ABC de Braga 
conquistou a Taça Challenge de an-
debol. Apesar de terem sido derro-
tados em casa pelo Benfica (29-25) 
na segunda mão da prova europeia 
de clubes, os bracarenses assegura-
ram a vitória na competição graças 
ao triunfo no primeiro jogo, dispu-
tado em Lisboa, por 28-22. Seis anos 
depois de o Sporting ter levantado o 
troféu, o ABC tornou-se no segundo 
clube português a vencer a prova. 

Pela segunda vez na história da 
competição organizada pela EHF, o 
jogo decisivo da Taça Challenge co-
locou frente a frente duas equipas 
do mesmo país e após perder as três 
finais que disputou, o ABC entrou no 
pavilhão Flávio Sá Leite, repleto de 
adeptos bracarenses, muito bem en-
caminhado para conseguir levantar 
pela primeira vez o troféu. 

Com uma confortável vantagem 
de seis golos alcançada na primeira 
mão, os "academistas" depararam-se 
nos minutos iniciais com um Benfica 
decidido em dar a volta à elimina-
tória. Os "encarnados" rapidamen-
te conseguiram uma vantagem de 
quatro golos (6-2), mas após Carlos 
Resende, treinador dos minhotos, 
pedir um desconto de tempo, o ABC 
equilibrou a partida, e ao intervalo 
registava-se um empate (11-11). 

No início da segunda parte, o ABC 
manteve o ascendente e conseguiu 
ter dois golos de vantagem, mas ape-
sar de a decisão da final estar prati-
camente decidida, as "'águias" não 
desistiram e voltaram a passar para 
a frente aos 49' (21-20). Com o triunfo 
na partida a poder cair para qualquer 
lado, o Benfica acabou por superiori-
zar-se. Com  um forcing final, a equi- 

pa de Lisboa passou para a frente 
do marcador nos últimos minutos, 
o que lhe valeu uma vitória por qua-
tro golos de diferença, resultado algo 
consentido pelo ABC, que apenas se 
preocupou em gerir a vantagem que 
trazia da primeira mão. 

No final da partida, Carlos Re-
sende deu os parabéns aos seus 
jogadores e reconheceu que a van-
tagem do primeiro jogo foi decisiva. 
"Parabéns aos jogadores, esta é a 
segunda final [da Taça Challenge] 
consecutiva em que estiveram e is-
so quer dizer alguma coisa. Agora 
não podemos festejar muito, temos 
que manter os pés bem assentes no 
chão, porque temos já um jogo na 
quarta-feira [final do campeonato] 
com o Benfica. Estou muito satisfeito 
enquanto treinador, mas mais ainda 
por eles, jogadores. Devo reconhe-
cer que se tivesse ganho o Benfica 
também era um justo vencedor. Ti-
vemos a felicidade de ganhar por 
seis em Lisboa e depois aqui fomos 
gerindo o jogo", afirmou o antigo 
internacional português. 

Igualmente feliz estava Luís Teles, 
presidente do ABC, que referiu que 
"esta é a prova de que se podem fazer 
omeletes sem ovos". 

Mariano Ortega, treinador do 
Benfica, também colocou um peso 
decisivo no desfecho da final no re-
sultado do primeiro jogo: "A derrota 
em Lisboa, na primeira mão, por seis 
golos foi muito dura para a equipa e 
era dificil reverter a situação aqui." 
Na análise ao jogo, o técnico consi-
derou que o Benfica "entrou bem, 
mas depois não conseguiu manter 
a intensidade até ao intervalo". "O 
ABC reagiu muito bem e estão de 
parabéns", concluiu. 

Texto editado por Jorge Miguel 
Matias 
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ABC torna-se no segundo clube português a 
vencer a Taça Challenge de andebol 
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FESTA. ABC festejou o seu primeiro troféu europeu, após participar na quarta final de provas da EHF 

ANDEBO 

ABC GANHA O TITULO 

EM FALTA 
Academistas perdem em 
Braga com Benfica mas 
conquistam a Challenge, 
o seu 1.0  troféu europeu 

        

        

 

25 29 
ABC BENFICA 

        

        

 

Carlos Resende° 

 

0Mariano Ortega 

        

  

CIS EXC 

   

CIS EXC 

 

H. GOMES° O O 
PEDRO SEABRA 2 O 
ANDRÉ GOMES 4 1 
PEDRO SPINOIA 3 2 
FÁBIO ANTUNES 2 1 
M. SARMENTO 5 1 
HUGO ROCHA 3 1 

  

N. MITREVSKI0 1 O 
A. CAVALCANTI 1 O 
ELLEDY SEMEDO 4 O 
1 BORRAGAN 1 0 
D. CARVALHO 4 O 
JOÃO PAIS 3 O 
ALES SILVA 3 1+V 

E. RIBEIRO* O 
C. SILVAI) O 

o 
o 
o D.RRANQUINHO 5 
o 1. GONÇALVES O 
o NUNO REBELO 1 
o O. NEKRUSHETS O 

  

H. FIGUEIRA* O 
TIAGO FERRO O 

o 
o 
o TIAGO PEREIRA 1 
o A. ARANDA O 
o B. MOREIRA 5 

PAULO MORENO 4 
o U. SILVA 1 
o HUGO LIMA • 1 

        

AO INTERVALO: 11-11 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 
ÁRBITROS: Mirza Kurtagic e Mattias 

Wetterwi k (SUE) 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES 

R À terceira foi de vez. O ABC 
escreveu ontem com letra's de ouro 
mais uma página da sua história, ao 
conquistar a Challenge e repetir o 
feito do Sporting em 2410. Apesar 
da derrota (25-29), em Braga, com 
o Benfica, valeram os 6 golos de di - 
ferença (28-22) amealhados há 
uma semana na Luz, para que o 
clube do Minho passasse (53-51, 
no conjunto das duas mãos) a ser o 
LIY no ranking da prova europeia, 
comum titulo e duas finais perdi-
das (2005 e 2015). Melhor só mes-
mo os romenos do Resita (3 tro-
féus), os alemães do Nettelstedt (2) 
e os dinamarqueses do Skjern (2). 

O emblema que, sob a batuta do 
falecido Aleksander Donner, ficou 
conhecido por toda a Europa de-
pois de ter chegado à final da Liga 
dos Campeões, em1994, até entrou 
mal na partida, permitindo às 
águias uma vantagem (6-2, aos 10 
minutos) que as fez sonhar com a 
reviravolta. Foi uma altura em que 

MOMENTO 

O guardião  Humberto Gomes 
foi u  m  dos heróis da Challenge 
do  Sporting  em 2010 e,  agora,  da 
do ABC.  Emocionado, dedicou  o 
troféu  a  Aleksander Donner 

,$'414—"  trfts1;g  4,-.  a 
- 

a defesa da turma lisboeta não dava 
espaços perto da sua área, com os 
academistas a pecarem na f inaliza - 
ção e a sofrerem o contra- ataque. 

O treinador Carlos Resende pe-
diu um time-out providencial e, a 
partir daí, a sua equipa estabilizou, 
e respondeu na mesma moeda ao 
Benfica e empatou (9-9, aos 55'). 

Com nova igualdade ao interva-
lo (11-11), a toada de parada e res -
posta subsistiu ao longo de quase 
toda a 2' parte (23 -23, aos 55'), 
quando o troféu já não podia esca-
par ao ABC. A equipa relaxou nos 
minutos finais, com rotação do 
banco, exceção aos lesionados 
Nuno Grilo e Tomás Albuquerque, 
assim como Carlos Martins. 

Destaque para a grande exibição 
de Humberto Gomes, com 16 de-
fesas (35,5% de eficácia), decisivo 
em momentos cruciais. 

O guarda - redes do ABC foi bem 
secundado por André Gomes (4  

golos), titular que ainda há pouco 
tempo jogava nos juvenis e agora 
substitui Nuno Grilo, os goleado-
res Diogo Branquinho e Miguel 
Sarmento (5 cada) e Pedro Spínola 
(3) e Fábio Antunes (2), que termi- 
nam empatados (53 golos) como 
melhores marcadores da Challen - 
ge esta época, à semelhança de 
PedroSolha (Sporting) em 2010. 

Seguiu-se a festa em Braga, com 
o ABC a ser recebido pela edilidade 
local. Ao Benfica resta a consolação 
de ter realizadoa segunda final eu-
ropeia comum triunfo sobre o ABC, 
na única derrota do vencedor da 
competição. 

Quarta-- feira prossegue a final do 
playoff do campeonato (1-1) entre 
as duas equipas, também no Flávio 
Sá Leite, em Braga. o 

REAÇÕES 

" Mais do que ninguém dedico 
esta vitória a Aleksander 
Donner. Toda a minha carrei-
ra devo-a ao Donner. Uma pa-
lavra a Carlos Resende e Car-
los Ferreira, que ao puxar por 
mim têm prolongado a minha 
longevidade: já tenho 38 
anos..." 
HUMBERTO GOMES 
guarda-redes do ABC 

isto não acaba aqui, pois 
queremos muito ser cam-
peões. A conquista da 
Challenge é muito importan-
te para mim, para o clube e 
para a cidade, num ano fan-
tástico, apesar do muito sa-
crificio" 
PEDRO SEABRA 
central do ABC 

"Depois da salda do Sporting, 
há seis meses, agradeço a 
todas as pessoas que 
apostaram em mim, 
acreditando que poderíamos 
ganhar muito. Grande apoio, 
grande público, estou muito 
contente com este clube" 
PEDRO SPÍNOLA 
lateral do ABC 

"Parabéns aos meus jogado-
res, por estarem na segunda 
final consecutiva e por ven-
cerem a Challenge; ao ande-
bol português; ao ambiente 
formidável e de correção que 
houve no Flávio Sá Leite. 
Uma palavra de apreço aos 
dirigentes do ABC, que fazem 
um trabalho fantástico.Ago-
ra é preciso cabeça fria, não 
festejar em demasia, porque 
quarta-feira há jogo" 
CARLOS RESENDE 
treinador do ABC 

"Para ganhar a Taça Challen-
ge teríamos de fazer dois jo-
gos de bom nível, mas o certo 
é que perdemos por 6 golos no 
Pavilhão da Luz. Tentámos 
recuperar, entrando bem na 
partida e ganhámos, mas não 
foi o suficiente" 
MARIANO ORTEGA 
treinador do Benfica 
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ANDEBOL P.35 

ABC CONQUISTA 
TAÇA CHALL, 
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ANDEBOL O Madeira SAI) 
venceu (28-20) o Alavarium e 
conquistou o Nacional feminino 
no playoff (3-0). Em masculinos, 
a turma do Funchal garantiu o 59  
lugar no Nacional ao bater (28-
25) o Águas Santas no playoff (2--
1) e vai ter lugar na Taça 
Challenge. O Avanca foi 79, ao 
vencer (28-27) o Passos Manuel. 
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ABC 

PRATA: Mais uma grande 
141111XS4 vitória de uma equipa 
portuguesa, neste caso no andebol. A equipa 
de Braga, apesar da derrota de ontem. supe-
rou o Benfica na final da Taça Challenge e er-
gueu o seu primeiro troféu europeu. [pág.35] 

SELEM- 
DE SUB

O
-17 

ai OURO: Mais uma página 
de ouro das seleções jo-

vens de Portugal, com a conquista do título de 
campeão da Europa 13 anos depois do êxito 
de Viseu. Um triunfo mais do que merecido a 
coroar uma caminhada brilhante. [págs.2/3] 

Atribuídas por José Manuel Paulino 

JÚUO 
FERREIRA 
BRONZE: Como não há 
duas sem três, o atleta do 

Sp. Braga subiu ao lugar mais alto do pódio 
no Campeonato da Europa de taekwondo, 
ao bater na final da categoria de -74 kg o 
croata Tani Kanaet. [Pág-  42i 

CARLOS 
USBOA 
LATA: Depois de se ter 
qualificado com muitas 

dificuldades, a equipa de basquetebol do 
Benfica iniciou da pior forma a final, ao per-
der em casa com o FC Porto, depois de ter 
estado a vencer... por 18 pontos. [pág. 371 
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Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/acores/graciosa-online/campeoes-de-andebol-_50392

 
Graciosa OnlineACDR da Graciosa vence Grupo B em iniciados masculinos Luís Costa | Publicado 22
Mai, 2016, 01:28 A equipa da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Graciosa foi a
vencedora do Grupo B do Campeonato Regional de Andebol, de Iniciados Masculinos. Os graciosenses
comandados por Fábio Cabrita empataram o primeiro jogo com o Angrense e venceram os restantes
adversários, ficando no 1º lugar da classificação. Na prova que teve lugar no Pavilhão Municipal de
Desportos de Angra do Heroísmo participaram as equipas do Angrense, Biscoitos, Colégio do
Castanheiro, Arrifes e ACDR Graciosa.
 
 | Publicado 22 Mai, 2016, 01:28
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Madeira SAD garante título de andebol feminino em Aveiro.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2016

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=34ed127d

 
O Madeira SAD confirmou em Aveiro a conquista do campeonato nacional de andebol da 1ª divisão
feminina. Ao vencer o terceiro jogo da final do play-off, por 28-20, as madeirenses iniciaram a
celebração e conseguiram evitar o tetra campeonato das aveirenses. Num jogo menos equilibrado do
que se poderia esperar - e naquele que acabou por ser o resultado mais desnivelado dos três
encontros entre as duas equipas - a equipa madeirense, com um início de jogo fulgurante, entrou a
ganhar 0-4 e acabou por estar na frente do marcador durante todo o jogo. No final do jogo, as
medalhas foram entregues à equipa vencedora pela vice-presidente da FAP, Juliana Sousa, pelo
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves e pela Patrona do Campeonato
Multicare 1ª Divisão Feminina, a ex-internacional Paula Espírito Santo que entregou a Taça à capitã da
equipa campeã nacional, Renata Tavares. Foto: Alavarium
 
 2016-05-22 21:22
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Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 64554224

 
21-05-2016 23:08

Taça Challenge em Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=62791fe6

 
O ABC de Braga venceu a Taça Challenge em Andebol.
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Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 64554127

 
21-05-2016 19:03

Taça Challenge em Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=26f9a565

 
Joga-se neste momento em Braga, a final da Taça Challenge em Andebol.
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RTP 3 - 24 Horas

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: RTP 3 - 24 Horas

 
ID: 64554521

 
21-05-2016 00:39

1 1 1

ABC x Benfica-declarações dos treinadores

http://www.pt.cision.com/s/?l=5b70f2fa

 
ABC conquista o troféu europeu em Andebol pela primeira vez apesar da derrota no jogo da 2ª mão da
final.
Declarações de Carlos Resende, treinador do ABC; Mariano Ortega, treinador do Benfica.
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CALENDÁRIO 
- Taça Challenge - Final 2.' mão Hoje 

ABC—Benfka 
Pavio Sa Leite em Braga 

ANDEBOL FINAL TAÇA CHALLENGE 

iiiimarmusemb~ 

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

lusos o Anfitriões em vantagem 

Branquinho diz 
que o ABC não 

descansa à 
sombra dos golos 

de vantagem, 
enquanto João 
Pais garante 

confiança 

ror 
HUGO COSTA 

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

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

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

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

começar do zero». 
O aviso teve se-

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

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

tro jogadores em posição de se sagrarem melhores mar-
cadores da Challenge, o que Pedro Solha conseguiu em 
2010 pelo Sporting. Fábio Vidrago lidera a lista com 51 
golos, mais um que Spfnola e mais cinco que Hugo Ro-
cha. Mas Branquinho e Nuno Grilo, este último ainda em 
dúvida (tal como Carlos Martins), somam 41 e 39, res-
petivamente. Pelos encarnados, o lateral-direito Javier 
Borragán é o melhor, com 35! 
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ABC conquista Taça Challenge
 

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

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=613218

 
O ABC conquistou este sábado a Taça Challenge de andebol, apesar da derrota com o Benfica, por 25-
29, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, na segunda mão da final. Vantagem de seis golos
alcançada no Pavilhão da Luz (28-22) garantiu à equipa minhota, finalista vencido em 2005, em
Braga, a primeira Taça Challenge da história do clube. Ao intervalo, registava-se um empate a onze
golos.
 
 21-05-2016
 
 

Página 69



A70

ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

_derrota_com_benfica.html

 
O ABC de Braga conquistou hoje pela primeira vez a Taça Challenge de andebol, apesar da derrota na
receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da competição, disputada no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga. Ao intervalo, registava-se um empate 11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por
Carlos Resende e que se tornou o segundo clube português a vencer a prova, depois do Sporting, em
2010, e o conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega. Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-
22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado há uma semana no recinto da equipa lisboeta,
na primeira final europeia da história da modalidade entre duas equipas portuguesas.
 
 21.05.2016
 
Lusa
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Andebol

TAÇA CHALLENGE
| Paulo Machado | 

Momento histórico para o
ABC/UMinho, em vias de cele-
brar a primeira conquista de um
troféu europeu, depois de três
presenças em finais europeias.
Está em jogo, assim, a conquista
da Taça Challenge, e com a
equipa bracarense a dispor de
uma vantagem de seis golos, fru-
to da brilhante exibição no pri-
meiro jogo da final com o Benfi-
ca. O Pavilhão Flávio Sá Leite
volta a viver momentos de gló-
rias e em Braga sente-se o entu-
siasmo pelo sucesso da equipa
liderada por Carlos Resende. 
“Esperamos todos os bracaren-
ses, instituições e forças vivas da
cidade a apoiarem a equipa e pa-
ra que seja um dia histórico. É
terceira vez que estamos na final
e temos uma mão na Taça, com
os seis golos de vantagem que
alcançamos em casa do Benfica,
mas não é fácil porque o andebol
é muito fértil em surpresas”,
alertou o preisdente do ABC, na
antevisão ao jogo desta tarde. 
João Luís Nogueira tira o cha-
péu aos jogadores e equipa-téc-
nica, pelo caminho desenvolvi-
do até esta final. “O ABC tem
um excelente plantel e somente
com jogadores portugueses e
com menos recursos do que o
Benfica e até com a desvanta-
gem das lesões, na medida em
que quatro atletas do primeiro
sete estão lesionados. Será um
duelo de Golias contra David,
mas com o apoio dos bracaren-
ses esperamos vencer este tro-

féu, de forma a festejar connos-
co este grande feito”. 
João Luís Nogueira queixa-se
ainda da falta de condições no
pavilhão e preocupado com o
facto da equipa estar na iminên-
cia de disputar uma prova inter-
nacional como a Liga dos Cam-
peões, sem ter casa própria para
estes jogos uma vez que o Pavi-
lhão Flávio Sá Leite não está ho-
mologado nesta prova. 
“Estamos a fazer omeletes sem
ovos, uma vez que não temos
condições mínimas para compe-
tir e não estamos somente a
competir. Estamos a dignificar a
cidade e a elevar Braga bem alto
na Europa, batendo os grandes
clubes nacionais como Porto,
Sporting e Benfica e as nossas
condições são de bolas de tra-

pos. Vamos ser campeões nacio-
nais mas não podemos competir
no Pavilhão Flávio Sá Leite por-
que não está homologado para a
Liga dos Campeões Europeus.
Isso belisca a nossa imagem e a
relação com os adeptos, o que é
lamentável porque o Pavilhão
Flávio Sá Leite está construído
há 50 anos e não está homologa-
do para as competições interna-
cionais. Deixo um apelo ao pre-
sidente da Câmara, que há dois
anos  nos tem prometido e ga-
rantido apoio, mas eu estou com
pressa porque é já em Setembro
que vamos jogar a Liga dos
Campeões e teremos de mudar
de cidade o que é lamentável”,
referiu o presidente do
ABC/UMinho, “Ainda não vi
um prego espetado para fazer a

renovação do velhinho Flávio Sá
Leite, apesar disso estar prome-
tido. Deixo este apelo ao presi-
dente da Câmara, com estima e
consideração, é urgente dar con-
dições ao ABC para jogar na
nossa cidade”, reforçou João
Luís Nogueira.

Hoje às 18 horas
Decisão 
da Taça Challenge
no Flávio Sá leite

ABC/UMinho e S.L. Benfica
voltam a encontar-se este sába-
do, desta feita no pavilhão Flá-
vio Sá Leite, em Braga, repetin-
do um encontro que ainda vol-
tará a acontecer esta época mais
algumas vezes. Só que, desta
feita, o jogo vale um troféu. Me-
lhor, vale uma competição euro-
peia para a história de um dos
dois clubes portugueses - a
Challenge Cup.

O ABC/UMinho entra em van-
tagem para a última partida da
edição 2015/2016 desta prova
europeia. No jogo da primeira
mão, a equipa bracarense foi a
Lisboa vencer por 28-22, o que
lhe dá alguma margem de con-
forto para a partida da segunda
mão. Ainda por cima, o jogo rea-
liza-se em Braga e,tudo o indica,
o Flávio Sá Leite voltará a ter
casa cheia. 

Quem não acredita em facilida-
des é o treinador Carlos Resende
que tem vindo a lembrar os seus
tempos de jogador em que, de-
pois de uma vitória ainda mais
folgada em casa, a sua equipa de
então acabou por ser afastada de
uma prova europeia. É certo que
a situação não é rigorosamente
igual já que, desta vez, a equipa
que ganhou joga em casa. Mas,
no andebol, seis golos é uma
margem interessante mas não
decisiva.  Por isso mesmo, man-
tém-se intacto o interesse sobre
o jogo e o SL Benfica vai a Bra-
ga para mostrar que a final está
em aberto, tentando - com uma
boa entrada em cena - arranjar
argumentos para manter viva a
emoção durante (pelo menos)
mais 60 minutos. 

A finalíssima - que será dirigi-
da por uma dupla sueca - está
marcada para este sábado, a par-
tir das 18 horas, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, em Braga.

“Jogadores são fantásticos 
fazem omoletes sem ovos”
MOMENTO HISTÓRICO pode culminar hoje com a primeira conquista de um troféu europeu por parte
do conjunto bracarense. João Luís Nogueira enaltece brio e labor do plantel.

FLÁVIO FREITAS

João Luís Nogueira com Miguel Sarmento e Humberto Gomes na promoção da final da Taça Challenge

“Na história de 29 anos
do ABC, temos 29 troféus
nacionais seniores
e 26 títulos nacionais de
formação. Isto é exemplar.
Nem o FC Porto no futebol
fez tanto em tão pouco
tempo como o ABC.
O clube tem um pecúlio
enorme de sucessos.”
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Andebol

TAÇA CHALLENGE
| Paulo Machado | 

O guarda-redes Humberto Go-
mes é uma das figuras de desta-
que no plantel do ABC/UMinho
e vai para a sua terceira final da
Taça Challenge, sendo um dos
poucos portugueses que já ven-
ceu este troféu ao serviço do
Sporting. 

“Fizemos uma caminhada
exemplar. Dignificamos ao má-
ximo o ABC e a cidade de Bra-
ga. Na primeira parte desta final
fizemos um jogo fantástico, con-
seguimos uma boa vantagem
mas continuamos com os pés as-
sentes no chão porque este jogo

será sempre diferente do primei-
ro. Estamos a falar da segunda
parte da eliminatória, onde co-
meça tudo do zero e estamos
apostados em trazer a Taça para
a cidade de Braga”, constatou o
guarda-redes da equipa braca-
rense.  O apoio do público surge
sempre como uma aposta dos jo-
gadores e nesse sentido Hum-
berto Gomes considera que a
aposta está ganha. “Uma das
grandes vitórias deste plantel foi
aproximar as pessoas da equipa.
O presidente disse que consegui-
mos fazer omeletes sem ovos,
porque somos um grupo muito
unido e a grande vitória foi en-
cher o Pavilhão Flávio Sá Leite

como já não se via há muitos
anos. Para nós, jogadores, é um
orgulho muito grande entrar em
campo e ver um pavilhão com-
pletamente cheio”, comentou.

O guarda-redes falou ainda do
espírito de grupo que se apresen-
ta como um factor de relevo para
o sucesso da equipa. “Tudo se
resume à família e união criada
em torno do ABC. É no período
de maior dificuldade que nos
unimos e fazemos de todas as
fraquezas forças, conseguimos
levar em frente os nossos objeti-
vos. Queremos ganhar sempre e
temos feito um percurso em
crescendo”, salientou Humberto
Gomes.

TAÇA CHALLENGE
| Paulo Machado | 

Ambição e confiança. São dois
atributos sempre presentes no
plantel do ABC/UMinho. Mas,
também, há algumas cautelas na
abordagem aio jogo de hoje com
o Benfica. “Seis golos é uma boa
vantagem, mas temos de entrar
em campo como se o jogo esti-
vesse a começar do zero. Se en-
trarmos a pensar nessa vantagem
as coisas podem correr mal, por-
que no andebol ninguém joga
para segurar o resultado. Vamos
entrar concentrados e fazer o

nosso papel”, disse Miguel Sar-
mento, que confessa estar a
cumprir um sonho. “Há quinze
anos lembro de estar na bancada
do Pavilhão Flávio Sá Leite,
com o pavilhão cheio, e sonhar
que algum dia estaria em campo
como acontece hoje. Hoje sou
mais dos jogadores e fico muito
contente. Está a ser um ano posi-
tivo, propusemo-nos a ganhar
todas as competições, ganhamos
a supertaça e podemos ganhar o
campeonato e Taça Challenge.
No seio do balneário há muita
confiança e ambição em fazer
história”, salientou.

“Dignificamos o clube
a cidade de Braga”
HUMBERTO GOMES repete a presença na final da Taça Challenge e é um
dos poucos jogadores portugueses que já venceu estetroféu.

DR

Humberto Gomes no momento em que venceu a Taça de Portugal a época passada

FLÁVIO FREITAS

Miguel Sarmento em acção no Pavilhão Flávio Sá Leite

Miguel Sarmento

“No balneário há muita confiança
e ambição em fazer história”

Partimos com seis golos
de vantagem, mas não
podemos pensar nisso.
Começa tudo do zero,
Se entrarmos a pensar
nessa vantagem as coisas
podem correr mal,
porque no andebol
ninguém joga para
segurar o resultado.
Vamos entrar concentrados
e fazer o nosso papel.

Miguel Sarmento
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GE
RA

LD
O 

DI
AS

A UM PASSO 
DA HISTÓRIA
Bracarenses trouxeram da primeira mão uma vitória por seis golos de diferença. 

Agora, no Pavilhão Flávio Sá Leite, toda a cidade quer festejar o primeiro título europeu 
da história do clube.

Págs. 6 e 7

TAÇA CHALLENGE ABC/UMINHO - BENFICA (18H)
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XX Jogos das Ilhas - Maiorca/2016 

Açores defendem título 
com comitiva alargada

 
Os Açores, com uma comitiva 

composta por 111 atletas, treina-
dores e dirigentes, participam nos 
XX Jogos das Ilhas, que decorrem 
de 24 a 29 do corrente mês de 
Maio, em Maiorca, nas ilhas Ba-
leares.

Andebol, atletismo, futebol, 
judo, natação, ténis de campo, té-
nis de mesa, vela e voleibol são as 
modalidades desportivas em que a 
Região estará representada, sendo 
que, em andebol e voleibol, a parti-
cipação açoriana é exclusivamente 
garantida por atletas masculinos.

Para além dos Açores, que acolheram em 2015 os Jogos das 
Ilhas, estão previstas para a edição deste ano participações de comi-
tivas de Corfu, Córsega, Guyane, Baleares, Jersey, Malta, Martinica 
e Sicília.

Os Jogos das Ilhas realizam-se, no geral, de acordo com as regras 
internacionais e destinam-se a jovens cuja situação desportiva tenha 
enquadramento das respectivas federações desportivas nacionais.

Estes Jogos, criados, em 1989, por Pierre Santoni, Presidente do 
Comité Olímpico Regional da Córsega, materializaram-se em 1997 
com a realização dos I Jogos da Ilhas e com a criação do Comité 
Organizador dos Jogos das Ilhas (COJI), tendo como um dos mem-
bros fundadores José Sá, antigo Director Regional do Desporto, em 
representação dos Açores.

O COJI tem como objectivos promover a cooperação activa entre 
as ilhas para o desenvolvimento socioeconómico, o desenvolvimen-
to sustentável nas ilhas através do desporto, bem como desenvolver 
o empreendedorismo e a cooperação entre os jovens e acompanhar a 
evolução dos atletas insulares e a sua integração nas equipas nacio-
nais e olímpicas.
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Actualidade: ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com
Benfica
 

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

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6939c959

 
O ABC de Braga conquistou hoje pela primeira vez a Taça Challenge de andebol, apesar da derrota na
receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da competição, disputada no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga. Ao intervalo, registava-se um empate 11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por
Carlos Resende e que se tornou o segundo clube português a vencer a prova, depois do Sporting, em
2010, e o conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega. Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-
22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado há uma semana no recinto da equipa lisboeta,
na primeira final europeia da história da modalidade entre duas equipas portuguesas.
 
 21 | 05 | 2016   19.47H
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Alavarium e Madeira SAD dis-
putam hoje, a partir das 18.30
horas, o terceiro embate da fi-
nal do Campeonato Multicare
da 1.ª Divisão de Seniores Fe-
mininos. À partida para mais
um desafio entre as duas equi-
pas que têm dominado o an-
debol nos últimos 20 anos, a
turma insular leva vantagem
de duas vitórias (21-20 no pri-
meiro jogo e 24-22 no segun -
do), averbadas no passado fim-
de-semana na Madeira, o que,
na prática, deixa o conjun to
orientado por Sandra Fernan-
des à distância de um triun fo
para recuperar o título que lhe
escapa há três anos.

Sem margem para errar, cabe
ao Alavarium contrariaro favo-
ritismo que agora está todo do
lado das madeirenses. Vencer
hoje no seu pavilhão implica
adiar a questão do título no mí-
nimo para amanhã, em novo
confronto marcado para as 17
horas. Certeza, para já, é que o
factor-casa continua pertencer
ao Madeira SAD. Caso o Ala-
varium leva de vencida o ad-

versário desta final, no duplo
confronto deste fim-de-sema -
na, o quinto e último jogo está
marcado para a Madeira.

Importante será o apoio do
público. O Alavarium é conhe-
cido por ser um emblema com
uma mística muito especial. O
pavilhão do clube aveirense
tem sido ponto de encontro
dos amantes da modalidade,
sejam eles adeptos, ou não, da
equipa da casa. Voltar a contar
com uma falange de apoio em

grande número poderá signi-
ficar uma ajuda importantís-
sima para que o conjunto de
Herlânder Silva não entregue,
ao terceiro encontro, o título às
madeirenses.

Confiança quanto baste
Confiança, diga-se de passa-

gem, é sentimento que tres-
passa entre o grupo de trabalho
aveirense. O testemunho, disso
mesmo, é dado pelo treinador.
“Sabemos como perdemos os

dois jogos na Madeira. No pri-
meiro, fomos claramente supe-
riores e o segundo foi sempre
equilibrado. Temos a consciên-
cia de que podemos ganhar e a
certeza de que, tal como no iní-
cio desta final, continuamos a
precisar de vencer três partidas
para sermos campeões”, refer
Herlander Silva

Lançados os dados para um
con fronto de gigantes, Aveiro se -
rá, hoje e amanhã, a capital na -
cional do andebol feminino. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alavarium sem margem
de erro para o título
Objectivo A formação aveirense, tricampeã nacional em título, recebe hoje
o Madeira SAD. No terceiro jogo da final, um triunfo é um resultado obrigatório

Grupo de trabalho respira confiança para vencer três jogos e sagrar-se campeão nacional

RICARDO CARVALHAL

Página 76



A77

  Tiragem: 10719

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 17,08 x 8,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64550079 21-05-2016

Andebol pode dar hoje 'boas notícias' 
De ouvidos em Aveiro e olhos no 
Funchal é como estarão certamente 
os adeptos do andebol madeirense 
numa tarde que pode ser também 
de grandes conquistas. Em Aveiro 
em casa do Alavarium actua o Ma-
deira Andebol SAI) comandado 
pela técnica Sandra Fernandes. As 
madeirenses depois do duplo êxito 
no Funchal frente ao campeão em 
título estão 'apenas' a uma vitória de 
voltarem a ganhar o campeonato 
nacional da I Divisão, o que a acon-
tecer, será três anos depois da últi-
ma conquista do recordista de títu- 

los nacionais de sempre em termos 
de andebol feminino. Caso as ma-
deirenses não consigam já hoje 
esta meta, as boas notícias pode-
rão ainda acontecer amanhã na 
disputa do 4.° jogo desta final às 
17 horas também na casa do Ala-
varium. Caso contrário restará 
aguardar para o dia 26 de maio no 
Funchal para a disputa da finalís-
sima, entre estas duas formações. 
Ainda nos femininos, e também 
fora de portas, actua o CS Madei-
ra comandado pelo técnico Mar-
co Freitas. A partir das 16 horas as  

madeirenses jogam na Maia e le-
vam uma vitória na bagagem, 
para este segundo encontro de 
apuramento na tabela classificati-
va entre o 5.° e 6.° lugar. 

No Funchal a partir das 15 horas, 
o Pavilhão do Funchal é palco da 
grande final entre o Madeira Ande-
bol SAD e o Aguas Santas. As duas 
equipas surgem empatadas na dis-
puta pelo quinto posto que abrirá as 
portas à presença na Taça Challlen-
ge na próxima temporada. O factor 
casa certamente poderá ajudar e 
muito os madeirenses. H.D.P. 
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ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez após vitória sobre o Benfica
 

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

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=826351

 
HOJE às 19:46
 
 O ABC de Braga conquistou hoje pela primeira vez a Taça Challenge de andebol, apesar da derrota na
receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da competição, disputada no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga.
 
 Ao intervalo, registava-se um empate 11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por Carlos Resende e
que se tornou o segundo clube português a vencer a prova, depois do Sporting, em 2010, e o
conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega.
 
 Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado
há uma semana no recinto da equipa lisboeta, na primeira final europeia da história da modalidade
entre duas equipas portuguesas.
 
 Diário Digital / Lusa
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Segunda mão da final, frente ao Benfica, joga-se hoje no Sá Leite, às 18h00

ABC procura erguer 
a sua primeira taça europeia

 Luís Filipe Silva

O 
ABC/UMinho pro-
cura hoje erguer o 
seu primeiro tro-
féu europeu. Os co-

mandados de Carlos Re-
sende  defrontam hoje no 
Pavilhão Flávio Sá Leite 

(18h00) o Benfica, na se-
gunda mão da final da Ta-
ça Challenge e de Lisboa 
trouxeram uma vantagem 
de seis golos (venceram 
por 28-22) que aumenta o 
otimismo entre os adep-
tos academistas.

Esta é a quarta final eu-

ropeia que o ABC dispu-
ta e desta vez os jogadores 
estão apostados em trazer 
para as vitrinas do clube 
a tão ambicionada taça.

Bem vivas na memó-
ria dos jogadores, respon-
sáveis e adeptos estão as 
incidências da final do 

ano passado, onde os aca-
demistas tiveram muitas 
razões de queixa do de-
sempenho da equipa de 
arbitragem macedónia 
na final em Ordorhei, na 
Roménia, onde acabaram 
por perder o troféu.

Onda amarela 
no Sá Leite
Para hoje, os responsáveis 
academistas pedem um 
pavilhão Flávio Sá Lei-
te a rebentar pelas costu-
ras, à moda antiga, tal co-
mo sucedeu na meia-final 
do play-off do campeo-
nato, frente ao Sporting, 
onde a onda amarela foi 
decisiva na passagem do 
ABC à final.

Nuno Grilo e Carlos 
Martins estão em dúvida 
no ABC.

A
rq

u
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M

ABC volta a medir forças esta tarde com o Benfica
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DESPORTO P.27

ABC RECEBE 
BENFICA 
NA FINAL 
DA TAÇA 
CHALLENGE
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«Falta a cereja em cima do bolo»

Paulo Fidalgo apela ao apoio dos adeptos para fechar a época em grande. 

©
 J

M

Aequipa masculina do Madeira
SAD também se encontra a
uma vitória para voltar a fazer

história, desta feita se assegurar
o 5.º lugar no Campeonato Mul-
ticare 1.ª Divisão de Andebol, que
dá direito a competir na Taça
Challenge. 
No primeiro jogo do playoff do

5.º e 6.º lugares, os madeirenses
perderam pela margem mínima
(29-28, após prolongamento) em
casa do Águas Santas, mas evi-
denciaram argumentos suficien-
tes que auguravam um bom re-
sultado no segundo jogo. Foi o
que aconteceu com a vitória por

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

32-28, que empatou o playoff e
forçou o 3.º jogo, que se disputa
hoje, a partir das 15:00, no Pavilhão
do Funchal.
A partida é decisiva para ambas

as equipas. Mas para a equipa de
Paulo Fidalgo a vitória representa
a «cereja em cima do bolo» que
falta para encerrar uma época
que «será única, se se tiver em
conta o investimento feito», ob-
serva o técnico ao JM. O Madeira
SAD conseguiu manter-se muito
perto dos chamados “grandes” do
andebol nacional, que com orça-
mentos muito superiores, lembra
o técnico, recorrendo aos resulta-
dos alcançados em casa contra o
Sporting (vitória) e derrotas pela
margem mínima contra FC Porto,
Benfica e ABC. Um «feito», como
resume o técnico, confirmado
com a presença na “final four” da
Taça da Portugal, juntamente com

FC Porto, Sporting e Benfica.
A época que está prestes a ter-

minar também fica marcada por
«um grande reconhecimento e
apoio» por parte dos adeptos, que
«estiveram com a equipa tanto
nas vitórias como nas derrotas»,
ascrescenta. Falta agora a tal «ce-
reja para adornar o bolo»: o 5.º
lugar e o regresso a uma compe-
tição europeia (a última aconteceu
na temporada de 2011-12).
Quanto ao jogo contra o Águas

Santas, o técnico reconhece que
«vai ser muito difícil», pois o ad-
versário «também pratica um ex-
celente andebol e tem um con-
junto de bons executantes». Fi-
dalgo assegura que vai manter a
estratégia que vem sendo seguida
e apela ao apoio dos adeptos para
“alavancarem” mais uma vez a
vitória que falta para fechar a épo-
ca em grande. JM
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A quarta final dos bracarenses 
Esta é a quarta final europeia do ABC. A primeira foi em 
1993/94, da Liga dos Campeões, perdida para o Teka, 
com empate em Braga (22-22) e derrota em Espanha (23-
21). Em 2004/05, a primeira da Challenge, ganha pelo 
Wacker Thun, com os academistas a perder na Suíça, 29-
24, e a vencer em casa, 29-26. No ano passado, ganharam 
os romenos do Odorhei: o ABC venceu em Braga (32-28), 
mas perdeu fora (32-25). O Benfica já disputou uma final, 
da Challenge também, perdida para o Cimos Koper: 
empate na Luz (27-27) e desaire na Eslovénia (31-28). 

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

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

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

stuunnewass 
••• Ao início da noite de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UM TÍTULO 
VERDE E 
SEIS FINAIS 

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

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

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

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a92a5fa0

 
Arnaldo Martins 21 Maio 2016 às 19:34 O ABC conquistou, pela primeira vez na sua história, a Taça
Challenge, apesar da derrota, por 29-25, esta tarde, no jogo da segunda mão em Braga. A vantagem
de seis golos, obtida no triunfo, por 28-22, na primeira mão, na Luz, foi suficiente para a formação
minhota garantir o troféu. Os encarnados entraram melhor e estiveram na frente, mas o ABC, apoiado
pelo seu público, igualou a partida antes do intervalo, 11-11. Na segunda parte, o ABC geriu a
vantagem na eliminatória, tendo deixado escapar o Benfica apenas na reta final da partida, sofrendo
uma derrota que, na verdade, soube a vitória.
 
 21 Maio 2016
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Andebol: ABC derrota Benfica e conquista Taça Challenge
 

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

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8f81872

 
Equipa bracarense perdeu por dois golos com o Benfica, mas tinha ganho na Luz por seis
 
 O ABC conquistou a Taça Challenge de andebol, derrotando na final a duas mãos o Benfica.
As  águias  foram a Braga vencer a segunda mão por 29-25, mas precisavam de ganhar por seis golos
de diferença para empatar a final.
A equipa minhota conquistou a primeira competição europeia da sua história, depois de ter perdido já
duas finais desta competição, em 2004/05 e 2014/15.
 
Redação
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ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota
 

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

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5c2901e7

 
O ABC de Braga conquistou hoje pela primeira vez a Taça Challenge de andebol, apesar da derrota na
receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da competição, disputada no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga. Ao intervalo, registava-se um empate 11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por
Carlos Resende e que se tornou o segundo clube português a vencer a prova, depois do Sporting, em
2010, e o conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega. PUB Os minhotos capitalizaram o triunfo
por 28-22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado há uma semana no recinto da equipa
lisboeta, na primeira final europeia da história da modalidade entre duas equipas portuguesas.
 
 Sat, 21 May 2016 20:52:33 +0200
 
POR Lusa
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ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica
 

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

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c4d1fc35

 
Andebol ABC de Braga conquistou pela primeira vez a Taça Challenge de andebol, apesar da derrota
na receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da competição, disputada em Braga.
HUGO DELGADO/LUSA O ABC de Braga conquistou neste sábado pela primeira vez a Taça Challenge
de andebol, apesar da derrota na receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da
competição, disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Ao intervalo, registava-se um empate
11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por Carlos Resende e que se tornou o segundo clube português
a vencer a prova, depois do Sporting, em 2010, e o conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega.
Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado há
uma semana no recinto da equipa lisboeta, na primeira final europeia da história da modalidade entre
duas equipas portuguesas.
 
Agência Lusa
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ABC conquistou Taça Challenge de andebol
 

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

Meio: Público Online

URL:https://www.publico.pt/desporto/noticia/abc-conquistou-taca-challenge-1732690

 
Por Ana Margarida Caiola 21/05/2016 - 19:47 (actualizado às 23:17) O Benfica derrotou os
bracarenses por 29-25, mas este resultado não chegou e o ABC conquistou a taça europeia. ABC
perdeu com Benfica, masa garantiu o troféu DR Andebol Outras Modalidades À quarta tentativa, o ABC
de Braga conquistou a Taça Challenge de andebol. Apesar de terem sido derrotados em casa pelo
Benfica (29-25) na segunda mão da prova europeia de clubes, os bracarenses asseguraram a vitória
na competição graças ao triunfo no primeiro jogo, disputado em Lisboa, por 28-22. Seis anos depois
de o Sporting ter levantado o troféu, o ABC tornou-se no segundo clube português a vencer a prova.
Pela segunda vez na história da competição organizada pela EHF, o jogo decisivo da Taça Challenge
colocou frente a frente duas equipas do mesmo país e após perder as três finais que disputou, o ABC
entrou no pavilhão Flávio Sá Leite, repleto de adeptos bracarenses, muito bem encaminhado para
conseguir levantar pela primeira vez o troféu. Com uma confortável vantagem de seis golos alcançada
na primeira mão, os "academistas" depararam-se nos minutos iniciais com um Benfica decidido em
dar a volta à eliminatória. Os "encarnados" rapidamente conseguiram uma vantagem de quatro golos
(6-2), mas após Carlos Resende, treinador dos minhotos, pedir um desconto de tempo, o ABC
equilibrou a partida, e ao intervalo registava-se um empate (11-11). No início da segunda parte, o
ABC manteve o ascendente e conseguiu ter dois golos de vantagem, mas apesar de a decisão da final
estar praticamente decidida, as "águias" não desistiram e voltaram a passar para a frente aos 49' (21-
20). Com o triunfo na partida a poder cair para qualquer lado, o Benfica acabou por superiorizar-se.
Com um forcing final, a equipa de Lisboa passou para a frente do marcador nos últimos minutos, o
que lhe valeu uma vitória por quatro golos de diferença, resultado algo consentido pelo ABC, que
apenas se preocupou em gerir a vantagem que trazia da primeira mão. No final da partida, Carlos
Resende deu os parabéns aos seus jogadores e reconheceu que a vantagem do primeiro jogo foi
decisiva. "Parabéns aos jogadores, esta é a segunda final [da Taça Challenge] consecutiva em que
estiveram e isso quer dizer alguma coisa. Agora não podemos festejar muito, temos que manter os
pés bem assentes no chão, porque temos já um jogo na quarta-feira [final do campeonato] com o
Benfica. Estou muito satisfeito enquanto treinador, mas mais ainda por eles, jogadores. Devo
reconhecer que se tivesse ganho o Benfica também era um justo vencedor. Tivemos a felicidade de
ganhar por seis em Lisboa e depois aqui fomos gerindo o jogo", afirmou o antigo internacional
português. Igualmente feliz estava Luís Teles, presidente do ABC, que referiu que "esta é a prova de
que se podem fazer omeletes sem ovos". Mariano Ortega, treinador do Benfica, também colocou um
peso decisivo no desfecho da final no resultado do primeiro jogo: "A derrota em Lisboa, na primeira
mão, por seis golos foi muito dura para a equipa e era difícil reverter a situação aqui." Na análise ao
jogo, o técnico considerou que o Benfica "entrou bem, mas depois não conseguiu manter a intensidade
até ao intervalo". "O ABC reagiu muito bem e estão de parabéns", concluiu. Texto editado por Jorge
Miguel Matias
 
 21/05/2016 - 19:47  23:17)
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CERCADO. Bentica não teve ideias para ultrapassar ABC na Luz 

ANDEBOL 

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

ALEXANDRE REIS E PAULO GONÇALVES 

Lugar nas provas europeias em jogo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ros jogos, a turma do Funchal 
perdeu (28-29) na Maia, mas 
retificou (32-28) em casa, ain-
da antes da negra que se reali - 
za no Funchal. Já na Quinta de 
Marrocos, está hoje (19h30) 
em disputa o sétimo posto, de-
pois da Artística vencer (28 - 
26) em Avanca o Passos Ma - 
nuel e a turma lisboeta ganhar 
(30-29) em casa. o 
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ANDEBOLA vencera final do 
playoff por 2-0, o Madeira SAD 
pode sagrar - se hoje (18h00) no 
reduto do Mlavarium, campeão 
nacional feminino. 
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Finais da challenge jogam a favor do ABC
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=94e4ce45

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

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

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/54761/abc_conquista_taca_challenge_de_andebol?utm_source=cxultimas

 
O ABC conquistou a Taça Challenge de andebol ao derrotar o Benfica no conjunto das duas mãos da
final. Os encarnados ainda foram a Braga vencer a segunda mão por 29-25, mas a vitória por quatro
golos não chegou. Ao intervalo, registava-se um empate a onze golos. Na primeira mão, os
bracarenses foram à Luz ganhar por 28-22. Os minhotos conquistaram a primeira competição
europeia da sua história, depois de terem perdido duas finais da EHF Challenge e uma final da Liga
dos Campeões.
 
 21 Mai, 2016 - 20:12
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ABC conquista Taça Challenge pela primeira vez, apesar de derrota com Benfica
 

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

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6dc86c76

 
Lusa 21 Mai, 2016, 19:52 / atualizado em 21 Mai, 2016, 19:52 | Outras Modalidades Jogador do ABC
Branquinho | Foto: Hugo Delgado - Lusa O ABC de Braga conquistou sábado pela primeira vez a Taça
Challenge de andebol, apesar da derrota na receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final
da competição, disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Ao intervalo, registava-se um empate
11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por Carlos Resende e que se tornou o segundo clube português
a vencer a prova, depois do Sporting, em 2010, e o conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega.
Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado há
uma semana no recinto da equipa lisboeta, na primeira final europeia da história da modalidade entre
duas equipas portuguesas. Pesquise por: Benfica, Sporting, Please enable JavaScript to view the
Powered by Disqus.
 
 21 Mai, 2016, 19:52 / atualizado em 21 Mai, 2016, 19:52|
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Pódio reservado
 

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

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/acores/graciosa-online/podio-reservado-_50391

 
Graciosa OnlineACDR Graciosa termina campeonato de andebol com 3 vitórias e 1 empate Luís Costa |
Publicado 21 Mai, 2016, 16:21 A equipa da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Graciosa
venceu o seu último jogo do Campeonato Regional de Andebol, de Iniciados Masculinos. Os
graciosenses comandados por Fábio Cabrita venceram esta manhã o GDCP de Arrifes, por 29-21.
Deste modo, a ACDR da Graciosa terminou a sua participação no Campeonato Regional de Andebol de
Iniciados Masculinos com um empate e três vitórias. A formação graciosense fica a aguardar os
últimos jogos desta tarde para conhecer a classificação final. Na prova que teve lugar no Pavilhão
Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo participaram as equipas do Angrense, Biscoitos, Colégio
do Castanheiro, Arrifes e ACDR Graciosa.
 
 | Publicado 21 Mai, 2016, 16:21
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ABC perde com o Benfica mas conquista Taça Challenge
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=65f0082c

 
21-05-2016 19:53
 
 A equipa de Braga perdeu na segunda mão por 29-25, mas conquistou o troféu pela primeira vez.
 
 Foto: HUGO DELGADO / LUSA
 
 Adeptos do ABC de Braga durante o encontro.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC de Braga conquistou este sábado pela primeira vez a Taça Challenge de andebol, apesar da
derrota na receção ao Benfica, por 29-25, na segunda mão da final da competição, disputada no
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
 
 Ao intervalo, registava-se um empate 11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por Carlos Resende e
que se tornou o segundo clube português a vencer a prova, depois do Sporting, em 2010, e o
conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega.
 
 Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-22 conquistado no encontro da primeira mão, disputado
há uma semana no recinto da equipa lisboeta, na primeira final europeia da história da modalidade
entre duas equipas portuguesas.
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Finais da challenge jogam a favor do ABC
 

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

Meio: Sábado Online

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

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

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

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6b958b29

 
O ABC de Braga conquistou pela primeira vez o troféu, apesar da derrota na receção ao Benfica, por
29-25, na segunda mão da final da competição, disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. PUB
Ao intervalo, registava-se um empate 11-11 entre a equipa anfitriã, treinada por Carlos Resende e
que se tornou o segundo clube português a vencer a prova, depois do Sporting, em 2010, e o
conjunto visitante, liderado por Mariano Ortega. Os minhotos capitalizaram o triunfo por 28-22
conquistado no encontro da primeira mão, disputado há uma semana no recinto da equipa lisboeta, na
primeira final europeia da história da modalidade entre duas equipas portuguesas. PUB PUB
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Madeira Andebol a uma vitória do título

http://www.pt.cision.com/s/?l=8bd55ff2

 
A equipa feminina do Madeira Andebol está a uma vitória do título nacional.
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Taça Challenge

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

§operação Challenge

ANDEBOL
| Miguel Machado | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABC/UMINHO

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

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

Diogo Branquinho
(jogador do ABC/UMinho)

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

Miguel Sarmento
(jogador do ABC/UMinho)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre a grande final de amanhã  

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

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

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

CD BARTO O EU E CS MADEIRA NAS FASES NACIONAIS 

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

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

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

FUTEBOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Futebol de 7

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

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

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

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

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

Taça “Wall Street 
English”

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

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

de Molelos-Viseu 2001.

FUTSAL

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

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

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

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

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

ANDEBOL

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

Académico de Viseu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASQUETEBOL

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

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

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

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

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

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

ATLETISMO

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

TÉNIS DE MESA

Nacional de Cadetes 
e Sub-21
Pavilhão Multiusos de Lamego
Amanhã e domingoJogos das
9h30 às 13h00 e das 14h00 às
19h00

Página 102



A103

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 16,43 x 9,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64529600 20-05-2016

“VII Gala de Andebol” em Pinhel
APRESENTAÇÃOEm confe-
rência realizada no Salão No-
bre da Câmara Municipal de
Pinhel, os responsáveis do an-
debol nacional e distrital anun-
ciaram que a “VII Gala de An-
debol” e a disputa das super-
taças masculina e feminina da
modalidade vão ter lugar em
três concelhos do distrito da
Guarda: Pinhel, Mêda e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo.

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

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

No que à Gala do Andebol

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

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

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

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

De novo ao ataque à águia 
para finalmente fazer história

 JOsé costa lima

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

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

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

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

amanhã (18h00). 
«Este jogo tem uma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pesqueira e tomás não jogam 

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

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

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

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

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

Pavilhão Eduardo Soa-
res, perder com a Asso-

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

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

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

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

pts; 2º Boa Hora/Roff – 6 pts;

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

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

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

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

Mas tudo se torna fácil. A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este é o mundo fantástico 
do Andebol!

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

tos, Francisco Alves, Daniel 
Paiva.

Treinadores: Daniel Ta-
veira e João Reis.

Directores: Tânia Tavei-
ra, Manuel Cardoso.

Daniel Taveira

Andebol Club de Lamego (Infantis B)

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