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Tiago Ferro e Elledy Semedo preponderantes na vitoria do Benfica ante urna equipa bracarense que, apesar do empenho de Humberto Gomes na baliza, acusou a falta de Nuno Grilo 

Sem Grilo cantou... a águia! 
Benfica domina ABC por 28-25 e iguala final (1-1) na Luz Encarnados chegaram a liderar a 

partida por nove golos o Equipa bracarense cometeu demasiados erros no ataque 

ANDEBOL 

ror 

MIGUEL CANDEIAS 

E o Jogo 2 da final de play - 
-off fosse uma fábula dir - 
-se-ia que, sem grilo, 
cantou... a cigarra. Bem, 
neste caso foi a águia. 

Com uma consistência idêntica 
praticamente do principio ao fim 
mas sem que os seus erros tivessem 
o mesmo efeito que os cometidos 
pelo adversário, o Benfica venceu 
o ABC, por 28-25, igualando (1-1) 
a disputa de quem mudará a pági-
na do andebol português, após sete 
épocas de domínio do FC Porto. 

Com Nuno Grilo a ser poupado 
por «não estar nas melhores condi-
ções para atuar, pois está lesionado 
numa coxa», como contou o treina-
dor Carlos Resende, o ABC entrou a 
grande velocidade e pressão, queren-
do explorar os erros dos encarna-
dos e apostando no contra-ataque 
através de Hugo Rocha (6). No en-
tanto, os maus passes — cinco nos 
primeiros 6 minutos—, e as fracas fi- 
nalizações foram tão frequentes que 

Re4v.DAL0 10  
Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Fábio Vidrago (2) 
Hugo Rocha (6) 
Pedro Seabra 
Diogo Branquinho (6) 
Miguel Sarmento (1) 
Pedro Spinola (4) 
João Gonçalves (1) 
Carlos Martins (1) 
Nuno Grilo 
Nuno Rebelo (2) 
0. Nekrushets (1) 
André Gomes (1) 
Cláudio Silva 

CARLOS RESENDE 

ÁR13  mt os Mário Ramiro e Ramiro Silva, de Aveiro 

os donos da casa aproveitaram o des-
perdício. No espaço de cinco minu-
tos marcaram cinco golos sem res 
posta (9-4) abrindo um fosso que os 
minhotos nunca mais taparam. 

O máximo que conseguiram foi 
chegar ao 10-7, mas depois Hugo 
figueira, na baliza, e Tiago Ferro, 

FOMOS EFICAZES 

Entrámos bem e fizemos alguma 
diferença no marcador. Na segunda 
parte mantivemo-la. Estivemos bem 
na defesa. A ausência de Grilo, que é 
um jogador importante para o ABC, 
deixou-os mais limitados no remate 
exterior. Fomos eficazes nas situações 
de bloco e de contra-ataque 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do eenfica 

ANDEBOL 1 
Final 'Play-oft 

logo 1 8 de maio 
ABC-Benfica 40-38' 

Benfica-ABC 
logo 2 -> Ontem

28-25 
Jogo 3-> 25 de maio 

ABC-Benfica [1-'11 
Pavilhão Flávio Sã Leite, em Braga 
• após prolongamento (32-32) 

no ataque, com três dos seus cin-
co golos nos últimos dez minutos 
da 1.' parte, mantiveram o Benfi -
ca na frente até ao intervalo (15-10) 
e confiante no trabalho do seu blo-
co defensivo central e no êxito cia 

Têm  a palavra 

DEMASIADOS ERROS 

Maus passes, más receções, 
remates falhados foram decisivos para 
este resultado. Cometemos muitos 
erros. Não se pode oferecer tantas 
bolas a um adversário como o Benfica. 
A espaços ainda arriscámos mais na 
defesa, com jogadores não muito 
habituados a isso, mas não foi por ai 

CARLOS RESENDE 
Treinador do ABC 

interceção de contra ataques. 
Três golos de rajada dos visitan-

tes (15 13) em três minutos do 2." 
tempo deixaram a ideia de que, afi 
nal, havia jogo para discutir. Enga-
no! Com um parcial de 5- O em sete 
minutos, Ellecly Semedo a assinar 
três seguidos mostrou que, afinal, 
ia ser mais do mesmo. O ABC a co-
meter erros e o Benfica a dar-se ao 
luxo de variar como e quem rema-
tava, fosse nos sucessivos contra-
- ataques ou junto à defesa contrá-
ria que bem procurou, sem sucesso, 
arranjar um sistema que mudasse o 
rumo aos acontecimentos. O pro-
blema estava mesmo no ataque. 

ANDEBOL — FINAL — "LAY -OFF' / JOGO 2 
Pavilhão o.' 2 da Luz, 

em Lisboa 

BENFICA ABC 

15 
Hugo Figueira GITY1 
Nlkola Mitrevski (GR) 
Davide Carvalho (3) 
lavier Borragan (2) 
'Dago Feno (5) 
llago Pereira (3) 
João Pais (4) 
Belone Moreira (3) 
Paulo Moreno 
Uelington Silva  
Augusto Aranda (1) 
Alexandre Cavakanti (1) 
Elledy Semedo (3) 
Hugo Lima 
Dragan Vrgoc (2) 
Ales Silva (1) 

MARIANO ORTEGA 

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 18,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64408859 12-05-2016

FAP responde 
a Artur Monteiro 

Comunicado de seis pontos 
aborda a situação financeira do 
órgão federativo 

Num comunicado de seis pontos, a 
Federação de Andebol de Portugal 
responde ao ex-candidato Artur Monteiro 
no que toca à situação financeira da 
mesma, frisando que «foi e tem sido 
apresentada de forma clara, integral e 
transparente a todos os membros e 
agentes da modalidade, bem como ao 
público em geral», acrescentando que «o 
Relatório e contas do exercício de 2015 foi 
aprovado por unanimidade e aclamação, 
com voto de louvor à Direção» e que no 
mesmo documento «a fls 30 e 31, é 
expressamente consagrada, referida e 
identificada a realização da invocada 
ação inspetiva, promovida pela 
entidade competente ali mencionada à 
Federação, tendo esta exercido, 
tempestivamente, Contraditório Formal 
Institucional — aduzindo informações e 
dados novos. ou complementares, que 
melhor esclarecem os factos ou 
pressupostos em que assentaram as 
conclusões e recomendações do 
Projeto de Relatório emitido». 
A Federação informa ainda que a «ação 
inspetiva corre os seus normais termos», 
acusando depois que as declarações de 
Artur Monteiro «pretendem colocar 
gravemente em causa a normalidade de 
funcionamento e a estabilidade do 
processo eleitoral em curso (,..) sendo a 
Direção alheia à manifesta incapacidade da 
candidatura mencionada em reunir os 
apoios/subscrições mínimas e necessários 
à apresentação formal de uma candidatura 
ao ato eleitoral». 
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ANDEBOL 

BENFICA IGUALA FINAL 
O Benfica recebeu e venceu o 
ABC (28-25) e igualou, 1-1, a final 
do campeonato nacional de an-
debol. O próximo jogo da final, 
à melhor de cinco, realiza-se no 
Minho no dia 25 de maio. Até lá. 
as duas equipas têm mais dois 
jogos, a contar para a final da 
Taça Challenge (1.a mão na Luz 
no sábado e a 2.a mão realiza-se 
no dia 21 de maio). 
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MARIANO 
ORTEGA 
TECNICO DL ANDEBOL 

A equipa de ande-
bol do Benfica, 
liderada pelo 
técnico espanhol. 
venceu o ABC 
de Braga 
e igualou a final 
do campeonato. 

O DESCE 
JOÃO 
SOUSA 
TENISTA 

O português, 
depois de ter 
alcançado os 
quartos de final 

do torneio de 
Madrid, perdeu 
na segunda ronda 
em Roma. 
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Desporto Escolar
Escola Secundária D. Maria II sagra-se 
campeã regional norte de andebol

A equipa de andebol juvenil masculino da Escola Secundária D. Maria II,
venceu o Campeonato Regional Norte de Andebol, do Desporto Escolar.
Na fase final, realizada na cidade de Oliveira de Azeméis, nos dias 6 e 7 de
maio, a Esc. Sec. D. Maria II averbou duas vitórias convincentes perante a
Esc. Sec. de Fafe (31-24) e Agrupamento de Escolas de Lousada (30-22).
Durante a prova a equipa demonstrou a sua qualidade e superioridade,
realizando nos dois jogos, prestações defensivas e ofensivas de bom ní-
vel, nomeadamente, nas segundas partes de cada partida. Representa-
ram a Esc. Sec. D. Maria II, nesta prova, os alunos, Nuno Brito, João Sousa,
André Sousa, Tomás Saldanha, José Vieira, Daniel Miranda, Tomás Teles,
José Fins, Diogo Duarte, João Paulo Ferreira, Tiago Sousa, João Guima-
rães, André Lopes, Tiago Sá, Carlos Ferreira e o professor Paulo Cunha.

DR

Equipa juvenil da Escola Secundária D. Maria II
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Em comunicado
FAP repudia 
Artur Monteiro
Na sequência das declarações
proferidas por Artur Monteiro,
que retirou na terça-feira a sua
candidatura às eleições na Fede-
ração de Andebol de Portugal, a
direcção da FAP emitiu ontem
um comunicado a repudiar as
posições assumidas por este “re-
lativas à situação financeira da
Federação, reiterando-se que es-
ta foi e tem sido apresentada, ao
longo do mandato que agora
finda, de forma clara, integral e
transparente a todos os mem-
bros e agentes da modalidade,
bem como ao público em geral;” 
Num longo comunicado, a FAP
mostra-se ainda alheia às difi-
culdades do candidato retirado
“em reunir os apoios/subscrições
mínimas à apresentação formal
da sua candidatura ao acto elei-
toral”, que decorre com dignida-
de na defesa da modalidade.

§Federação
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Jovens famalicenses da Didáxis
Campeãs Regionais do Desporto Escolar
A Didáxis sagrou-se campeã regional do Desporto Escolar, no passado
fim-de-semana. A fase final da competição disputou-se em Oliveira de
Azeméis onde a Didáxis venceu os dois jogos disputados. Na 1.ª jornada
bateu o Colégio de Gaia por 32-22 e na 2.ª jornada a ES Baltar por 39-22. 
A Didáxis é a actual detentora do título nacional e no final deste mês de
Maio vai tentar vencer o bicampeonato. Esta fase final nacional vai decor-
rer em Aveiro e a Didáxis irá defrontar os vencedores das zonas centro e
sul. Já as infantis sagraram-se vice-campeãs regionais. Terminaram a
prova com apenas com uma derrota perdendo o título por goal-average. 

§andebol feminino

DR

Atletas da Didáxis exibem com orgulho as medalhas de campeãs
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Fundado em 1996, o Alavarium
- Andebol Clube de Aveiro ce-
lebra este ano o seu vigésimo
aniversário. A data não foi es-
quecida pela Câmara de Aveiro,
que vai atribuir uma condeco-
ração municipal como reco-
nhecimento pelo percurso da
colectividade local.

O clube vai ser hoje distin-
guido “pela excelência do seu
trabalho em 20 anos de vida,
com destaque para o facto da
sua equipa sénior de andebol
feminino ser actualmente tri-
campeã nacional”, refere o pre-
sidente da autarquia, Ribau Es-
teves. Os principais dias de gló-
ria do Alavarium foram conhe-
cidos nos últimos anos: a sua

equipa sénior feminina é tri-
campeã nacional (sob o co-
mando de Ulisses Pereira, ac-
tual seleccionador nacional fe-
minino, nos dois primeiros tí-
tulos e de Carlos Neiva no mais
recente) e no próximo sábado
começa a disputar mais uma fi-
nal, frente ao Madeira SAD, po-
dendo assim, em caso de vitória,
chegar ao tetra-campeonato.

Com várias atletas interna-
cionais no seu plantel, o clube
obteve esta temporada a pri-
meira vitória da sua história em
competições europeias, na Taça
EHF. Com equipas de formação
masculinas e femininas, o clube,
que tem como casa o pavilhão
da Rua Jaime Moniz, reactivou

este época a sua equipa senior
masculina.

A primeira direcção do Ala-
varium foi presidida por Paulo
Elísio, que voltou recentemente
ao cargo após o falecimento de
Isabel Maria Ramos Pereira, em
2014. A morte da anterior pre-
sidente foi um momento triste
na história da agremiação des-
portiva aveirense.

Além de ter sido atleta do
Beira-Mar, Isabel Maria Ramos
Pereira foi sócia fundadora do
Alavarium e desempenhou vá-
rias funções de dirigente, entre
as quais as de presidente desde
2011. A dirigente viveu “de forma
intensa as conquistas que ano
após ano colocaram Aveiro no
mapa do andebol feminino”,
leu-se no voto de pesar emitido
pela Câmara na altura.Alavarium é a actual tri-campeã nacional em seniores femininos

Alavarium chega aos 20 anos
com vários títulos no bolso
Condecoração Clube fundado em 1996, inteiramente dedicado ao andebol, é actualmente
tri-campeão nacional de seniores femininos

Clube vai ser
distinguido
“pela excelência
do seu trabalho
em 20 anos
de vida”
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»e O Wetzlar, de João Fer-
raz, regressou às vitórias na 
Bundesliga de andebol, depois 
de trêsjogos em que não sabo-
reou o sucesso.A equipa do la-
teral-direitoportuguêsbateu, 
em casa, o Lemgo, por 29-22 
(com16-12 ao intervalo), com 
Ferraz a obter três golos, o que 
o tornou o terceiro melhor 
marcadordo seu clube. OWet-
zlar reforçou o sexto posto, a 
seis jornadas do fim, conti-
nuando assim a lutar por um 
?osto que lhe dará acesso à 
DróximaTaça EHF, num cam-
?eonato em que Kiel, que per-
leu nesta ronda, Rhein- 

eckar e Flensburg conti-
mam a lutar pelo título. 
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livres de sete metros por Bor-
ragan e Elledy Semedo. Só à 
terceira tentativa é que Belo-
ne Moreira bateu Humberto 
Gomes e colocou o marcador 
em 8-4. 

Com uma defesa em noite 

de desacerto e a fazer inúme-
ros passes errados, o ABC es-
boçou uma reação após o in-
tervalo, reduzindo para 15 - 
13. Só que as águias fizeram 
do contra-ataque uma arma e 
cavaram um fosso Mdl de 

recuperar, quando chegaram 
aos 23-14.0 jogo estava deci-
dido e todos entraram em 
modo de gestão, resguardan-
do os jogadores para sábado, 
dia de novo duelo, agora na 
final da Taça da Challenge. 

Apoi,.z) 
Luz não 
encheu 
O pavilhão da 
Luz não 
encheu, mas a 
equipa da casa 
não pode 
queixar-se de 
falta de apoio. 

2 Pediu-se 
"Benfica 
campeão" e 
até as cheer-
leaders 
animaram 

Tiago Ferro, frente a Humberto Gomes, vai marcar um dos seus cinco golos 

AFIGURA  F: 

err. 
Mais um • 

a brilhar 

Ti aç}0 Ferro tem 22 anos. 
vai sendo uma das apoStas 
de Ortega na ponta 
esouercla, e ontem nunca 
tremeu, aproveitando o 
maior tempo de utilização 
para fazer cinco golos em 
sete remates. Foi a melhor 
exibição de mais um 
jovem que promete. 

PLAY-OFF COMA 
EUROPA PB.01180 
Com uma vitória para cada 
lado na final, o play-off vai 
agora continuar com a luta 
pelo terceiro lugar- e acesso à 
Taça EHF - entre FC Porto e 
Sporting, no Dragão, sabendo 
os portistas que esta época 
não terão mais Hugo Santos, 
ontem operado à perna 
direita, e o jogo para o quinto 
lugar -e vaga na Challenge 
entre Madeira SAD e Águas 
Santas. Quanto a Benfica e 
ABC, vão dedicar-se à sua 
final europeia. 

, • 
1.*JOGO 
ABC-iterstica 4048 
2.°10G0 
Befica-ABC 20-25 
3"10G0 
25 mekscABC-13eneka 21h00 
4.°JOGO 
28makx Benflea-ABC 17h00 
5°,1060* 
1jueso:ABC413ealica 21h00 

1,10GO 
Sporting «Posto 26-27 
2,10G0 
14maireFC Poeto-Sporting 19h00 
i•JOGO• 
21malmFC Porto-Sporting 15h00 

4,-, 
1,10G0 
itguasSontas-Madeira 29-28 
2.••.1060 
14malmbladeiraSAID-Aguas Santas 15h00 
3.•110GO• 
21mekebtadotraSAI>AeuasSantas 17h00 
•senecess5rb 

VeIDEBOL Benfica não deu hipóteses ao ABC, que acusou a ausência do 
lesionado Nuno Grilo, e igualou a 1-1 a final num jogo decidido cedo 

ri-F.1%1MA 

ABC 
Pavilhão n.°2 da Luz 
Árbitros: Mário Coutinho e Rarniro Silva 
(AA Aveiro) 

11131RCA 
14093Flguefa Gr 
tilda Mitrevsid Gr 
EledySemedo 3 
lavier liaragad 2 
DaideCarrabo 3 
Aio:Cavai:and 1 
JoiloPais 4 
AlesSiva 1 
Mago Ferro 5 
TiagoPereira 3 
Delcoelloreira 3 
ibigustoArdnda 1 
DrzonVrgoc 2 
Hugo Lima 
UislingtOn Faveira 
~Moreno 

Treinador: 
Mariano Ortega 

Ao Intenrsio 15-10. 
Marcha.05' 3-1,10.4-3,15' 64,20', 94, 
25'11-7, 30' 1540,35'1643, 40' 19-13. 
45' 23-15, 50' 25-17, 55' 26-21,60' 28-25 

AGUIAS COM PRESSA 
PARA IGUALAR E GERIR 

Humberto Gomes Gr 
Emanuel 9Iva Gr 
FábbVidra93 2 
Hupo Rodo 6 
PoroSeabra 
PedroSpinola 4 
André Gomes 1 
Ca:ioda:rens 1 
DlopoBranquinho 6 
Miguel Sarnento 1 
loáoGcoçaives 1 
ilunoRebdo 2 

iidoushets 1 
MinoGr90 nj 
06x6o9ho GR/nj 

Treinador: 
Carlos Resende 

PAULOA.TEICEPA 

ie. Obrigado a vencer, sob 
pena de ficar sem margem de 
erro depois da derrota no pri-
meiro encontro da final, no 
Flávio Sá Leite, o Benfica 
soube aproveitar o fator casa 
e igualou o play-off por nú-
meros que só não foram mais 
dilatados porque os encarna-
dos baixaram o ritmo na fase 
final. As águias foram supe-
riores do início ao fim e não 
deram hipóteses à formação 
minhota, que esteve irreco-
nhecível e acusou a ausência 
de Nuno Grilo - está lesiona-
do numa coxa, mas é recupe-
rável para sábado -, que no 
encontro anterior fizera a di-
ferença, com 11 golos. 

O ABC cometeu demasia-
das falhas técnicas, situação 
que o Benfica não perdoou. O 
equilíbrio durou apenas dez 
minutos, altura em que a 
equipa de Mariano Ortega 
partiu para um parcial de 5-0, 
deixando os bracarenses sem 
marcar durante mais de dez 
minutos. As sucessivas defe-
sas de Hugo Figueira foram 
uma garantia de tranquilida-
de e, no ataque, o Benfica até 
se deu ao luxo de falhar dois 
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Treinador do Benfica ficou agradado 
com o desempenho do coletivo 

Mariano ort 
"Entiámos 
bem no jogo" 
*e* Mariano Ortega consi-
derou que o Benfica "entrou 
bem no jogo" e depois soube 
controlar a partida. "O início 
foi muito equilibrado, mas 
ganhámos vantagem e man-
tivemos a diferença na se-
gunda parte. Ofensivamente 
estivemos bem todo o jogo, 
apesar de termos relaxado 
nos últimos minutos", disse 
o treinador dos encarnados. 
Respeitando o ABC, o técni-
co espanhol sublinhou que é 
necessário "estar focado e lu-
tar a cem por cento" para 
vencer os minhotos. "Com 
Grilo ou sem Grilo, com pivõ 
ou sem pivô, o ABC é uma  

boa equipa", atirou. Ueling-
ton Ferreira apresentou 
queixas físicas, situação que 
foi gerida por Ortega. 

lia que lotar a 
cem por Cento 
para vencer o ABC, 
uma boa equipa" 
IllarianoOrtega 
Treinador do Benfica 

E 

Golos de Elledy Semedo surgiram no momento certo 

Para o técnico do ABC, os minhotos 
falharam demasiados remates 

Carlos Resende 
"Cometemos 
!mitos erros" 
••• Pragmático, Carlos Re-
sende assumiu que não gos-
tou da exibição. "Não fize-
mos um bom jogo. Comete-
mos muitos erros, tivemos 
muitos remates falhados e 
falhas técnicas e contra um 
adversário com a qualidade 
do Benfica não se pode ofere-
cer tanta bola", disse o trei-
nador do ABC, assegurando 
que a sua equipa vai trabalhar 
para no próximo encontro 
"retificar" os erros cometi-
dos. Quanto à ausência de 
Nuno Grilo, Carlos Resende 
revelou que preferiu poupá-
lo para não correr o risco do 
agravamento de lesão na  

coxa. "Quando falta alguém, 
outros têm de agarrar a opor-
tunidade. A vida é feita para 
quem agarra oportunida-
des", atirou. 

"Quando falta 
lgué.in, outros 

têm de agarrar  a 
oportunidade" 
CarlosResende 
Treinador do ABC 
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FEDEMO.*  
11M CONTAS 
PUBUCAS 
Reagindo ao comunicado 
de Artur Monteiro, a FAP 
diz ter contas aprovadas 
por aclamação e aguardar 
relatório das Finanças 

••• A Federação de Andebol 
de Portugal (FAP) respondeu 
ontem ao comunicado de Ar-
tur Monteiro, que desistiu da 
candidatura às eleições de 4 de 
junho denunciando uma "ges-
tão danosa ou negligente de 
dinheiros públicos" e a exis-
tênciadeumaauditoriadaIns-
peção Geral das Finanças, in-
formando ter o "Relatório e 
Contas de 2015 aprovado por 
unanimidade a aclamação, 
com voto de louvor à Direção", 
nele sendo dado conhecimen-
to de uma "ação inspetiva à fe-
deração", que atualmente 
"corre os seus normais ter-
mos", peloque aFAP "aguarda 
serenamente o seu desenvol-
vimento". A Direção da fede-
ração garante já ter prestado 
esclarecimentos em assem-
bleia geral e ter todos "os ele-
mentos ao dispor dos seus 
membros e sócios", conside-
randoqueArturMonteiroten-
tou "colocar gravemente em 
causa o processo eleitoral". 
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Tiago Pereira, central do Benfica, assinou três golos no duelo de ontem 

Nnciebol Jogo 2 da final do play-off da 1.a  Divisão Nacional 

Águias impõem-se 
e igualam bracarenses 
► O Benfica ganhou, ontem, 
ao ABC, por 28-25. no segun-
do jogo da final do play-off 
da 1.° Divisão Nacional de 
andebol e igualou o duelo. A 
disputa pelo título só regres-
sa a Braga no próximo dia 25, 
mas, até lá, as duas equipas 
vão defrontar-se mais duas 
vezes, na final da Taça 
Challenge, em jogos agenda-
dos para depois de amanhã 
(20.30 horas), na Luz, e dia 21 
(18 horas), no Flávio Sá Leite. 

Ontem, os encarnados fo-
ram mais fortes do que os 
minhotos, estiveram sempre 
na frente do marcador e, por  

isso mesmo, foram uns jus-
tos vencedores. 

Embora a partida tenha 
pendido sempre para os lo-
cais, nos primeiros minutos 
o ABC foi reagindo e mante-
ve-se próximo. No entanto, o 
o Benfica acelerou um pouco 
mais e cavou uma vantagem 
de seis golos. 

No recomeço o fosso au-
mentou consideravelmente, 
o que permitiu à equipa lis-
boeta gerir o marcador, já a 
pensar no compromisso eu-
ropeu. Na reta final, os bra-
carenses recuperaram e re-
duziram para três tentos,  

mas já não foram atempo de 
dar a volta ao marcador. 
SUSANA SILVA 

Bwllca 28 
ABC 25 
Locai Panlhao da Luz, no Porto. 
Arbitro Mano Coulloho e Rumo SINa. 

Hugo figueira (GR), Oaside Carvafio (3/ 
Javier Femandei(2), Tiago Pereira (3), Aletiandre 
Cavalcami (1), Ellecty Semedo (3) e Ales Siva (1) -
sete inidal - Mola Mitresskl (GR), Mago Ferro (5). 
Joao Pais (4), Baiana Moreira (3). Paulo Moreno, 
Uetington Ferieira, Augusto Aranda (1). Hugo Uma 
e Oragan Vrgoc (2) 
Tminador Manara Onega 
AM Humberto Gomes (GR). Fabio Antunes (2), 
Hugo Rocha (6), Pedro Marques, Pedro Spinoia 
(4), Carlos Martins (1)e Andé Gomes (1.)  sete 
inicial - Emanuel Ribeiro (GR), Diogo Branquinho 
(6), Miguel Pereira (1) loa° Goncalses (1), Nuno 
Grifo, Nuno Rebelo (2), Oleksandr Nekrushets (1) e 
Cláudo Sitva. 
Treinador Carlos Resende. 
Ao Intervalo 15-10. 
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Andebol

Benfica vence ABC 
e empata a final 
do campeonato
O Benfica derrotou ontem o 
ABC, por 28-25, no segundo 
jogo da final do play-off do 
campeonato de andebol, 
igualando a eliminatória. 
Após a derrota no primeiro 
encontro, por 40-38, os 
“encarnados” entraram mais 
determinados e, aos 19’, 
venciam já por 9-4. Com 15-10 
ao intervalo, o ABC reagiu e 
reduziu a diferença para dois 
golos, mas o Benfica apoiou-
se em Elledy Semedo (três 
golo seguidos), nesta fase, 
par voltar a fugir no marcador. 
Nos últimos 10 minutos, os 
visitantes, que não puderam 
contar com Nuno Grilo, ainda 
encurtaram a desvantagem 
para o 28-25 final. O terceiro 
encontro entre os dois 
candidatos ao título está 
marcado para 25 de Maio, 
às 21h, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga.
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LUZ VOLTA A SONHAR 

COM TITULO 

0 0 
0 0 
1 0 
4 0 

O 
2 1 
6 0 

HUGO FIGUEIRA • O O H. GOMES. 
TIAGO PEREIRA 3 O PEDRO SEABRA 
EllEDY SEMEEI° 3 O ANDRE GOMES 
AVIER BORRAGAN 2 O PEDRO SPN401A 
JOÃO PAIS 4 O CARLOS MAKONS 
DAVIDE GARVMHO 3 O FABIO ANTUNES 
ALES SILVA 1 1 HUGO ROCHA 

Benfica vence na receção 
ao ABC e empata (1-1) 
a final do playoff 
do campeonato 

28 
BENFICA 

)(ariano Ortiga* 
C.LS EXC 

25 
ABC 

.Carlos Resende 

GIS EXC 

N. MITREVSKI • O O E. RIBEIRO. O O 
AUGUSTO ARANOA 1 O MIGUEI PEREIRA 1 O 
ALEX. CAVALCANTI 1 O D. BRANQUINHO 6 O 
BAGO FERRO 5 O JOÃO GONÇALVES 1 O 
BELONE MOREIRA '3 O NUNO REBELO 2 1 
HUGO UMA O 1 O. NEKRUSHETS 1 O 
DRAGAN VRGOC 2 O 

CHOQUE. Pedro Spinola tenta travar Elledy Semedo, mas o ataque do Benfica foi eficaz 

LOCAL: Pavilhão n9  2 da luz, em Benfica 
ÁRBITROS: Mário Coutinho e Banto Silva 

MARIANO ORTEGA 

"Aproveitámos 
debilidades 
do adversário" 

AO INTERVALO: 15-10 

ALEXANDRE REIS 

EM  A final do playoff do campeo-
nato ficou ontem ao rubro, com o 
Benfica a vencer (28-25) ()ABC na 
Luz e a repor a igualdade no saldo 
(1-1), após o 2u jogo do duelo à me-
lhor de cinco. Segue-se, no sába-
do, novo embate entre as duas 
equipas, na 1° mão da final da Taça 
Challenge, no mesmo local. 

Depois de vencer em Braga (40 - 
38, após dois prolongamentos), a 
turma minhota começou a partida 
com uma grande contrariedade, 
dada a ausência de Nuno Grilo (le-
sionado numa das coxas), que no 
domingo tinha sido o melhor mar- 

cador no clássico, com 11 golos. 
E o equilíbrio durou apenas dez 

minutos (4-4). Num jogo intenso, 
mas nem sempre bem disputado, 
com muitas falhas técnicas para os 
dois lados, o Benfica soube fazer 
valer a mais-valia da sua defesa 
6x0, que não deu chances à pri-
meira linha do ABC. 

O central Pedro Seabra bem lu-
tou, mas o seu remate exterior foi 
ineficaz, face ao bloco muito alto 
dos encarnados e à boa exibição do 
guarda-redes Hugo Figueira. 

Sem Nuno Grilo e com muita 
gente desinspirada, o ABC ficou 
sem soluções no bd, tendo no pivô 
Hugo Rocha (6 golos) e em Diogo 
Branquinho (6) os dois elementos 
mais inconformados no ataque. 

Ao invés, a equipa de Lisboa se-
cou o adversário durante dez mi -  

FINAL DO PLAYOTE 
Jogo O ABC-Benfica 40-38 

Jogo.: Benfica ABC 28-25 
Jogo •' ABC Benfica 
Jogo O Benfica.ARC 

Jogo. ABC Benfii 
'Se necessário 

nutos, com um parcial de 5 -0 (9-
4, aos 20') e passou a controlar o 
ritmo do jogo, com um ataque de - 
molidor, a criar golos fáceis, pese 
também a boa exibição do guar-
da-redes Hurriberto Gomes nos 
duelos aos 6 metros. 

O intervalo chegou com a natu-
ral vantagem anfitriã (15-10), as-
sistindo-se no recomeço a uma 
forte reação dos bracarenses, que 
reduziram para 15-13. 

Mas o Benfica não se atemori- 

zou e voltou à carga, abrindo o 
marcador para sete golos de van-
tagem (20-13, aos 38'), com outro 
parcial de 5-0 que arrumou o 
ABC. A defender bem, o contra-
ataque das águias também surtiu 
efeito, tendo Tiago Ferro (6 go-
los), João Pais (4) e Davide Carva-
lho (3) como principais protago-
nistas, num conjunto que tentou 
aproveitar a velocidade. 

Destaques ainda para Tiago Pe-
reira (3), Elledy Semedo (3) e Belo-
ne Moreira (3), a darem consis-
tência ao ataque organizado dos 
encarnados, que pouparam Ue - 
lington Silva, com queixas físicas. 

Carlos Resende, treinador do 
ABC, revelou, entretanto, que vai 
continuar em Braga para a próxi-
ma temporada e que Fábio Antu-
nes ainda não renovou. o  

1511 O treinador do Benfica, Ma-
riano Ortega, fez uma análise à 
partida: "O inicio foi equilibra - 
do, mas depois estivemos muito 
bem, aproveitando as debilida - 
des do ataque do ABC, que não 
pôde contar com Nuno Grilo, 
um jogador influente. A defen-
der bem, àproveitámos o con-
tra-ataque paradominaro mar-
cador, relaxando um pouco no 
final da partida." 

Ortega sabia que este jogo era 
importante para o Benfica con-
tinuar a sonhar com o título: 
"Tínhamos de aproveitar esta 
chance para empatar o playoff, 
pois caso contrário tudo ficaria 
mais difícil. Poro ABC deixar de 
ter Nuno Grilo, não somos mais 
favoritos. Temos sempre de dar 
100 por cento em cada jogo." o 

CARLOS RESENDE 

"Não se pode 
oferecer 
tantas bolas" 

Carlos Resende, técnico 
do ABC, não queria perder: 
"Não gostei da partida, por vá-
rios motivos: pelo resultado, 
pelas muitas falhas técnicas, 
pelos remates falhados. Não se 
pode oferecer tantas bolas a 
uma equipa como o Benfica. 
Ainda reagimos no inicio do 2° 
tempo, mas depois sofremos 
muito com o contra-ataque e o 
adversário fugiu." 

Quanto ao estado de saúde 
de Nuno Grilo, Resende diz 
que o lateral-esquerdo foi 
poupado apenas por precau-
ção: "Não se encontra nas 
melhores condições físicas, 
pelo que não queríamos arris-
car uma lesão maior e té - lo 
para o jogo de sábado. Faz fal-
ta, mas os outros têm de saber 
agarrar as oportunidades." o 

25 de maio 
28 de maio 

idejunho' 
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ANDEBOL 

Direção da FAP critica 
Artur Monteiro 
ISM A direção da Federação (FAP) cri-
ticou ontem Artur Monteiro, que que-
ria candidatar-se à FAP. "Repudiam-
se as declarações e posições assumi-
das relativas à situação financeira da 
FAP", lê-se num comunicado. 
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A17Carlos Resende: Não se podem cometer tantas falhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=465d919c

 
Carlos Resende mostrou-se desagradado com o desempenho da sua equipa, no segundo encontro do
'playoff' final do campeonato nacional de andebol, disputado esta quarta-feira no Pavilhão da Luz e
que os bracarenses perderam por 28-25. "Não gostei do jogo pelo resultado e pela nossa exibição.
Cometemos muitos erros e muitas faltas técnicas. Quando jogamos com o Benfica não se podem
cometer tantas falhas", defendeu o técnico do ABC, prosseguindo: "Também cometemos erros no
ataque, bem aproveitados pelo Benfica, e isso tirou-nos do jogo. O Benfica geriu a vantagem e nós
tivemos que correr atrás do prejuízo." Sem esquecer as ausências de Grilo e Ricardo Pesqueira, dois
jogadores que fizeram falta, Resende preferiu destacar um outro elemento da sua equipa. "O melhor
jogador do campeonato é o Hugo Rocha. E o Hugo só joga porque não está o Ricardo Pesqueira. Quer
isto dizer que se Grilo não joga outros têm de aproveitar a oportunidade", criticou. Continuar a ler
"Reconhecemos que não fizemos um bom jogo. Temos muita coisa a melhorar. Não vale a pena estar
a lamentar-me", acrescentou o treinador do ABC, preferindo olhar já para o futuro. "Estou na luta por
dois títulos, tal como o Benfica. Temos de usufruir. Quero ganhar as duas provas. Vamos trabalhar
para fazer um bom resultado no sábado - jogo em que já poderá utilizar Grilo. Qualquer que seja o
resultado cá nada estará resolvido. Depois em Braga teremos o jogo da segunda mão e o terceiro jogo
do 'play-off'", relembrou, a terminar. Autor: Lusa
 
 00h06
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Mariano Ortega: Conseguimos encontrar soluções
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=102b14a0

 
Mariano Ortega, treinador do Benfica, aponta o "contra-ataque" como a arma que permitiu aos
encarnados imporem-se esta quarta-feira, por 28-25, ao ABC Braga, no segundo jogo do 'playoff' final
do campeonato nacional de andebol. "Somos uma equipa que procura jogar sempre em contra-
ataque. Na primeira parte o ABC apresentou mais intensidade, mas, depois conseguimos encontrar
soluções para jogar mais em contra-ataque", argumentou o técnico espanhol, que destacou ainda o
equilíbrio que marcou a partida da Luz. "Foi um início muito equilibrado. Entrámos muito bem no jogo
e chegámos a ter uma boa vantagem. Foi notória a ausência de Grilo, que é um jogador muito
importante para o ABC. É uma vitória muito importante", garantiu Ortega. Continuar a ler Em relação
à pouca utilização de Uelington Silva na partida desta quarta-feira, o técnico do Benfica explicou que o
jogador "está tocado", mas que "mesmo assim ajudou a equipa". A terminar, uma certeza: apesar do
triunfo, máximo respeito pelo conjunto bracarense. "Respeitamos muito o ABC. É uma equipa que
ganhou a Supertaça e ficou em segundo na fase regular. Vamos defrontá-los também na Taça
Challenge. Aqui não há favoritos", assegurou Mariano Ortega. Autor: Lusa
 
 Ontem às 23h52
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Carlos Resende: Não se podem cometer tantas falhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Treinador lamentou que nenhum outro jogador tenha aproveitado a ausência forçada de Grilo, no
encontro da Luz 00:06 . Record Por Record Carlos Resende mostrou-se desagradado com o
desempenho da sua equipa, no segundo encontro do 'playoff' final do campeonato nacional de
andebol, disputado esta quarta-feira no Pavilhão da Luz e que os bracarenses perderam por 28-
25."Não gostei do jogo pelo resultado e pela nossa exibição. Cometemos muitos erros e muitas faltas
técnicas. Quando jogamos com o Benfica não se podem cometer tantas falhas", defendeu o técnico do
ABC, prosseguindo: "Também cometemos erros no ataque, bem aproveitados pelo Benfica, e isso
tirou-nos do jogo. O Benfica geriu a vantagem e nós tivemos que correr atrás do prejuízo."Sem
esquecer as ausências de Grilo e Ricardo Pesqueira, dois jogadores que fizeram falta, Resende preferiu
destacar um outro elemento da sua equipa. "O melhor jogador do campeonato é o Hugo Rocha. E o
Hugo só joga porque não está o Ricardo Pesqueira. Quer isto dizer que se Grilo não joga outros têm de
aproveitar a oportunidade", criticou."Reconhecemos que não fizemos um bom jogo. Temos muita coisa
a melhorar. Não vale a pena estar a lamentar-me", acrescentou o treinador do ABC, preferindo olhar
já para o futuro. "Estou na luta por dois títulos, tal como o Benfica. Temos de usufruir. Quero ganhar
as duas provas. Vamos trabalhar para fazer um bom resultado no sábado - jogo em que já poderá
utilizar Grilo. Qualquer que seja o resultado cá nada estará resolvido. Depois em Braga teremos o jogo
da segunda mão e o terceiro jogo do 'play-off'", relembrou, a terminar.
 
 00:06 . Record
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Mariano Ortega: Conseguimos encontrar soluções
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
O contra-ataque foi arma dos encarnados para levar de vencida o ABC Braga no segundo jogo do
'playoff' final 11 Maio 2016 . Record Por Record Mariano Ortega, treinador do Benfica, aponta o
"contra-ataque" como a arma que permitiu aos encarnados imporem-se esta quarta-feira, por 28-25,
ao ABC Braga, no segundo jogo do 'playoff' final do campeonato nacional de andebol. "Somos uma
equipa que procura jogar sempre em contra-ataque. Na primeira parte o ABC apresentou mais
intensidade, mas, depois conseguimos encontrar soluções para jogar mais em contra-ataque",
argumentou o técnico espanhol, que destacou ainda o equilíbrio que marcou a partida da Luz."Foi um
início muito equilibrado. Entrámos muito bem no jogo e chegámos a ter uma boa vantagem. Foi
notória a ausência de Grilo, que é um jogador muito importante para o ABC. É uma vitória muito
importante", garantiu Ortega.Em relação à pouca utilização de Uelington Silva na partida desta
quarta-feira, o técnico do Benfica explicou que o jogador "está tocado", mas que "mesmo assim
ajudou a equipa".A terminar, uma certeza: apesar do triunfo, máximo respeito pelo conjunto
bracarense. "Respeitamos muito o ABC. É uma equipa que ganhou a Supertaça e ficou em segundo na
fase regular. Vamos defrontá-los também na Taça Challenge. Aqui não há favoritos", assegurou
Mariano Ortega.
 
 11 Maio 2016 . Record
 
 

Página 20



A21

Benfica vence ABC (28-25) e empata final do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=611622

 
O Benfica recebeu e venceu esta noite o ABC por 28-25, em partida transmitida por A BOLA TV,
referente à final do campeonato Andebol 1. Depois da vitória dos bracarenses no primeiro encontro,
no passado domingo (40-38, após prolongamento), os encarnados igualam assim a final. O próximo
encontro está marcado para dia 25, quarta-feira, novamente em Braga, sendo certo que ainda não
decidirá a atribuição do título de campeão. Pelo meio, as duas equipa vão encontrar-se ainda mais
duas vezes, na final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21 no pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 11-05-2016
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Benfica vence ABC e empata final do campeonato português de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

es_de_andebol.html

 
O Benfica empatou hoje a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa o ABC
Braga, por 28-25, no segundo encontro do 'play-off' de atribuição do título. Depois da derrota em
Braga, por 40-38, após dois prolongamentos, os 'encarnados' derrotaram os bracarenses no segundo
de cinco possíveis encontros, no qual chegaram ao intervalo a vencer por 15-10. O terceiro encontro
da final está marcado para 25 de maio, em Braga, mas as duas equipas vão antes encontrar-se nas
duas mãos da final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21 no pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 11.05.2016
 
Lusa
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Benfica empata final do campeonato de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/benfica_empata_final_do_campeonato_de_andebol.ht

ml

 
Vitória frente ao ABC por 28-25 O Benfica empatou esta quarta-feira a final do campeonato português
de andebol, ao vencer em casa o ABC Braga, por 28-25, no segundo encontro do play-off de atribuição
do título. Depois da derrota em Braga, por 40-38, após dois prolongamentos, os 'encarnados'
derrotaram os bracarenses no segundo de cinco possíveis encontros, no qual chegaram ao intervalo a
vencer por 15-10. O terceiro encontro da final está marcado para 25 de maio, em Braga, mas as duas
equipas vão antes encontrar-se nas duas mãos da final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21
no pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 11.05.2016
 
Lusa
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PLAY-OFF
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho visita hoje
pelas 20.30, no Pavilhão da Luz,
o Benfica, no segundo jogo da
final do Andebol 1. 

Após o triunfo bracarense, do-
mingo, no primeiro  encontro   à
melhor de cinco, hoje uma vitó-
ria da equipa ‘encarnada’ colo-
caria a discussão igualada, en-
quanto um triunfo dos minhotos
levaria a possibilidade de a deci-
são ser fixada no terceiro jogo,
dia 25 de Maio, em Braga. 

Os três guarda-redes do ABC
fizeram, ontem, a antevisão.
Comentando a diferença entre os
ambientes em casa nos últimos
jogos, com as bancadas do Sá
Leite cheias de incentivo e o que
esperam hoje em Lisboa, a

apoiar o Benfica, o jovem guar-
dião Cláudio Silva, que tem sido
o terceiro guarda-redes, garante
que mesmo em Lisboa “o apoio
do público vai estar sempre nas
nossas cabeças”. 

“Vão estar sempre presentes os
adeptos que estiveram aqui e o
apoio que nós tivemos. Os últi-
mos dois jogos foram difíceis, e
tombaram para o nosso lado,
graças a esses adeptos. Nós lá
vamos tentar complicar a vida
do Benfica. Perderam connosco
e estão um pouco desmoraliza-
dos.  Nós vamos tentar, sem o
apoio do público, mas dentro de
nós, com a raça que nos deram
nestes dois jogos”, adiantou.

O primeiro a falar, Emanuel
Ribeiro, frisou que “nós vamos a
Lisboa para ganhar o jogo”. 

Reconhecendo que a ajuda do

público “é sempre importante”,
acrescentou que “nós estamos
focados no que temos de fazer e
vamos lá para ganhar o jogo”. 

Admitindo que “não podemos
considerar o apoio do público
indiferente”, salienta que “em
dois jogos, tivemos a casa prati-
camente cheia” mas em Lisboa
“vamos ter o público contra
nós”. Vamos tentar calar esse
públicos e ganhar o jogo.

O experiente Humberto Gomes
comentou que é “mais complica-
do jogar fora de portas do que
em casa, principalmente com o
público que tivemos nos últimos
jogos”.  Acrescentou que “com o
nosso trabalho, conseguimos
que os academistas bracarenses
voltem a acreditar nesta equipa,
voltem a apoiar-nos, voltem a
gostar deste desporto espectacu-

lar que é o andebol” e que nos
últimos jogos “notou-se bastante
que nós precisamos muito do
apoio deles”. Porém, sublinhou,
“nestes dois jogos em Lisboa o
pavilhão vai estar cheio, mas em
sentido oposto. Vão todos apoiar
o Benfica. Vamos, com grande
união entre nós todos, tentar ul-
trapassar o ambiente adverso e
com o objectivo de garantir a se-
gunda vitória”.

Carlos Resende, o treinador do
clube bracarense, já no domingo
à noite, após o triunfo sobre o
Benfica, aludiu aos prolonga-
mentos (também quarta-feira
diante do Sporting), lembrou
que a equipa acumulara em pou-
cos dias dois jogos com 80 mi-
nutos e vincou que “fazem falta”
os lesionados Ricardo Pesqueira
e Tomás Albuquerque.

ABC visita Benfica no segundo
jogo da final à melhor de cinco
HOJE ÀS 20.30, no Pavilhão da Luz, tem lugar o segundo encontro da final do campeonato nacional
Andebol 1, entre ABC/UMinho e Benfica. Minhotos estão em vantagem com um jogo ganho.

DR    

Cláudio Silva, Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro — três guarda-redes do ABC/UMinho

Sábado, às 20.30, tem
início em Lisboa a primeira
mão da final da Taça
Challenge, entre Benfica 
e ABC.  O clube de Braga
está a organizar 
uma excursão; link:
http://goo.gl/forms/V2L9
EYGcce.

Os sócios terão direito de
preferência no acesso aos
lugares. A segunda mão é
dia 21, em Braga.

+ sábado 
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Em comunicado
Artur Monteiro
retira candidatura

Artur Monteiro anunciou ontem
a retirada da sua candidatura à
presidência da Federação de An-
debol de Portugal (FAP).  
Em comunicado, o ex-dirigente
do ABC e do SC Braga rotulou de
“bacocas e caducas” as linhas de
gestão dos órgãos actuais da  fe-
deração e denuncia a situação fi-
nanceira que adiante considera
ser “perpétua e dolosamente”
ocultada. 
Vincando que o andebol “não
precisa de um plano de acção da
nossa candidatura de apenas um
quadriénio, mas sim, de um 
autêntico plano de emergência,
de consequências imprevisíveis,
a que nenhuma candidatura
contemporânea saberá e conse-
guirá responder nas presentes
eleições”, o bracarense  remete
ao relatório e contas de 2015 da
e o discurso de despedida do ac-
tual presidente da instituição,
para reconhecer que o mandato
actual “não consegue garantir
quaisquer condições de susten-
tabilidade da Federação, aten-
dendo ao penoso e calamitoso
legado financeiro e desportivo
que deixa, totalmente ocultado
do público em geral, e que tam-
bém tem sido tão pouco discuti-
do pelos agentes e responsáveis
da modalidade, devido à sua ge-
neralizada ignorância”.

§Federação

DR    

Artur Monteiro 
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Actualidade: Benfica vence ABC e empata final do campeonato português de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6f954823

 
O Benfica empatou hoje a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa o ABC
Braga, por 28-25, no segundo encontro do 'play-off' de atribuição do título. Depois da derrota em
Braga, por 40-38, após dois prolongamentos, os 'encarnados' derrotaram os bracarenses no segundo
de cinco possíveis encontros, no qual chegaram ao intervalo a vencer por 15-10. O terceiro encontro
da final está marcado para 25 de maio, em Braga, mas as duas equipas vão antes encontrar-se nas
duas mãos da final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21 no pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 11 | 05 | 2016   21.57H
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A reunião do Executivo muni-
cipal de Aveiro, com carácter
público, realiza-se hoje, a partir
das 17 horas, na sede da Junta
de Freguesia de Aradas, enqua-
drando-se no programa de Co-
memorações do Feriado Mu-
nicipal de amanhã.

A partir da reunião de hoje, a
composição do Executivo é di-
ferente, passando a integrar o
vereador socialista Manuel Oli-
veira e Sousa no lugar de
Eduardo Feio (ver texto ao lado).

Da ordem de trabalhos faz
parte a proposta das distinções
honoríficas a atribuir amanhã
(ver texto ao lado), na sessão
solene do feriado, entre outros
assuntos .

Contas das Águas do Centro
Integra também a agenda da

reunião o relatório de gestão e
contas, relativas a 2015, da em-
presa Águas do Centro Litoral,

o Plano Municipal de Emer-
gência de Protecção Civil de
Aveiro, os protocolos de Coo-
peração TECHDAYS 2016, e a
renovação das licenças de

transportes de índole e fruição
turística do município de Aveiro,
entre o próximo mês de Julho
e Dezembro deste ano. 

Os vereadores votam ainda
a pavimentação das áreas de
estacionamento do Parque de
S. Roque e da requalificação da
Rua Eng.º Von Haff e a repara-
ção da cobertura do Estádio
Municipal de Aveiro.

Outro assunto em debate no
Executivo é o Plano Estraté-
gico para o Desenvolvimento
Urbano da Cidade de Aveiro
(PEDUCA) e o protocolo de ar-
ticulação entre o Estabeleci-
mento Prisional de Aveiro e a
Câmara, na área de interven-
ção da Biblioteca Municipal. |

Manuel Sousa
substitui
Eduardo Feio

Manuel Oliveira e Sousa é o
novo vereador do PS que hoje
passará a integrar o grupo da
oposição socialista, na reunião
pública da Câmara, após a saída
de Eduardo Feio, recentemente
nomeado presidente do Insti-
tuto da Mobilidade e Transpor-
tes. É docente no ensino Secun-
dário e já esteve na Direcção da
Escola Secundária de Ílhavo. 

É o único candidato conhe-
cido à liderança da concelhia
do PS, após a saída de Pedro Pi-
res da Rosa, que se retirou antes
do final do mandato por razões
pessoais e profissionais. Fazem
também parte do grupo do PS
os vereadores João Sousa e
Paula Urbano. JP

Autarquia
atribui quatro
distinções
O Executivo da Câmara de
Avei ro deverá aprovar, hoje, a
atribuição de Distinções Hono-
ríficas, que serão entregues du-
rante a sessão solene do dia do
Feriado Municipal, amanhã,
nos paços do concelho. Uma
das distinções será atribuída a
D. António Francisco, que já foi
titular da Diocese de Aveiro,
“pela excelência do seu desem-
penho como Bispo de Aveiro”,
e outra será ao Chef Ricardo
Costa, “um dos Chefs de cozi-
nha mais conceituados de Por-
tugal”. Será também distinguido
o Coronel Martinho Pereira
“pelo seu notável trabalho de 19
anos na liderança da delegação
de Aveiro do Banco Alimentar
Contra a Fome” e, ainda, o Ala-
varium/Andebol Clube de Avei -
ro “pela excelência do seu tra-
balho em 20 anos de vida, com
destaque para o facto da sua
equipa sénior de andebol femi-
nino ser actualmente tri-cam-
peã nacional”. |

Executivo da Câmara
reúne hoje em Aradas
Sessão A reunião de Câmara de hoje, à tarde, é aberta ao público e realiza-se
em Aradas, assinalando o Feriado Municipal que se comemora amanhã

A reunião tem início às 17 horas, na Junta de Freguesia de Aradas

ARQUIVO
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Câmara vota hoje
distinções honoríficas
a atribuir amanhã
Aveiro | P5
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Benfica vence ABC e empata final do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3bb67276

 
11 DE MAIO DE 201622:19
 
 Encarnados triunfaram 28-25 num jogo em que dominaram do início ao fim. A final regressa a Braga
a 25 de maio. Antes disso, as duas equipas vão disputar a Taça Challenge
 
 O Benfica empatou esta quarta-feira a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa
o ABC, por 28-25, no segundo encontro do 'play-off' de atribuição do título.
 
 Depois da derrota em Braga, por 40-38, após dois prolongamentos, os encarnados derrotaram os
bracarenses no segundo de cinco possíveis encontros, no qual chegaram ao intervalo a vencer por 15-
10.
 
 O terceiro encontro da final está marcado para 25 de maio, em Braga, mas as duas equipas vão antes
encontrar-se nas duas mãos da final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21 no pavilhão Flávio
Sá Leite.
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ANDEBOL: CAMPEÃO
Depois de ter vencido o 
Benfi ca no Sá Leite, o ABC 
joga hoje na Luz o segundo 
encontro do play-off de 
apuramento do campeão 
nacional de andebol.
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ARTUR MONTEIRO
DESISTE DAS ELEIÇÕES

DA FEDERAÇÃO
DE ANDEBOL
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Eleições na Federação de Andebol

Bracarense Artur Monteiro retira lista
 JOsé eduardo

O
bracarense Artur 
Monteiro anunciou, 
ontem, a retirada da 
sua lista para as elei-

ções na Federação de An-
debol de Portugal, a rea-
lizar no dia 4 de junho.

Depois de ter anuncia-
do a sua constituição, Ar-
tur Monteiro confirma, 
agora, a retirada da mes-
ma, no dia em que termi-
nava o período para en-
trega de listas, deixando 
assim o caminho aberto 
ao vimaranense Miguel 
Laranjeiro, que assim se 
torna no candidato único.

Porém, na hora de 
anunciar a desistência, Ar-
tur Monteiro deixa alguns 
considerandos que ser-

viram de base à decisão.
«.... à medida que os 

inúmeros apoios chega-
vam, o crescente conhe-
cimento sobre a realidade 
da atual situação financei-
ra da Federação de Ande-
bol de Portugal, perpétua 
e dolosamente ocultada 
pelos atuais órgãos so-
ciais ainda em exercício, 
demonstrava que o Ande-
bol Português não preci-
sa de um plano de ação 
da nossa candidatura de 
apenas um quadriénio, 
mas sim, de um autênti-
co plano de emergência, 
de consequências impre-
visíveis, a que nenhuma 
candidatura contempo-
rânea saberá e consegui-
rá responder nas presen-
tes eleições».

O comunicado prosse-
gue afirmando que «é pre-
ciso ter presente o Rela-
tório e Contas de 2015 da 
Federação de Andebol de 
Portugal e o discurso de 
despedida do atual Presi-
dente da instituição, para 
reconhecer que o manda-
to atual, ainda em curso 
pelos órgãos sociais legi-
timamente eleitos no qua-
driénio anterior, não con-
segue garantir quaisquer 
condições de sustentabili-
dade da Federação, aten-
dendo ao penoso e cala-
mitoso legado financeiro 
e desportivo que deixa, to-
talmente ocultado do pú-
blico em geral, e que tam-
bém tem sido tão pouco 
discutido pelos agentes e 
responsáveis da modali-

dade, devido à sua gene-
ralizada ignorância»

Acrescenta,  ainda que 
«sobre a gravíssima e en-
coberta situação finan-
ceira da Federação de 
Andebol, cumpre-nos 
transmitir, do nosso su-
mário conhecimento, as 
conclusões da recente 
auditoria promovida pe-
la Inspeção Geral de Fi-
nanças à Federação (Proc. 
n.º 2013/74/A5/1435 – 
ref.ª 1297, de 30.01.2015), 
relativa aos anos de 2012, 
2013 e 2014 que poderão 
(…) implicar ajustamen-
tos nas verbas elegíveis 
atribuídas pelo IPDJ, IP, 
no âmbito dos Contra-
tos-programa ainda em 
curso, bem como, condi-
cionantes graves nos con-

tratos a celebrar no futuro, 
que poderá originar, em 
breve, o imediato incum-
primento generalizado 
das obrigações da Fede-
ração perante o Estado».

Ora, face a estes e ou-
tros motivos, «e apesar dos 
inúmeros reptos dos nos-
sos apoiantes, retiramos a 
nossa candidatura às elei-
ções para os órgãos sociais 
da Federação de Andebol 
de Portugal, com o obje-
tivo de mantermos e de-
senvolvermos as nossas 
ideias e o nosso projeto 
desportivo e financeiro já 
definido, enquanto alter-
nativa credível à atual si-
tuação, encontrando-nos, 
pois, atentos aos ulteriores 
desenvolvimentos e pro-
vidências que pretende-

mos instaurar e denun-
ciar em prol da verdade, 
da justiça e da credibili-
dade do andebol nacio-
nal», finaliza.

D
M
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 JOsé costa lima

É 
o segundo jogo do 
playoff de apura-
mento de campeão 
aquele que hoje vai 

ter lugar no Pavilhão da 
Luz. Um duelo aprazado 
para as 20h30 e que po-
de dar uma vantagem de 

2-0 para o ABC/UMinho, 
ficando assim a um triun-
fo de erguer o troféu, ou 
permitir ao Benfica em-
patar a eliminatória, de-
pois de intensos 80 minu-
tos que foram jogados no 
domingo passado. 

«Este é, de facto, um 
jogo fundamental para 

abc defronta hoje o benfica e sabe que um triunfo significa... muito

Para ter «mão e meia» no título

o desfecho desta final. 
Penso que o Benfica vai 
entrar nervoso, pois está 
em desvantagem, e nós 
queremos estar bem pa-
ra trazer mais uma vitória. 
Se a conseguirmos, acre-
dito que ficamos com 
uma mão e meia no títu-
lo», admitiu Humberto 

Gomes, ainda que aler-
tando para o poderio das 
águias: «têm uma exce-
lente equipa, têm o públi-
co do seu lado e querem 
empatar a eliminatória», 
completou. 

O apoio do público no 
Pavilhão Flávio Sá Lei-
te foi elogiado por trei-
nadores, jogadores e 
dirigentes e terá contri-
buído para as vitórias 
ante o Sporting (meias-
-finais do playoff) e no 
primeiro jogo da final 
do campeonato nacio-
nal, com o Benfica. Os 
guarda-redes têm noção 
da importância da "fe-
bre amarela", mas não se 
amedrontam por esta noi-
te jogarem fora de casa e 
longe do afeto dos seus 
simpatizantes. 

«Vamos à Luz para ga-
nhar! Claro que os nossos 
adeptos são importantes, 
mas apenas vamos estar 
focados no que queremos 
fazer. Em Lisboa, o Ben-
fica vai ter os seus simpa-

tizantes a puxar por eles 
e nós tentaremos calá-los 
com a nossa exibição», co-
meçou por testemunhar 
Emanuel Ribeiro. 

«Os nossos adeptos não 
vão ser muitos, mas esta-
rão sempre presentes no 
nosso pensamento», acres-
centou Cláudio Silva. 

Cláudio Silva, Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro querem fazer o 2-0 no playoff  

moralizados para a luz 

Quando se ganha
nem se dá pelo cansaço
Quanto às limitações físicas que eventualmen-
te poderão afetar a equipa para o encontro des-
ta noite (20h30), dado o acumular de partidas, 
Humberto Gomes garante que as pernas fica-
riam bem mais doridas se as derrotas se sobre-
pusessem aos triunfos. 

«Aqui no ABC/UMinho nunca nos queixamos 
de nada e não é agora que o vamos fazer. Ter jogos 
assim tão seguidos poderiam criar mossa, mui-
tos poderiam pensar que isso podia ser preju-
dicial, mas a verdade é que a equipa não sucum-
biu. As vitórias dão alento e, se calhar, o cansa-
ço era maior se tivéssemos perdido o último 
duelo», analisou o experiente guardião dos 
academistas.  

Challenge em Lisboa no sábado  
Após a partida desta noite, a contar para a final 
do campeonato nacional (segundo encontro à 
melhor de cinco), o ABC/UMinho volta a jogar 
em Lisboa, no sábado, mas agora para a primei-
ra "mão" da final da Taça Challenge, e de novo 
com o Benfica. O jogo está igualmente marca-
do para as 20h30 e terá como palco o Pavilhão 
da Luz, habitual casa dos encarnados. 

D
R

Página 33



A34

Federação responde a Artur Monteiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5169246

 
Publicado
 
 Federação de Andebol de Portugal repudiou declarações sobre a sua situação financeira e lembrou ter
todas as contas publicadas.
 
 A Direção da Federação Portuguesa de Andebol (FAP) publicou hoje uma nota respondendo ao
comunicado da candidatura de Artur Monteiro, que já não concorrerá às eleições de 4 de junho, tendo
alegado não querer "assumir responsabilidades alheias pela gestão danosa ou negligente de dinheiros
públicos", apontando a propósito uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças às FAP.
 
 O organismo ainda presidido por Ulisses Pereira, que não se candidatará a novo mandato - a única
lista apresentada será liderada por Miguel Laranjeiro -, recorda que todas as contas foram aprovadas e
são públicas e que ainda aguarda os resultados da ação inspectiva, sobre a qual já prestou
esclarecimentos em Assembleia Geral.
 
 O comunicado da FAP é o seguinte:
 
 "Na sequência de notícias publicadas hoje em diversos órgãos de Comunicação Social, compreendidas
na candidatura de Artur Monteiro à presidência da Federação de Andebol de Portugal, para o
quadriénio 2016-2020, cumpre à Direcção da Federação informar e esclarecer o seguinte:
 
 1. Repudiam-se as declarações e posições assumidas relativas à situação financeira da Federação,
reiterando-se que esta foi e tem sido apresentada, ao longo do mandato que agora finda, de forma
clara, integral e transparente a todos os membros e agentes da modalidade, bem como ao público em
geral;
 
 2. Recorda-se que o Relatório e contas do exercício de 2015 foi aprovado por unanimidade e
aclamação, com voto de louvor à Direcção, na Assembleia Geral realizada no passado dia 2 de Abril de
2016, e amplamente reconhecido o elevado esforço empreendido pela Direcção no decurso do
mandato que agora irá findar;
 
 3. No portal da Federação estão integralmente disponíveis e publicitados, para cumprimento do dever
legal e contratual de publicitação, o Relatório e Contas do exercício de 2015 [desde o dia 12 de Abril
de 2016], a Acta n.º 186/2016 da referida Assembleia Geral de 2 de Abril de 2016 [desde o dia 5 de
Maio de 2016], estando ainda publicitado o Parecer do Conselho Fiscal daquele exercício, para além
dos documentos de prestação de contas dos exercícios anteriores;
 
 4. No âmbito do Relatório e Contas do exercício de 2015, a fls 30 e 31, é expressamente consagrada,
referida e identificada a realização da invocada acção inspectiva, promovida pela entidade competente
ali mencionada à Federação, tendo esta exercido, tempestivamente, Contraditório Formal Institucional
- aduzindo informações e dados novos, ou complementares, que melhor esclarecem os factos ou
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pressupostos em que assentaram as conclusões e recomendações do Projecto de Relatório emitido.
 
 5. Tal acção inspectiva corre os seus normais termos, pelo que aguardará a Federação serenamente
pelo desenvolvimento ulterior do procedimento, estando os elementos que compõem o mesmo, como
sempre estiveram, ao dispor para consulta dos membros/sócios da Federação - tendo sido aliás
prestados, no âmbito da referida Assembleia Geral de 2 de Abril de 2016, esclarecimentos adicionais
sobre tal procedimento e âmbito do mesmo - conforme consta na Acta 186/2016 que pode ser
consultada no portal;
 
 6. Tais declarações são proferidas no decurso e âmbito do período eleitoral estatutariamente aberto,
na sequência de convocatória para acto eleitoral a realizar no dia 4 de Junho de 2016 e pretendem
colocar gravemente em causa a normalidade de funcionamento e a estabilidade do processo eleitoral
em curso, que se deseja decorra com elevação, dignidade e de forma construtiva para a modalidade,
sendo a Direcção da Federação alheia à manifesta incapacidade da candidatura mencionada em reunir
os apoios/ subscrições mínimas e necessários à apresentação formal de uma candidatura ao acto
eleitoral.
 
 A Direção"
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DIRETO | Benfica-ABC: segundo jogo da final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5169240

 
Publicado
 
 Benfica recebe o ABC, esta noite, no segundo jogo do play-off que decidirá o campeão nacional,
tentando igualar a final depois da derrota em Braga
 
 11|Cartão amarelo para Ales Silva
 
 11|[golo]|João Pais pela equipa da casa
 
 10[golo]|Javier Borragan pelos encarnados
 
 9|[golo]|Fábio Antunes pelos bracarenses
 
 8|Javier Borragan falha da linha de 7 metros
 
 8|7 metros para o Benfica
 
 8|Cartão Amarelo para Fábio Vidrago do ABC
 
 7|[golo]|Hugo Rocha pelo ABC
 
 4|[golo]|João Pais pelo Benfica
 
 3|[golo]|Novamente Hugo Rocha
 
 3|[golo]|Hugo Rocha da linha de sete metros
 
 3|7 metros para o ABC
 
 2|Cartão Amarelo para André Gomes do ABC
 
 2|[golo]|Davide Carvalho faz o 2-0
 
 1|[golo]|Cavalcanti marca o primeiro golo da partida
 
 0|Começa a partida no Pavilhão N.º 2 da Luz
 
 7 inicial do Benfica - Hugo Figueira (Gr), Elledy Semedo, Javier Borragan, Davide Carvalho, Alexandre
Cavalcanti, João Pais e Ales Silva
 
 7 inicial do ABC - Humberto Gomes (Gr), Fábio Vidrago, Hugo Rocha, Pedro Seabra, Pedro Spínola,
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André Gomes, Carlos Martins
 
 [inicio]
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Carlos Resende: "Cometemos muitos erros e faltas técnicas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5169996

 
Publicado
 
 Treinador confessa não ter gostado da exibição do ABC na Luz, onde perdeu esta quarta-feira o
segundo jogo do "play-off" da final.
 
 Carlos Resende, treinador do ABC, não escondeu o desapontamento pela derrota registada esta
quarta-feira na Luz, onde o Benfica conseguiu empatar o "play-off" da final do campeonato nacional de
andebol, disputado à melhor de cinco.
 
 "Não gostei do jogo pelo resultado e pela nossa exibição. Cometemos muitos erros e muitas faltas
técnicas. Quando jogamos com o Benfica não se pode cometer tantas falhas. Também cometemos
erros no ataque, bem aproveitados pelo Benfica, e isso tirou-nos do jogo. O Benfica geriu a vantagem
e nós tivemos que correr atrás do prejuízo", comentou o treinador.
 
 "Grilo não estava nas melhores condições para poder jogar. Ele faz falta tal como Ricardo Pesqueira.
Podemos utilizar Grilo no sábado [Taça Challenge]. Na minha opinião o melhor jogador do campeonato
é o Hugo Rocha. E o Hugo só joga porque não está o Ricardo Pesqueira. Quer isto dizer que se Grilo
não joga outros têm de aproveitar a oportunidade", acrescentou.
 
 Além de defender que não é hora para lamentações e que "há muita coisa a melhorar", Carlos
Resende lembra estar "na luta por dois títulos". "Tal como o Benfica. Temos de usufruir. Quero ganhar
as duas provas. Vamos trabalhar para fazer um bom resultado no sábado. Qualquer que seja o
resultado cá nada estará resolvido. Depois em Braga teremos o jogo da segunda mão e o terceiro jogo
do 'play-off'".
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Mariano Ortega: "É uma vitória muito importante"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5169985

 
Publicado
 
 Treinador do Benfica destaca triunfo diante o ABC para igualar o "play-off" da final.
 
 Após a vitória diante o ABC, por 28-25, o treinador do Benfica, Mariano Ortega, destacou a
importância de igualar o "play-off" da final do campeonato nacional de andebol.
 
 "Foi um início muito equilibrado. Entrámos muito bem no jogo e chegámos a ter uma boa vantagem.
Foi notória a ausência de Grilo, que é um jogador muito importante para o ABC. É uma vitória muito
importante", assumiu, comentando a estratégia de jogo dos encarnados. "Somos uma equipa que
procura jogar sempre em contra-ataque. Na primeira parte o ABC apresentou mais intensidade.
Depois conseguimos encontrar soluções para jogar mais em contra-ataque."
 
 Além de revelar que Uelington Silva "está tocado, por isso jogou pouco", apesar de ter ajudado a
equipa, Mariano Ortega defende que nesta fase está tudo em aberto. "Respeitamos muito o ABC. É
uma equipa que ganhou a Supertaça e ficou em segundo na fase regular. Vamos defrontá-los também
na Taça Challenge. Aqui não há favoritos".
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Andebol: Benfica vence ABC e empata final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e5b2c3cb

 
Águias responderam ao triunfo inicial dos minhotos
 
 O Benfica recebeu e venceu o ABC no jogo 2 da final do campeonato e igualou a série.
Depois de no jogo 1 ter havido dois prolongamentos e muita emoção, este segundo encontro foi mais
calmo e as  águias  superiorizaram-se desde início, vencendo por três golos de vantagem: 28-25.
Ao intervalo, os encarnados já venciam por cinco golos e no segundo tempo apenas geriram as
incidências da partida, com as duas equipas a acusarem algum desgaste e a pouparem-se para a
primeira mão da final da Taça Challenge, que vai também opor os dois conjuntos no Pavilhão da Luz.
Este duelo está marcado para sábado às 20h30.
O jogo 3 da final será disputado em Braga, no dia 25 de maio, já depois dos dois jogos da final
europeia.
 
Redação
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Andebol: Benfica vence ABC e empata play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Carlos Pereira Fernandes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c911b7a

 
Os 'encarnados' bateram os minhotos por 28-25, depois de perderem a primeira partida por 40-38. O
Benfica 'vingou-se' da derrota frente ao ABC no primeiro jogo da final do play-off e empatou a
eliminatória, ao vencer a partida no pavilhão da Luz por 28-25. PUB Os 'encarnados' estiveram sempre
por cima do jogo e, com a vitória, mantêm tudo em aberto na disputa com os minhotos. O play-off,
recorde-se, é resolvido à melhor de cinco, sendo que o terceiro confronto está marcado para dia 25 de
maio, em Braga, e os restantes para 28 de maio e 1 de junho. Ambas as equipas irão, entretanto,
defrontar-se já no sábado, mas para a Taça Challenge.
 
 Wed, 11 May 2016 23:01:08 +0200
 
POR Carlos Pereira Fernandes
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Federação de Andebol de Portugal- Comunicado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://noticiasdeviseu.com/federacao-de-andebol-de-portugal-comunicado/

 
Na sequência de notícias publicadas no dia de hoje em diversos Órgãos de Comunicação Social,
compreendidas na candidatura do Sr. Prof. Artur Monteiro à presidência da Federação de Andebol de
Portugal, para o quadriénio 2016-2020, cumpre à Direcção da Federação informar e esclarecer o
seguinte: Repudiam-se as declarações e posições assumidas relativas à situação financeira da
Federação, reiterando-se que esta foi e tem sido apresentada, ao longo do mandato que agora finda,
de forma clara, integral e transparente a todos os membros e agentes da modalidade, bem como ao
público em geral; Recorda-se que o Relatório e contas do exercício de 2015 foi aprovado por
unanimidade e aclamação, com voto de louvor à Direcção, na Assembleia Geral realizada no passado
dia 2 de Abril de 2016, e amplamente reconhecido o elevado esforço empreendido pela Direcção no
decurso do mandato que agora irá findar; No portal da Federação estão integralmente disponíveis e
publicitados, para cumprimento do dever legal e contratual de publicitação, o Relatório e Contas do
exercício de 2015 [desde o dia 12 de Abril de 2016], a Acta n.º 186/2016 da referida Assembleia
Geral de 2 de Abril de 2016 [desde o dia 5 de Maio de 2016], estando ainda publicitado o Parecer do
Conselho Fiscal daquele exercício, para além dos documentos de prestação de contas dos exercícios
anteriores; No âmbito do Relatório e Contas do exercício de 2015, a fls 30 e 31, é expressamente
consagrada, referida e identificada a realização da invocada acção inspectiva, promovida pela entidade
competente ali mencionada à Federação, tendo esta exercido, tempestivamente, Contraditório Formal
Institucional - aduzindo informações e dados novos, ou complementares, que melhor esclarecem os
factos ou pressupostos em que assentaram as conclusões e recomendações do Projecto de Relatório
emitido. Tal acção inspectiva corre os seus normais termos, pelo que aguardará a Federação
serenamente pelo desenvolvimento ulterior do procedimento, estando os elementos que compõem o
mesmo, como sempre estiveram, ao dispor para consulta dos membros /sócios da Federação - tendo
sido aliás prestados, no âmbito da referida Assembleia Geral de 2 de Abril de 2016, esclarecimentos
adicionais sobre tal procedimento e âmbito do mesmo - conforme consta na Acta 186/2016 que pode
ser consultada no portal; Tais declarações são proferidas no decurso e âmbito do período eleitoral
estatutariamente aberto, na sequência de convocatória para acto eleitoral a realizar no dia 4 de Junho
de 2016 e pretendem colocar gravemente em causa a normalidade de funcionamento e a estabilidade
do processo eleitoral em curso, que se deseja decorra com elevação, dignidade e de forma construtiva
para a modalidade, sendo a Direcção da Federação alheia à manifesta incapacidade da candidatura
mencionada em reunir os apoios/ subscrições mínimas e necessários à apresentação formal de uma
candidatura ao acto eleitoral.
 
 Colocado por   em Maio 11, 2016
 
Noticias
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Benfica vence ABC e iguala final do campeonato de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d75351f2

 
Por Lusa 11/05/2016 - 23:04 "Encarnados" impuseram-se por 28-25 no segundo encontro da
eliminatória. Tiago Pereira apontou três golos DR O Benfica venceu nesta quarta-feira o ABC Braga,
por 28-25, no segundo jogo da final do 'lay-off do campeonato nacional de andebol, igualando a
eliminatória, num encontro dominado por completo pelos "encarnados". Depois da derrota no primeiro
encontro, por 40-38, no final do segundo prolongamento, os comandados de Mariano Ortega estavam
obrigados a vencer sob pena de, em caso de novo desaire em Braga, oferecerem o título à equipa
minhota. Numa primeira parte muito táctica, na qual não abundaram os golos (15-10), ao contrário do
jogo anterior (17-14 para os bracarenses ao intervalo), o ABC assumiu uma atitude mais expectante,
o que acabou por revelar-se fatal, já que aos 19 minutos o Benfica vencia por 9-4. Uma vantagem que
dos "encarnados" que diminuiu no segundo tempo - ao intervalo estava 15-10 -, porque o ABC
conseguiu reduzir para dois golos (15-13) fruto de sucessivos erros técnicos e defensivos, mas a
equipa de Lisboa aguentou bem a pressão, num período em que sobressaiu Elledy Semedo, com três
golos consecutivos, e colocou o Benfica com nova margem de conforto: 19-13, aos 40 minutos. O ABC
entrou em descompensação e por diversas ocasiões esteve a perder por uma margem de sete golos,
revelando-se uma autêntica miragem em relação ao primeiro jogo, em que esteve mais vezes à frente
do marcador que o Benfica. E nem a ausência de Nuno Grilo justifica uma noite tão pouco conseguida.
Nos últimos 10 minutos, os bracarenses reagiram mas o melhor que conseguiram foi reduzir para três
golos de diferença: 28-25. O terceiro jogo está marcado para 25 de Maio, às 21h, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga, mas Benfica e ABC voltam a defrontar-se já no próximo sábado, às 20h30, em
Lisboa, na primeira mão da final da Taça Challenge
 
 11/05/2016 - 23:04
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Benfica iguala final depois de vitória sobre o ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/53943/benfica_iguala_final_depois_de_vitoria_sobre_o_abc?utm_source=cxultimas

 
Encarnados bateram a formação bracarense por 28-25, na Luz A final está empatada. Depois da
vitória do ABC no primeiro jogo, esta noite foi a vez do Benfica derrotar a formação bracarense e,
assim, empatar a decisão. Os encarnados ganharam por 28-25. No primeiro desafio, tinha sido o ABC
a vencer por 40-38, após prolongamento. O próximo encontro está marcado para dia 25, quarta-feira,
em Braga.
 
 11 Mai, 2016 - 22:47
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Benfica vence ABC e empata final do campeonato português de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=949fd0d9

 
Carlos J Barros - RTP 11 Mai, 2016, 23:12 | Andebol Jogadores cumprimentam-se | slb O Benfica
empatou esta quarta-feira a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa o ABC
Braga, por 28-25, no segundo encontro do 'play-off' de atribuição do título. Depois da derrota em
Braga, por 40-38, após dois prolongamentos, os 'encarnados' derrotaram os bracarenses no segundo
de cinco possíveis encontros, no qual chegaram ao intervalo a vencer por 15-10. O terceiro encontro
da final está marcado para 25 de maio, em Braga, mas as duas equipas vão antes encontrar-se nas
duas mãos da final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21 no pavilhão Flávio Sá Leite. Please
enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 11 Mai, 2016, 23:12|
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Benfica vence ABC e empata final do campeonato português de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9735f274

 
11-05-2016 21:59
 
 Tiago Ferro e João Pais estiveram em destaque na vitória encarnada.
 
 Foto: Lusa
 
 João Pais marcou quatro golos ao ABC de Braga
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica empatou hoje a final do campeonato português de andebol, ao vencer em casa o ABC
Braga, por 28-25, no segundo encontro do 'play-off' de atribuição do título.
 
 Depois da derrota em Braga, por 40-38, após dois prolongamentos, os 'encarnados' derrotaram os
bracarenses no segundo de cinco possíveis encontros, no qual chegaram ao intervalo a vencer por 15-
10.
 
 O terceiro encontro da final está marcado para 25 de maio, em Braga, mas as duas equipas vão antes
encontrar-se nas duas mãos da final da Taça Challenge, a 11 de maio na Luz e a 21 no pavilhão Flávio
Sá Leite.
 
 Marcadores:
 
 Benfica: Tiago Ferro (5), João Pais (4), Elledy Semedo (3), Belone Moreira (3), Tiago Pereira (3),
Davide Carvalho (3), Javier Borragan (2), Dragan Vrgoc (2), Alexandre Cavalcanti (1), Augusto Aranda
(1), Ales Silva (1).
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A equipa sénior 

do Vitória estreou-se

na fase fi nal do Nacional 

da 2ª divisão a perder 

por 39-21, em casa 

do Arsenal de Braga. 

Este sábado, os 

sadinos voltam a

jogar fora, frente

ao São Mamede.

Andebol perde
em Braga
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Benfica vence ABC e empata final do playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Minhotos venceram o primeiro encontro... 21:56 . Record Por Record O Benfica venceu o ABC por 28-
25 no segundo encontro da final do playoff, o qual está agora empatado após o triunfo minhoto no
primeiro jogo.Tiago Ferro foi o melhor marcador dos encarnados, com cinco golos, mas os melhores
da partida até foram minhotos: Hugo Rocha e Diogo Branquinho apontaram seis tentos cada.A
próxima partida entre Benfica e ABC está agendada para o dia 25 de maio, em Braga.Final do jogo.
Benfica-ABC, 28-2560'. Reduz Branquinho para os visitantes, por duas vezes. 28-2559'. Marcam as
águias, João Pais. 28-2358'. Diogo Branquinho volta a marcar. 27-2357'. Branquinho reduz para a
equipa de Braga. 27-2255'. Sucessão de golos na Luz, jogo animado. 27-2154'. Responde o Benfica,
por Davide Carvalho. 26-1953'. Mais um dos minhotos. Marcou João Gonçalves. 25-1952'. Miguel
Sarmento marca para o ABC. 25-1849'. Diogo Branquinho reduz mas Vrgoc volta a marcar. 25-
17Timeout para o ABC.49'. Dragan Vrgoc assina o seu primeiro golo no jogo de hoje. 24-1647'. Dois
minutos para Nuno Rebelo.46'. Contra-ataque bem finalizado por Nuno Rebelo. 23-1645'. Potente
remate de Spínola, a reduzir. 23-1544. Marca Tiago Pereira, aumenta a vantagem do Benfica sobre o
ABC. 23-1443'. Hugo Figueira celebra duas defesas consecutivas.Timeout para o Benfica.43'. Ales
Silva assina o seu primeiro tento do jogo. 22-1442'. Ferro volta a repôr a vantagem encarnada. 21-
1441'. Belone Moreira converte o livre de sete metros, mas Pedro Spínola responde de forma certeira.
20-1439'. Elledy Semedo fatura para os encarnados. 19-1338'. Figueira trava o livre de sete metros
de Hugo Rocha.37'. Mais um de Semedo, não perdoou isolado. 18-1337'. Semedo marca mais um
para o Benfica. 17-1334'. Tiago Ferro interrompe a série em branco do Benfica. 16-1334'. O ABC
marca pela terceira vez nesta segunda parte e está mais próximo das águias. 15-1333'. Dois minutos
para Fábio Vidrago.32'. Novo golo dos minhotos. Vidrago a marcar. 15-1231'. Golo do ABC logo a
abrir. Marcou Pedro Spinola. 15-1131'. Arranca a segunda parte.Intervalo. Benfica-ABC, 15-1030'.
Disparo de André Gomes, indefensável. 15-1029'. Augusto Aranda assina um golo de belo efeito. 15-
929'. Hugo Rocha marca pela sexta vez. 14-928'. Mais um de Tiago Ferro. As águias têm a maior
vantagem da partida até agora. 14-827'. Belone Moreira faz o seu segundo golo no jogo. 13-827'.
Responde o ABC, por Oleksander Nekrushets. 12-826'. Contra-ataque rápido com Tiago Ferro a não
perdoar. 12-725'. As águias voltam a ter a equipa completa e Borragan marca. 11-723'. Hugo Lima
excluído por dois minutos. Por seu lado, Hugo Rocha converte o livre. 10-723'. Bomba de Tiago
Pereira. 10-6Timeout para o Benfica.22'. Novo tento de Hugo Rocha. Tem sido o destaque do ABC. 9-
621'. Os minhotos voltam aos golos, por Hugo Rocha. 9-5Timeout para o ABC.18'. As águias voltam a
faturar, foi Tiago Ferro. 9-418'. Hugo Figueira trava o remate de Hugo Rocha.17'. Belone Moreira não
perdoa dos sete metros. 8-416'. O Benfica aumenta a vantagem, por João Pais. 7-415'. Elledy Semedo
atira por cima num livre de sete metros.12'. João Pais marca num belo gesto técnico, Benfica com
vantagem de dois golos agora. 6-411'. Borragan volta a dar vantagem à equipa da casa. 5-411'. Fábio
Vidrago aproveita um contra-ataque e empata a partida na Luz. 4-48'. Borragan desperdiça um livre
de sete metros.8'. João Pais marca e Hugo Rocha acertam no alvo. 4-36'. Reduz novamente o ABC,
através de Carlos Martins. 3-25'. Tiago Pereira amplia para as águias. 3-14'. Hugo Rocha reduz num
livre de sete metros. 2-13'. Vidrago não consegue ludibriar o guarda-redes encarnado e Davide
Carvalho marca na resposta. 2-02'. Cavalcanti abre o marcador da noite. 1-01' Arranca a
partida!Bancadas bem compostas, praticamente tudo a postos para o início do jogo.---------------------
-------------------------------------------------------Benfica e ABC voltam a encontrar-se esta quarta-
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feira para o segundo jogo da final do playoff, após os minhotos terem vencido as águias no primeiro
encontro, por 40-38, após dois prolongamentos.Hoje ainda não haverá campeão mas uma eventual
nova vitória do ABC coloca a equipa nortenha muito perto do título, com o terceiro jogo a realizar-se
em Braga, a 25 de maio. Se necessário, haverá depois dois outros encontros, a 28 de maio e 1 de
junho.De resto, as duas equipas vão medir forças novamente já no sábado, mas para a Taça
Challenge.O início do encontro de hoje está agendado para as 20H30.
 
 21:56 . Record
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