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A8 ABC e Benfica lutam por final portuguesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-04-2015

Meio: Record Online Autores:
Luís Manuel Neves

Norberto Santos

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=941717

 
minhotos recebem stord da noruega na challenge cup Embalada por uma vitória em casa frente ao
Sporting, no 3.º jogo das meias-finais do playoff para o campeonato, que permite estar na discussão
pelo título nacional, a equipa do ABC regressa, hoje, às competições europeias com o moral bem
elevado, defrontando, a partir das 16 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, os noruegueses do Stord na
Taça Challenge. A segunda mão disputa-se no próximo fim de semana na Noruega. O técnico Carlos
Resende espera que a sua equipa volte a mostrar bons índices competitivos. "Somos mais do que
favoritos à vitória. No jogo com o Dukla de Praga fizemos talvez um dos melhores jogos, em casa. E
este adversário parece ser muito parecido com a equipa da República Checa." A passagem à final é
bem possível e até poderá acontecer uma situação inédita com os minhotos do ABC poderem ter como
adversário o Benfica, que, amanhã, joga na Roménia frente ao Odernei na outra meia-final. O moral é
elevado entre os jogadores do ABC e Diogo Branquinho assumiu-se como porta-voz do grupo,
recordando que a sua equipa "ainda não perdeu nenhum momento decisivo, sendo a única que está
envolvida em todas as competições". De facto, o ABC conquistou a Taça de Portugal, ao bater o FC
Porto, em Loulé, e está na discussão pela vitória no campeonato e na Taça Challenge. Nesta
competição, o ABC foi finalista em 2004/2005 e mais dois clubes portugueses também foram
finalistas: Benfica em 2010/2011 e Sporting da Horta em 2005/2006. Ambição Relativamente ao
Benfica, que já está afastado do título nacional, a única aposta possível é na Taça Challenge,
procurando alcançar a final e lutar pelo título que lhe fugiu em 2010/2011 no duelo com os eslovenos
do RK Cimos Koper.
 
 , 11 abril de 201507:00
 
Norberto santos luís manuel neves
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ABC e Benfica lutam por final portuguesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-04-2015

Meio: Sábado Online

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

 
07:00 . Record Por Norberto santos - Record Embalada por uma vitória em casa frente ao Sporting, no
3.º jogo das meias-finais do playoff para o campeonato, que permite estar na discussão pelo título
nacional, a equipa do ABC regressa, hoje, às competições europeias com o moral bem elevado,
defrontando, a partir das 16 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, os noruegueses do Stord na Taça
Challenge. A segunda mão disputa-se no próximo fim de semana na Noruega.O técnico Carlos
Resende espera que a sua equipa volte a mostrar bons índices competitivos. "Somos mais do que
favoritos à vitória. No jogo com o Dukla de Praga fizemos talvez um dos melhores jogos, em casa. E
este adversário parece ser muito parecido com a equipa da República Checa."A passagem à final é
bem possível e até poderá acontecer uma situação inédita com os minhotos do ABC poderem ter como
adversário o Benfica, que, amanhã, joga na Roménia frente ao Odernei na outra meia-final.O moral é
elevado entre os jogadores do ABC e Diogo Branquinho assumiu-se como porta-voz do grupo,
recordando que a sua equipa "ainda não perdeu nenhum momento decisivo, sendo a única que está
envolvida em todas as competições".De facto, o ABC conquistou a Taça de Portugal, ao bater o FC
Porto, em Loulé, e está na discussão pela vitória no campeonato e na Taça Challenge.Nesta
competição, o ABC foi finalista em 2004/2005 e mais dois clubes portugueses também foram
finalistas: Benfica em 2010/2011 e Sporting da Horta em 2005/2006.AmbiçãoRelativamente ao
Benfica, que já está afastado do título nacional, a única aposta possível é na Taça Challenge,
procurando alcançar a final e lutar pelo título que lhe fugiu em 2010/2011 no duelo com os eslovenos
do RK Cimos Koper.
 
 Já os encarnados jogam amanhã na Roménia frente ao Odernei
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ABC/UMinho apela casa cheia para a meia final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2015

Meio: Braga TV Online

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/3594

 
Publicado em: 2015-04-10 15:05:25
 
 O ABC/UMinho recebe este sábado, 11 de abril, o Stord Handball, em jogo de primeira mão das meias
finais da Taça Challenge.
 
 Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, em antevisão ao jogo, disse que a equipa norueguesa
parece-lhe mais forte que o Dukla de Praga. "Parece-me que são mais fortes que os finlandeses. Eu
diria que nós fizemos dois bons jogos e diria até que fizemos talvez um dos melhores jogos em casa e
estou perfeitamente à espera de vencer cá e lá.", afirmou.
 
 O treinador demonstrou a vontade de passar à final da Taça Challenge e ter como adversário o
Benfica que está igualmente a disputar as meias finais. "Como português queria uma final portuguesa.
Seria um bom sinal para Portugal pois são duas equipas nacionais que estão a pontuar.", frisou.
 
 Humberto Gomes, guarda-redes da equipa, referiu que o ABC/UMinho tem qualidade suficiente para
vencer o Stord Handball e passar à final da Taça Challenge. "Sabemos que vão ser dois jogos
complicados e é bom sinal, pois é sinal que estamos a lutar por grandes títulos. Temos qualidade
suficiente para vencer mas temos que trabalhar muito durante os 60 minutos e espero que com a
ajuda do nosso publico o consigamos.", mencionou.
 
 No final, o treinador deixou um apelo de toda a equipa aos bracarenses para ter casa cheia no
próximo sábado. "Até agora conseguimos fazer jogos interessantes, temos feito jogos de qualidade
comparável àquilo que se pratica na Europa. Até agora não conseguimos com estas exibições e com
estes excelentes resultados encher uma única vez o Pavilhão. Custa-me muito crer que na cidade de
Braga não existam 1500 pessoas que não sejam adeptas do ABC/UMinho, que não sejam adeptas
desta cidade. Será que Braga não tem 1500 pessoas que nos ajudem a ir a uma final europeia? Que
não digam que é do preço do bilhete que tem um custo apenas de 2 euros.", apelou o treinador.
 
 A primeira mão das meias finais joga-se este sábado ás 16h00 no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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ABC/UMinho recebe,
amanhã, os noruegueses
do Stord Handball, em
jogo da meia-final da 
Taça Challenge. 
Encontro é às 16 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Entrada custa dois euros.

Sem grande margem para
descanso, os academistas
voltam à acção na próxima
quarta-feira, frente ao
Sporting, quarto jogo
decisivo no apuramento
de campeão nacional.

+ agenda
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Jogo da Taça Challenge
Bilhetes ao preço simbólico 
de dois euros para encher pavilhão
O objectivo é lotar o Pavilhão Flávio Sá Leite e para tal a direcção do
ABC/UMinho colocou preços especiais nos bilhetes para o jogo de amanhã
da Taça Challenge. Assim, cada entrada custa dois euros, preço bastante
acessível tendo em conta o cariz internacional da prova europeia. 
Frente-a- frente vão estar ABC/UMinho e Stord Handball, a partir das 16 ho-
ras. Jogo é relativo à primeira mão da meia-final da competição, sendo que
o segundo duelo está marcado para dia 19 de Abril, na Noruega. 
Para além do ABC, também o Benfica joga este fim-de-semana a primeira
mão da Taça, frente aos romenos do Odorhei. Os olhos estão postos numa fi-
nal 100 por cento portuguesa, com as duas equipas nacionais favoritas na
eliminatória e à procura de secundar o feito do Sporting, em 2009/10,
quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn, naquela que
é a terceira mais importante prova da hierarquia da Federação Europeia de
Andebol (EHF). 

§notas academistas
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ABC/UMINHO
| Joana Russo Belo | 

É um apelo claro: encher o Pavi-
lhão Flávio Sá Leite para emba-
lar o ABC/UMinho rumo à final
da Taça Challenge. O pedido fi-
cou expresso pelo técnico dos
academistas, Carlos Resende,
durante a conferência de antevi-
são ao jogo de amanhã, o pri-
meiro das meias-finais da prova
europeia diante dos noruegueses
do Stord Handball, encontro
agendado para as 16 horas.

“Até agora, conseguimos fazer
jogos muito interessantes. Se pe-
garmos nas exibições de outras
equipas que o ABC já teve e o
que têm sido as nossas exibi-
ções, temos tido jogos de quali-
dade comparável ao que de me-
lhor se pratica na Europa. A
equipa tem correspondido com
todas as dificuldades e há uma
coisa que ainda não consegui-
mos com todas as boas exibi-
ções, resultados e eficácia: en-
cher o pavilhão”, lembrou o
treinador, confessando que custa
a crer “que na cidade de Braga
não existam 1.500 pessoas, não
só adeptas do ABC, mas da cida-
de e do desporto de qualidade,
para encher o pavilhão”.

Por isso, o desafio de Carlos
Resende é somente um e está di-
rigido a todos os bracarenses:

“será que Braga não tem, pelo
menos, 1.500 pessoas para nos
ajudar a ir a uma final europeia?
Só provará se temos, ou não,
cultura desportiva. E não digam
que é pelo preço do bilhete, por-
que custa dois euros”.

Um desejo para que o Pavilhão
Flávio Sá Leite encha no apoio à
equipa bracarense, que está a um
passo de chegar à final da com-

petição, esperando aproveitar o
factor casa para dilatar a vanta-
gem para o segundo jogo.

“Num jogo de uma meia-final
de uma qualquer competição eu-
ropeia o que esperamos é ter
muita gente a apoiar-nos, porque
não é todos os dias que uma ci-
dade tem uma meia-final de uma
competição europeia. O que pre-
tendemos é ter cá muita gente,

pavilhão cheio, até pelo preço
simbólico do bilhete. Que ve-
nham desfrutar de uma meia-fi-
nal europeia e treinar de certa
forma para a outra meia-final do
campeonato, final da prova eu-
ropeia e final do campeonato. É
o nosso principal objectivo”, re-
forçou o técnico. 

Quanto à questão desportiva,
“julgo que vamos vencer”. 

“Somos mais do que favoritos
à vitória, assumo esse favoritis-
mo, com esta dose brutal de jo-
gos que temos tido. Parece-me
que são um pouco mais fortes do
que os finlandeses de facto. No
jogo contra o Dukla de Praga fi-
zemos talvez um dos melhores
jogos, em casa, esta época. E es-
te adversário parece ser muito
próximo com a equipa da Repú-
blica Checa”, revelou o treina-
dor, confiante para o desempe-
nho do ABC/UMinho. 

“Estou à espera de vencer o jo-
go cá e o jogo na Noruega”, re-
matou Carlos Resende. 

“Será que Braga não tem 1.500 pessoas 
para nos ajudar a ir a uma final europeia? 
ABC/UMINHO RECEBE, AMANHÃ, os noruegueses do Stord Handball, a partir das 16 horas, na primeira mão da meia-final da
Taça Challenge. Carlos Resende deixa um apelo a todos os bracarenses: encher o Pavilhão Flávio Sá Leite no apoio à equipa. 

ABC/UMINHO

Humberto Gomes e Carlos Resende deixaram um apelo aos bracarenses: que encham, amanhã, o Pavilhão Flávio Sá Leite  

[Uma final portuguesa 
na Taça Challenge]:
“gostava, francamente
gostava. Como português,
queria ter uma final com
duas equipas portuguesas.
É bom sinal para Portugal,
significa que as equipas
estão a pontuar. Como
nacionalista que sou, obvia-
mente gostava de ter uma
final portuguesa. É claro
que o cariz internacional 
da prova é como um bom
embrulho numa prenda.”
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BENFICA NA OUTRA MEIA-FINAL DA TAÇA CHALLENGE

Carlos Resende espera 
uma final portuguesa

Durante a conferência de imprensa, Carlos Resende 
foi questionado se gostaria de jogar a final da Taça 
Challenge com a outra equipa portuguesa, neste caso 
o Benfica. O treinador do ABC não deixou dúvidas:

«Francamente, gostava que fosse uma final portu-
guesa, entre o ABC e o Benfica. Julgo que se calhar 
seria mais pomposo ser com uma equipa estrangeira 
qualquer, com um nome esquisito. Mas como portu-
guês queria uma final portuguesa. São duas equipas 
que estão a pontuar para Portugal. Não é que seja 
nacionalista, mas defendo o que é português», disse.
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ABC merece pavilhão cheio 
frente aos noruegueses

Carlos Resende e Humberto Gomes otimistas na antevisão do jogo internacional com o Stord

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho joga 
amanhã a primeira mão 
das meias-finais da Taça 
Challenge em andebol. Fa-
lando em nome do clube, 
o técnico fez um apelo e 
lançou um desafio aos bra-
caranses para encherem o 
pavilhão Sá Leite, frente 
aos noruegueses do  Stord. 

«Este é um pedido de 
toda a equipa. Até agora 
temos feito jogos muito 
interessantes. E não estou 
a falar apenas como trei-
nador do ABC, mas como 
apoiante da modalidade. 
Se eu pegar naquilo que o 
ABC já fez esta época, na-
quilo que foram as nossas 
exibições, temos tido jogos 
comparados ao que de me-
lhor se pratica na Europa. 
A equipa tem correspondi-
do, com todas as dificul-
dades, e até são essas di-
ficuldades que dão piada. 
Mas há uma coisa que ain-
da não conseguimos. Com 
todas as boas exibições, 
com um título [a Taça de 
Portugal] já conseguido, 
ainda não conseguimos 
encher o nosso pavilhão 
uma única vez. Custa-me 

FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Re-
sende enten-

de que pela época e pelas exibições, o ABC ganhou direito a pavilhão cheio

CARLOS RESENDE LEMBROU AS BOAS EXIBIÇÕES DA EQUIPA

a crer que na cidade de 
Braga não haja 1500 pes-
soas adeptas do ABC, da 
sua cidade e do desporto 
de qualidade. Custa mui-
to a crer. Por isso, o meu 
desafio é: será que não há 
1500 pessoas para nos aju-
darem a ir a uma final eu-
ropeia, numa cidade com 
quase 200 mil pessoas? É 
uma prova se te-
mos cultura 
desportiva. 
Os bilhetes 
custam ape-
nas dois eu-
ros, para as-
sistir a um es-
petáculo fabulo-
so», desabafou.

Aliás, durante a confe-
rência de imprensa de an-
tevisão do jogo com os no-
ruegueses, Resende subli-
nhou por diversas vezes a 
importância dos adeptos. 

«Numa meia-final de 
uma competição europeia, 
neste caso a Taça Chal-
lenge, aquilo que espera-
mos é ter muita gente cá 
a apoiar-nos. Porque não 
é todos os dias que uma 
cidade tem uma meia-final 
de uma competição euro-
peia. Por isso, o que pre-

tendemos em primeiro lu-
gar é ter o pavilhão cheio», 
disse Carlos Resende, re-
cordando que os bilhetes 
têm um preço «simbóli-
co» de dois euros. 

«ABC é favorito a 
vencer os dois jogos»

Quanto ao jogo em si, 
o treinador do Académi-

co de Braga não este-
ve com falsas mo-

déstias e assumiu 
o favoritismo da 
sua equipa nos 
dois jogos. 

«Julgo que va-
mos vencer. Creio 

que somos mais do 
que favoritos à vitória. As-
sumimos esse favoritismo, 
mesmo com esta carga de 
jogos que temos tido. Pare-
ce-me que os noruegueses 
são mais fortes do que os 
finlandeses. Mas é preci-
so dizer que fizemos dois 
bons jogos. Diria que fren-
te ao Dukla de Praga fize-
mos um dos melhores jo-
gos em casa, o que indu-
ziu algumas pessoas em 
erro quanto à qualidade 
da equipa. Estou à espe-
ra de vencer os dois jo-
gos», afirmou o técnico, 

sem rodeios. O jogo com 
o Stord está marcado para 
amanhã, às 16h00.
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• ABC prepara receção aos noruegueses
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A Câmara de Caminha 
vai transferir para os clu-
bes e associações despor-
tivas do concelho mais de 
62.000 euros. Para além da 
atribuição dos subsídios, o 
Município está a fazer um 
grande esforço financeiro 
para executar as emprei-
tadas da construção do 
campo de futebol de La-
nhelas e Ecovia Caminho 
do Rio, apoiou a candida-
tura do Campo Paulino Ve-
lho, em Âncora, e coorga-
niza e apoia vários even-
tos desportivos.

O executivo caminhense 
aprovou na última reunião 
de câmara os apoios finan-

ceiros a conceder a 16  clu-
bes e associações despor-
tivas do concelho, no âm-
bito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Despor-
tivo, previstos no Regula-
mento de  Apoio ao Asso-
ciativismo Desportivo. 

Este ano, as associações 
e clubes desportivos vão 
receber mais 14% do que 
em 2014, ou seja, 62.750. 
Os clubes e associações 
em causa são: CCD Anco-
rense, GD Venade, Ânco-
ra Praia FC, Lanhelas FC 
AC Caminha, Associação 
Riba de Âncora, SC Cami-
nhense, Associação Desní-
vel Positivo, Clube Ande-

bol de Caminha, JuCami-
nha, “Os Fura Montanha”, 
Associação Triatlo de Ca-
minha, Columbófila Anco-
rense, Columbófila Mole-
dense e Surf Clube.

Para além disso, o Mu-
nicípio está a executar a 
obra de construção do 
campo de futebol de La-
nhelas, um investimento 
de 898.085,53 euros. 

Neste caso, o inves-
timento elegível é de 
652.000,01 euros e vai ser 
comparticipado em 85% 
pelo FEDER, sendo o res-
tante montante da respon-
sabilidade do Município de 
Caminha. Dos trabalhos 

fazem parte a colocação 
de piso sintético, a cons-
trução de balneários e a 
preparação de área para 
bancadas.

Tudo aponta para que, 
em setembro, o campo 
de jogos de Lanhelas, um 
espaço sem condições 
adequadas para a práti-
ca desportiva, se trans-
forme num grande cam-
po de jogos com as con-
dições adequadas para a 
prática desportiva. Além 
disso, esta obra vai per-
mitir dotar as freguesias 
mais a norte do concelho 
com um equipamento des-
portivo de qualidade.

Câmara transfere 62 mil euros
para clubes e associações

CAMINHA
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DIOGO BRANQUINHO LEMBRA PERCURSO DO ABC
«Ainda não falhámos 
em momentos decisivos» 

Ainda no rescaldo da vitória do ABC sobre o Sporting 
no terceiro jogo do campeonato, Diogo Branquinho 
lembrou que a equipa tem respondido sempre bem 
aos desafios complicados. Mais uma forma de dizer 
aos adeptos que já merecem um pavilhão cheio.

«Gostamos é de momentos decisivos como estes. 
Aliás, se repararem, o ABC ainda não falhou em nenhum 
momento decisivo. 

Na Taça de Portugal e agora ganhámos neste jogo 
[com o Sporting]. E queremos ganhar o próximo jogo 
na quarta-feira, com o apoio dos nossos adeptos. 
Somos ambiciosos e queremos ganhar tudo».
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ABC com os olhos postos na final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2015

Meio: Gazeta do Rossio Online

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/abc-com-os-olhos-postos-na-final-da-taca-challenge/

 
O ABC joga este fim de semana a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge, frente aos
noruegueses do Stord com os olhos postos na final. Carlos Resende, treinador do ABC, acredita que
todos os seus jogadores estarão ao mais alto nível frente aos noruegueses do Stord e assume que, por
isso mesmo, só pode estar otimista para a eliminatória que tem lugar amanhã, em Braga. O jogador
bracarense Diogo Branquinho recorda que o ABC, que esta época já conquistou a Taça de Portugal, na
final disputada com o FC Porto (25-24), em Loulé, "ainda não perdeu nenhum momento decisivo" e é
também a única equipa que está em todas as competições. ABC procura a vitória na terceira mais
importante prova da Federação Europeia de Andebol (EHF). Do quadro de honra da competição
constam, o triunfo do Sporting (2009/10), e na qualidade de finalistas vencidos, Benfica (2010/11),
Sporting da Horta (2005/06) e ABC (2004/05). Para além de quatro presenças na final - com o saldo
de um título (Sporting) -, também por quatro vezes o andebol português esteve representado e caiu
nas meias-finais da Taça Challenge, por Águas Santas (2013/14), Sporting (2011/12), Benfica
(2007/08) e ABC (1994/95). De regresso aos principais palcos do andebol europeu, após um curto
interregno de quatro anos, o ABC procura na presente temporada, pela mão do antigo internacional
Carlos Resende, atingir a terceira final da sua história. Na década de 90, com uma equipa moldada em
torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo Vladimir Bolotski, o ABC perdeu a final da Liga dos
Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA Santander, com um empate em casa a 22-22 e uma
derrota fora por 23-21. Na edição da Taça Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar presença
numa final europeia de clubes, desta feita frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou novamente a
conquista do troféu pela diferença de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa). O Stord é o último
obstáculo que separa o ABC da final da Taça Challenge, numa eliminatória a duas mãos, com o
primeiro jogo a decorrer pelas 16:00 de sábado, no Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga, e o segundo a
19 de abril, na Noruega. GAZETA DO ROSSIO Fonte: record.pt
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Confira a agenda desportiva do fim-de-semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2015

Meio: Guimarães Digital.com

URL:: http://guimaraesdigital.com/noticias/59494/confira-a-agenda-desportiva-do-fim-de-semana

 
10 de Abril, 2015 19:19
 
 Confira a agenda desportiva do fim-de-semana Desporto 10 de Abril, 2015 19:19
Ao longo do fim-de-semana fique a par dos resultados das equipas de Guimarães nas várias divisões e
modalidades.
LIGA - 28ª JORNADA
 Sábado - 20h.15
 Moreirense - Vitória
SEGUNDA LIGA - 38ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Vitória B - Tondela
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - FASE FINAL - 8ª JORNADA
 Sábado - 15h.
 Vitória - Rio Ave
 CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - 2ª DIVISàO - FASE FINAL - 8ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Moreirense - Padroense
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - 2ª DIVISàO - FASE MANUTENÇàO - 8ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Chaves - Ronfe
CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS -  ZONA NORTE - 2ª FASE - 8ª JORNADA
 Domingo - 11h.
 Palmeiras - Vitória
PRÓ-NACIONAL A.F. BRAGA - 29ª JORNADA
 Domingo - 16h.
 Serzedelo - Marinhas
 Ninense - Torcatense
 Ronfe - Arões
 Brito - Taipas
DIVISàO DE HONRA A.F. BRAGA - SÉRIE B - 25ª JORNADA
 Domingo -  16h.
 S. Cosme - Pevidém
 Ponte - Gerês
 Travassós - A. Urgeses
1ª DIVISàO A.F. BRAGA - SÉRIE C - 23ª JORNADA
 Sábado - 16h.
 Ases - Campelos
 Domingo - 16h.
 Sandinenses - Prazins
 Longos - Fareja
BASQUETEBOL - LIGA - 21ª JORNADA
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 Sábado - 15h.
 Vitória - Sampaense
 FUTSAL - 2ª DIVISàO - FASE SUBIDA - 3ª JORNADA
 Domingo - 17h.
 Viseu 2001 - Piratas
 VOLEIBOL - FASE DE MANUTENÇàO - 4ª JORNADA
 Sábado - 18h.
 Vitória - Esmoriz
 ANDEBOL - NACIONAL DA 1ª DIVISàO - FASE MANUTENÇàO - 3ª JORNADA
 Sábado - 19h.
 Belenenses - Xico Andebol
ANDEBOL - NACIONAL DA 2ª DIVISàO - 26ª JORNADA
 Sábado - 20h.
 Fermentões - Marítimo
HÓQUEI EM PATINS- NACIONAL DA 3ª DIVISàO - 19ª JORNADA
 Domingo - 19h30
 Póvoa B - CARTAipense
PÓLO-AQUÁTICO - NACIONAL DA 1ª DIVISàO - FASE FINAL - MANUTENÇàO - 4ª JORNADA
 Sábado - 19h30
 Vitória - CNAC
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OPERAÇÃO EURO’2016
TEM ÍNICIO NA RÚSSIA
Inserido no Grupo 6, a seleção por-
tuguesa feminina de andebol vai
disputar a qualificação para o Eu-
ropeu de 2016, começando na
Rússia, a 7 ou 8 de outubro de
2015. Recebe depois a Dinamarca,
a 10 ou 11 do mesmo mês, e a
Turquia, a 9 ou 10 de março de
2016. A seleção inicia a segunda
volta na Turquia, a 12 e 13 de
março de 2016, seguido da rece-
ção à Rússia, a 1 ou 2 de junho, e
encerra na Dinamarca, a 4 e 5 do
mesmo mês. Portugal terá de ficar
num dos dois primeiros lugares ou
ser o melhor terceiro.
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Andebol: Sanjoanense/Mário Rui Lda derrotou FC Porto por 33-29
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2015

Meio: Jornal Único Online

URL:: http://jornalunico.pt/andebol-sanjoanensemario-rui-lda-derrotou-fc-porto-por-33-29/

 
Inserido no ambiente do AndebolMania 2015, provavelmente com o maior numero de assistentes de
um jogo de andebol da Sanjoanense, e provavelmente recorde de assistência num jogo da 2.ª Divisão
Nacional, jogou-se a penúltima jornada do campeonato sénior masculino entre a Sanjoanense e a
equipa B do FC Porto. A vitória sorriu aos alvinegros, por 33-29.
 
 Com as duas equipas tranquilas na classificação, esperava-se um bom espetáculo, e as expectativas
dos mais de 1500 assistentes não saíram defraudadas. A equipa da ADS, talvez sentindo um pouco e
responsabilidade do momento entrou mal no jogo, permitindo um parcial de e 7-2, favorável a equipa
azul e branca. Mas a partir dai só deu ADS, com 20 minutos do melhor andebol que se praticou nas
travessas este ano, chegando ao intervalo já em vantagem por 12-18.
 
 A segunda parte foi mais repartida, com a equipa do Porto conseguindo chegar ao empate a 5
minutos do fim. Mas com uma ponta final de grande querer e determinação, e empurrados pelo clima
de festa e apoio vindo das bancadas, a equipa conseguiu chegar a vitoria final por 33-29.
 
 No sábado joga-se a última jornada do campeonato frente ao Académico do Porto, às 20h, no
Pavilhão das Travessas.
 
 Texto - José Fonseca
 
 Fotos - Aníbal Bastos
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Carlos Resende renova com o ABC de Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/carlos-resende-renova-com-o-abc-de-braga

 
Carlos Resende e Carlos Ferreira mais uma época no banco do ABC Ainda não terminou a época do
ABC de Braga, mas o clube já prepara a próxima. Com os bons resultados e o regresso aos títulos,
com a conquista da Taça de Portugal, o presidente do ABC, João Luís Nogueira, já tinha garantido que
não iam haver muitas mudanças no plantel. O modalidades.com.pt sabe, agora, que o treinador Carlos
Resende já renovou, por mais uma época, com o ABC de Braga, prolongando o vínculo ao clube, até
2015/2016. É unanimemente considerado o melhor jogador andebol português de sempre e parece
dar umas excelentes passadas numa carreira de treinador. Esteve três épocas no FC Porto, de onde
saiu campeão. Prepara-se agora para cumprir a quinta época no ABC, conquistando na presente
temporada (a quarta) o primeiro título. A seu lado, continuará Carlos Ferreira como treinador-adjunto
e como treinador de guarda-redes, num trabalho muito elogiado pelos guarda-redes academistas.
Recentemente, Humberto Gomes disse mesmo, em entrevista, que "é muito importante o trabalho
específico para guarda-redes", que não é descurado no clube bracarense. Carlos Ferreira, que foi
talvez o melhor guarda-redes português de sempre, terminou a carreira de atleta no ABC de Braga e
continuou a carreira enquanto adjunto de Jorge Rito, há sete temporadas. Com a saída deste, Carlos
Ferreira continuou na equipa, a quem se juntou o ex-colega de campo Carlos Resende. E os resultados
desta parceria parecem agradar, com o ABC a não prescindir da dupla de sucesso. Em equipa técnica
que ganha, o ABC não vai mexer
 
 10 Abril, 2015
 
Anabela Macedo
 
 

Página 24



A25

  Tiragem: 28000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 21,05 x 14,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58740944 03-04-2015

O ABC conquistou pela 11.ª 
vez na sua história a Taça de Por-
tugal de andebol, ao vencer o FC 
Porto por 25-24, na final da edi-
ção de 2015, cuja ‘final four’ de-
correu em Loulé.

A formação bracarense, que 
ao intervalo já vencia por 13-10, 
não conquistava a prova desde 
2008/09 e sucede ao Sporting, 
vencedor das últimas três edições.

No ‘ranking’ da prova, o ABC 
aproximou-se dos 15 títulos dos 
‘leões’, enquanto o FC Porto man-
teve-se no terceiro posto, com sete 
troféus, o último em 2006/07.

O ABC qualificou-se para a fi-
nal ao vencer o Sporting por 33-
30, enquanto que o FC Porto apu-
rou-se ao vencer o Benfica por 
28-27.

ABC conquista a Taça de Portugal de 
andebol pela 11ª vez

aNDebOl

O ABC conquistou a Taça de Portugal em andebol, ao vencer na final o FC Porto por 25-24.  É 
a 11ª conquista da equipa bracarense do seu historial, prolongando o jejum do hexacampeão 
nacional FC Porto na Taça, prova que não conquista desde 2008.
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O Parque Desportivo, que representa um investimento de 42 mil eu-
ros, é destinado à prática de Futsal, Basquetebol, Voleibol, Ande-
bol e Ténis, vai ser, preferencialmente, utilizado pelas crianças e 

jovens que vivem (Lares de Acolhimento Casa das Conchas e Casa do Mar) 
ou frequentam as diferentes valências  (ATL, “Século dos Pequeninos” e 
Colónias de Férias) da Fundação “O Século”.

No entanto, este Parque Desportivo será, igualmente, aberto à popula-
ção e associações locais, como referiu, durante a cerimónia, o presidente 
do Conselho de Administração da Fundação “O Século”, Emanuel Martins, 
que sublinhou, a importância da nova infraestrutura para a Instituição.

“Este é um momento importante para a Fundação. Este espaço era 
um empedrado, com alguns desníveis, que não tinha condições para 
as nossas crianças praticarem desporto. Agora, já dispõem deste es-
paço para o fazer de forma organizada e estruturada. E, é importan-
te, também, para as populações e associações limítrofes, que vão ter 
estes dois campos à disposição para a prática desportiva e lazer”,dis-
se Emanuel Martins. 

O Parque Desportivo tem o nome de Rodolfo Crespo, que é o atual pre-
sidente do Conselho de Curadores da Fundação “O Século”, instituição da 
qual foi membro fundador e à qual presidiu durante 14 anos.

O homenageado não escondia a satisfação de dar o nome ao complexo 
desportivo, onde, esta manhã, logo a seguir à inauguração, as crianças 
da Fundação fizeram os primeiros jogos.

“Foi uma alegria. Lembrei-me de imediato de tempos passados e 
dos sorrisos das crianças, que foi aquilo que fez com que me envol-
vesse nesta obra que é a Fundação ‘O Século’”, referiu Rodolfo Crespo. 

A cerimónia de inauguração contou ainda com a presença do vereador 
do Desenvolvimento Social e Promoção de Saúde, Educação e Desporto 
da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida, em repre-
sentação do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras. 

FunDação o Século

Inaugurado parque desportivo 
para crianças e jovens
da instituição
 A Fundação “O Século” inaugurou,na semana passada, 
o Parque Desportivo Rodolfo Crespo, constituído por 
dois campos que vão ser preferencialmente usados pelas 
crianças e jovens da Fundação na prática de diferentes 
modalidades, mas que estarão também abertos à 
população e associações locais.
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Juvenis e juniores do Póvoa 
Andebol saem vencedores
Decorreram no passado fim de semana os 
jogos de andebol dos escalões de Juvenis, 
Juniores e Infantis no Pavilhão Municipal da 
Póvoa de Varzim. Em destaque estiveram os 
escalões juvenis (Póvoa Andebol - Acadé-
mico FC, 20-17) e também os juniores (Pó-
voa Andebol - C P Natação 24-20). As suas 
equipas viraram o marcador depois do inter-
valo, conseguindo a vitória nos dois jogos. 
Já os infantis perderam frente ao FC In-
festa, por 28x33, num jogo que segundo os 
dirigentes do clube poveiro teve “alguma 
polémica à mistura”.

Jogos caseiros com vitórias
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