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ANDEBOL 
Colégio surprende 
O Colégio de Gala bateu o Madeira 
SAD, vencedor das últimas 17 edições 
da Taça de Portugal feminina, por 26-
-22. Discute hoje (15 h) a final, no Fun-
chal, frente ao CS Madeira, vencedor 
do Juve Lis (27-22), na outra meia. 
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ANDEBOL — FINAL DO PLAV-OFF — JOGO 

Pavilhào n." 2 da Luz, 
em Lisboa 

BENFICA o ABC 

/4Ele 
12 imaato 12 

Hugo Figueira (GR) 
Nikola Mitrevski (GR) 
Davide Carvalho (5) 
lavier Borragan (3) 
Tiago Ferro (2) 
Tiago Pereira (5) 
João Pais (1) 
Belone Moreira (5) 
Paulo Moreno 
Ueilngton Ferreira (1) 
Augusto Aranda 
Alexandre Cavakanti (1) 
Elledy remedo (4) 
Hugo Lima (2) 
Dragan Vrgoc (2) 
Ales Silva (3) 

¡WARM° ORTEGA 

Humberto Gomes (GR)  
Emanuel Ribeiro (GR) 
Claudio Silva (GR) 
Fábio Vlikago (4) 
Hugo Rocha (3) 
Pedro Seabra (6) 
Diogo Branquinho (2)  
Miguel Sarmento (4) 
Pedro Spinola(B).  
João Gonçalves 
Nuno Grilo (4) 
Nuno Rebelo (1) 
O. Nekrushets 
André Gomes 
Gonçalo Areias 

Annrntos 
Eurico Nicolau e Ivan Caçador, de Leiria 
+ATOS O TEMPO REGULAMENTAR 
28-28 

Tomás Albuquerque 

CARLOS RESENDE 

Croata Dragan Vrgoc prepara remate em 'voo' espetacular 

ANDEBOL — 'PLAY-OFF' 

quartos-cie-finais 

FC PORTO (1.°) 
/MICA (8.1 

Meias-finais 

FC PORTO 
naeias-finats 

ABC 

quartos-de-finais 
ABC (i1 

P. !MEL (7.1 

Final 

 1E1 ABC 
[16/03.30/03,16/04e23/04e30/041 

MADEIRA4AD (5.1 BENFICA rl 
20/02.27/02e 5/03' 1 1  8/05,11/05,25/05.28/05e1/06 I 

BENFICA (41 BENRCA SPORTING 
123/03, 26/0336/04, 23/64'e04/051 

SPORTING (3.1 

AGUAS SANTAS (6.1 
10/2,27/2  e 5/3L'___I- 

-3• Final e meias-finais disputadas à melhor de cinco jogos 

mais desporto 

ANDEBOL CAMPEONATO NACIONAL 

Sonho do título continua vivo 
após jogo de emoções na Luz 
Benfica empata a final (2-2) com o ABC após 70 minutos de enorme expectativa o Guarda-

-redes Hugo Figueira decisivo o Quarta-feira, no 'inferno' de Braga (21 horas), haverá campeão 

RUI RAIMUNDOIASf 

Têm  a palavra 

APRENDER A SOFRER 

Vai jogar-se a época no próximo 
jogo, mas hoje demonstrámos 
novamente a capacidade que temos de 
sofrer em momentos adversos. 
Colocámos um pouco de coração e 
também de cabeça neste jogo que 
esteve sempre muito igualado 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do «titica 

CONFORTO DE CASA 

Estivemos em vantagem de dois 
golos e falhámos aos 6 metros. Mérito 
do guarda-redes do Benfica. Tivemos 
uma oportunidade dourada, mas 
temos o conforto de jogar em casa o 
5.° Jogo. O Benfica pode ganhar, desde 
que o ABC não esteja no seu melhor. 

CARLOS RESENDE 
Treinador do »c 

POT 

EDITE DIAS 

O
Benfica mantém vivo o 
sonho de ser campeão 
nacional, após empatar 
a final do play-off (2-2) 
com o ABC, deixando a 

decisão para a negra quarta- feira, 
em Braga. Mas não sem antes obri - 
gar os adeptos encarnados — e os 
minhotos também, que voltaram a 
encher dois autocarros para viajarem 
até Lisboa — a 70 minutos de emo-
ções fortes. 

O ABC chegou à Luz sabendo que 
dispunha do primeiro match-point, 
mas o Benfica tinha essa mesma 
consciéncia e sabia que qualquer 
deslize deixava o clube fora da luta, 
por isso, rapidamente se adiantou 
no marcador (4-0). Os bracarenses 
reagiram, apertaram a defesa e Pe-
dro Spinola deu o exemplo (4 - 3). 
Foram precisos sete minutos para os 
encarnados voltarem a marcar, mas 
o equilíbrio estava já instalado. 

Aos 21 minutos, Diogo Branqui-
nho empatou, pela primeira vez, e os 
minhotos começaram a acreditar 
que podiam fazer a festa na Luz. Ma-
dano Ortega percebeu o perigo, re-
frescou a equipa e com a ajuda de Hu-
go Figueira os anfitriões foram 
mantendo ligeiro ascendente. Pe- 

dro Seabra liderava e marcava pelos 
visitantes que, mesmo em cima do 
intervalo, igualaram o jogo (12-12). 

Na segunda parte os encarnados 
entraram mal e o ABC, em poucos 
minutos, colocou-se na frente (15 - 
-17), uma vantagem que foi manten- 

A  figura 

HUGO 
FIGUEIRA 
BENFICA 

O guarda-redes do Benfica fez 
15 defesas (36 por cento), mas foi, so-
bretudo, o 'timing' das mesmas que 
decidiu o encontro. Na primeira parte 
do prolongamento (30-30) quando pa-
rou Grilo e, no último minuto (33-32), 
quando negou o golo a Sarmento. 

doe perdendo várias vezes, mas sem 
que o Benfica tenha conseguido pas 
sar para a frente. Só no último mi-
nuto o pivot Ales Silva virou o mar-
cador (28-27), pouco antes de ver a 
terceira exclusão. A nove segundos 
do fim Tiago Pereira perdeu a bola e 
viu vermelho após descarregar na 
mesma a sua frustação, permitindo 
a reação do ABC que acabou com 
Borragan a ver vermelho direto e 
Hugo Rocha, de 7 metros, a obrigar 
a prolongamento. 

O Benfica entrou, então, com 
apenas très jogadores de campo, re-
sistiu à pressão, sofreu dois golos 
(28-30), mas não deixou o sonho 
morrer. Numa resposta sem mácu-
la, Hugo Figueira foi decisivo e aju-
dou Hugo Lima e Belone Moreira a 
arrancar, a ferros, mais uma vitória 
que mantém intactas as ambições 
encarnadas. 

Braga prepara agora o inferno mi 
nhoto para receber o Benfica no de-
cisivo jogo, enquanto, na Luz, se es-
pera tranquilamente pelo relatório 
do Conselho de Disciplina, em rela 
ção aos vermelhos do espanhol 'avier 
Borragan e do central "'lago Pereira. 

RUI RAIMUNDWASr 

Hugo Figueira muito saudado após o jogo 
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A3 Benfica triunfa sobre ABC e leva final para o quinto jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=614337

 
O Benfica venceu, este sábado, na Luz, o ABC no prolongamento, por 34-32, no quarto jogo da final
do Nacional de andebol, levando a disputa do título para o quinto e último desafio. A partida chegou
empatada (12-12) ao intervalo e fechou também equilibrada no final do tempo regulamentar, com 28-
28, sendo que o Benfica viu três jogadores expulsos. Apesar de o ABC se ter adiantado no
prolongamento, com dois golos, foi o Benfica que acabou por triunfar e levar a decisão para o último
encontro. A negra realiza-se na próxima quarta-feira, 1 de junho, em Braga.
 
  abola.pt 28-05-2016
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ANDEBOL 

Benfica bateu ABC em casa e disputa quarta-feira o tira-teimas 

BENFICA VENCE E LEVA 
FINAL PARA A 'NEGRA' 
BO  Benfica recebeu e venceu o 
ABC (34-32, após prolonga-
mento) no quarto jogo da final 
de andebol. Quarta-feira em 
Braga decide-se o novo cam-
peão nacional. 

No Pavilhão da Luz, em Lis-
boa, o equilíbrio registado ao 
intervalo (12-12) não se desfez 
no final do tempo regulamentar 
(28-28) e só no prolongamento 
o Benfica conseguiu superiori- 

zar -se aos minhotos, que re-
centemente conquistaram a 
Taça Challenge batendo os en-
carnados na final. 

O título vai decidir-se no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, em Bra 
ga, onde o ABC procura o seu B.,  
título, enquanto o Benfica, 
campeão pela última vez em. 
2008, antes dos sete títulos se-
guidos do FC Porto, persegue o 
oitavo campeonato. • 
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• yue 
te exibição  

remata entre Pedro 
Sea ra Roch?. 

AFIGURA 

Faz a baliza 
encolher 

O Benfica virou uma desvantagem de dois golos no prolongamento, depois de um 
período a jogar com apenas três atletas de campo, e adiou a definição do título para' quarta-feira 

UM CORAÇÃO GIC4111ff 
LEVA DECISÃO PARA BRAGA 
ser: - 
ABC 
Pavilhão N.°2 da Luz 
Árbitros: Eurico Nicobu (AF Leiria) 
e hian Caçador (AF Leiria) 

ABC 
/4pol:queira Gr Hurréerto Gomes Gr 
Moia liltresid Gr FábloVidrago 4 
João Pais 1 MiguelSarrnento 4 
Da4deCanralho 5 PeciroSdnob 8 
Tiago Perdra 5 Pedro Seabra 6 
BeloneMoreira 5 NunoGreo 4 
BledySernedo 4 Hugo Rocha 3 
Aks Silva 3 Diogo Branquinho 2 
1ai4elorragan 3 João Gcoçaives • 
TiagoFeno 2 Num Rebelo 1 
Wington Ferreira 1 André Cornes 
AugustoAranda - O. Nekrushets nj 
AloondreCasuicand 1 Gonçalo Areias nj 
HugoUrna 2 T.Aibuquerque nj 
Dragan Vrgoc 2 Emanuel Ribeiro GrInj 
Paulotaareno nj Gáudio Silva Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
Manara Ortega Carlos Resende 

Ao intervalo 12-12 
Marcha05' 3-0,10' 4-2,15' 6-5, 20', 9-7, 
25' T1-9, 30'12-12, 35'14-14, 4017-18, 
45'18-18, sa 21-23, 55' 25-26, 60'28-28 
65' 31-30,70' 34-32 

mumovErgrocm 
••• No primeiro jogo de tudo 
ou nada deste play-off, o Ben-
fica conseguiu ser superior ao 
ABC nos momentos decisivos 
e voltou a igualar o confronto 
(2-2), adiando a atribuição do 
título nacional para quarta-
feira, em Braga, no quinto e 
derradeiro encontro. As águias 
tiveram o enorme mérito de, 
já no prolongamento, virar 
uma desvantagem de dois go-
los, após alguns minutos em 
franca inferioridade numérica 
- só três jogadores de campo. 

Foi, a exemplo do que tem 
acontecido ao longo da tempo-
rada, umencontromuitoequi-
librado. As águias entraram 
melhor, chegando aos 5' à 
maior vantagem que alguma 
equipa teve em toda a partida 
(4-0). Os minhotos acabaram 
por esbater a vantagem encar-
nada e, após um timeout pedi-
do por Carlos Resende, conse- 

guiram chegar ao intervalo 
com um empate (12-12). 

No segundo tempo, o ABC 
entrou bem melhor e passou 
pela primeira vez para a frente 
do marcador aos 33', mercê de 
um golo de Hugo Rocha - dos 
melhores dos bracarenses, a 
par de Pedro Seabra e Pedro 
Spíriola.A equipavisitante ar-
rancou então para várias van-
tagens de dois golos, mas o 
Benfica voltou a equilibrar 
com a passagem dos minutos, 
sucedendo-se os empates a 
partir dos 24'. 

Já no último minuto do tem-
poregulamentar,Ales Silvaco-
locou as águias na frente (28-
27), mas um livre de sete me-
tros no último segundo, com 
desqualificação de Borragan, 
- muito contestado pelas 
águias - permitiu a Hugo Ro-
cha empatar novamente e le-
var o jogo para prolongamen-
to. Aí, o Benfica jogou os pri- 

meiros minutos com apenas 
três jogadores de campo, devi-
do às desqualificações de Ales 
Silva, Tiago Pereira e Borra-
gan, e nessa fase, o ABC mar-
cou dois golos. Um parcial de 
3-0 para o Benfica no espaço de 
dois minutos, todavia, levou 
as águias a uma vantagem de 
um golo (31-30) no intervalo 
do tempo extra. Após dois em-
pates, um livre de sete metros 
de Belone Moreira adiantou o 
Benfica aos 69' (33-32). O últi-
mo ataque do ABC foi defen-
dido por Hugo Figueira e, na 
resposta, Davide Carvalho se-
lou a contagem. 

I.° JOGO 
8 mala ABC-8enfIca 40-38 
2, JOGO 
ti mala Benflca-ABC 28-25 
3, JOGO 
25 mia ABC-Benfka 27-23 
4.° JOGO 
Ontem Benfica-ABC 3432 
5.° JOGO 
Quarta-fsiraMtnhox A8C-84nfIca (21h00) 

Ell 
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Treinador do Benfica destacou a 
resposta dada no prolongamento 

Niariano Orteg, 
"Sabemos sofrer 
na adversidade" 
~Mariano Ortega apresen-
tou-se na conferência de Im-
prensa naturalmente satisfei-
to com o desfecho do encon-
tro, que permite ao Benfica 
continuar a sonhar com um ti-
tulo que lhe foge desde 2008, 
mas principalmente com a 
resposta da equipa na fase 
mais complicada do encontro: 
o início do prolongamento, 
onde tinha apenas três jogado-
res de campo. "Foi um jogo 
muito igualado, onde acabá-
mos por ir a prolongamento 
devido a um erro. Mas aí mos-
trámos que temos capacidade 
de saber sofrer em momentos  

adversos. Tivemos vontade, 
coração e cabeça e soubemos 
procurar a sorte de que preci-
sávamos. Era vital ganhar hoje 
[ontem]", salientou o treina-
dordos encarnados, explican-
do a estratégia planeada para o 
tempo extra: "Sabíamos que a 
dificuldade era muito grande, 
a ideia era tentar não sofrer 
mais de dois golos durante 
esse período." 

Segue-se, quarta-feira, a ne-
gra, em Braga. "Não há muito 
a dizer, é o jogo onde se define 
uma época. As duas equipas 
conhecem-se muito bem", fi-
nalizou Ortega. 

»ariano Ortega dá indicações aos jogadores 

Técnico do ABC diz que faltou "arte e 
engenho" para arrumar a discussão 

Carlos Reserve 
"Demos o jogo 
na finálização" 
eco Carlos Resende era o ros-
to da resignação após o fim do 
encontro. O técnico do ABC 
não teve pruridos em felicitar 
o adversário pelo triunfo, as-
sumindo que a sua equipa não 
esteve ao nível de outros jo-
gos. "Parabéns ao Benfica, que 
teve mais lucidez no fim. Uma 
equipa que recupera uma des-
vantagemde doisgolos nopro-
longamento, depois de estar 
com menos três jogadores, 
tem mérito. Queríamos ter-
minar o campeonato aqui, era 
uma oportunidade dourada, 
mas não tivemos arte nem en-
genho. Entregámos o jogo na 
finalização: falhámos golos  

aos seis metros - o guarda-re-
des do Benfica defendeu fran-
camente bem, desequilibrou. 
Não conseguimos, acontece", 
lamentou o técnico. 

A situação em que se encon-
tra, porém, permanece anima-
dora para o antigo internacio-
nal português. "Se no início da 
época me dissessem que ía-
mos ter a oportunidade de de-
cidir o título nanossa casa, per-
guntava logo: 'Onde é que eu 
assino?' O Benfica só venceu 
láuma vez, quando pus jovens 
em campo a S' do fim. Só ga-
nharão o jogo se o ABC não es-
tiver no seu melhor", garan-
tiu. —muno variAreao  
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Hugo Rocha, com um livre de sete metros, no derradeiro segundo, forçou o prolongamento, na Luz 

  

  

  

Benfica 34 
ABC 32'  
' apôs prolongamento. 28-28 no final do tempo 
regulamentar 
Local Pai/Ciado da Luz 2 
Árbitros E unco Nicolau e Ivan Caçador 
~Ma Hugo Figueira. Davide Carvalho (5)..lavier 
Fernandez (3), Tiago Ferro (2), Tiago Pereira (5), 
lobo Pais (1), Betone Morena (6) Paulo Moreno, 
Uelington Ferreira (1), Nikola Mitmvskr Augusto 
Aranda, Alexandre Cavalcanti (1), E Sedy &medo 
(4), Hugo Lima (2), Dragan Vrgoc (2)e Ales Siva 
(3). Treinador Mariano Oaega 
MC Humberto Gomes, Fabio Antunes (4), Hugo 
Rocha (3), Pedro 'largues (6). Diego Branquinho 
(2), Emanuel Ribeiro, Miguel Pereira (4), Pedro 
Stainola (8), lodo Gonçalves, Nuno Pereira (4), 
Nuno Rebelo (1), Oiettsandr NeiTushets, André 
Gomes Gonçalo Areias, Tomas Albuquerque 
e Cláudio Silva. Treinador Carlos Resende 
Ao Intervalo 12-12 
Cartão remonto Ales Silva, Akerandre Cavalcanti 
e lavre< Femande_z 

 
 

Os jogadores 
estão de para-

béns. Mesmo com as 
exclusões, nunca per-
deram a confiança" 
Mariano Ortega 
Treinador do Benfica 

Decidiu-se nos 
detalhes. Temos 

esperança de conse-
guir algo importante 
em nossa casa" 
Carlos Resende 
Treinador do ABC 

Nndebol Decisão do título adiada para quarta-feira, no pavilhão do ABC, em Braga 

Benfica vence 
e força a negra 
Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

No jogo 4 da final do cam-
peonato, o Benfica venceu, 
ontem, o ABC, por 34-32, 
após prolongamento, e 
transferiu a decisão do título 
para o pavilhão Flávio Sá 
Leite, onde, na quarta-feira, 
as equipas voltam a encon-
trar-se. O recinto bracaren-
se será o palco da negra, que 
irá decidir o novo campeão 
nacional, depois do Benfica 
ter conseguido igualar a final 
(2-2), à custa de uma vitória 
sofrida, obtida no prolonga-
mento, já depois de ter per-
dido três jogadores influen-
tes, Ales Silva, Alexandre Ca-
valcanti e 'avier Fernandez, 
devido a cartão vermelho. 

O equilíbrio registado ao 
intervalo (12-12) não se des-
fez no final do tempo regula-
mentar (28-28). Hugo Rocha, 
de sete metros, fez a igualda-
de no derradeiro segundo, 
forçando o tempo extra. No 
prolongamento o Benfica foi 
mais eficaz, conseguindo su-
periorizar-se à formação mi-
nhota, que, na semana ante-
rior, conquistou a Taça 
Challenge, precisamente 
contra os encarnados. 

Pedro Spinola, oito golos, 
foi o melhor marcador do 
encontro, mas não impediu 
a derrota do ABC. • 
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1 Inácio Carmo, ex-jogador de ABC, Sporting, E C. Porto 
e Benfica termina carreira esta época e abre negócio na Nazaré 

Trocar a resina 
pelos petiscos 

Inácio Carmo, um histórico do andebol português, tem uma nova atividade 

Sabe o que são batuques? 
Pois bem, é uma das espe-
cialidades que Inácio Car-
mo. andebolista internacio-
nal que jogou no ABC, F. C. 
Porto, Spqrting e Benfica, 
lhe pode oferecer, quando 
visitar a "Oficina do Inácio", 
na Nazaré. 

A taberna de petiscos é o 
novo projeto do jogador, de 
38 anos. Há mais de 20 anos 
a fazer aquilo que gosta, o la-
teral arrancou, este mês, 
para uma nova aventura na 
sua vida. Um sonho antigo, 
que agora se tornou realida-
de. "Quando comecei a pen-
sar no que iria fazer no fim 
da carreira, e porque não me 
via ligado ao andebol e pre-
feria regressar à Nazaré, 
lembrei-me deste projeto. 
Criei o conceito, a ideia e 
realizei mais um sonho", jus-
tifica o jogador que, em miú-
do. também disse à mãe "um 
dia ainda vou jogar no ABC". 

Inspirado pelos avós. que 
tinham a taberna "Oficina", a 
cerca de 50 metros do local 
onde Inácio Carmo tem ago-
ra a sua "Oficina", são os pe- 

AC Sismaria 
Voltar e dizer adeus 
no clube do coração 

Vestiu a camisola da sele-
ção mais de 150 vezes. Foi 
o primeiro andebolista luso 
a jogar pelos quatro maio-
res clubes: ABC, Sporting, 
F. C. Porto e Benfica. Re-
presentou ainda o Gaia, 
Cantabrla de Santander 
(Espanha), São Bernardo e 
Sp. Horta. Em 2015, recu-
sou convites para a L' Di-
visão e regressou a casa, 
ao clube do coração, o At. 
Clube da SIsmaria, onde 
começou, em 1993. A equi-
pa leiriense está a lutar 
para subir à 1.' Divisão e 
Inácio Carmo tem sido peça 
chave. Com  a taberna, o an-
debol passa para segundo 
plano. "Sempre disse que 
não me queria arrastar e 
embora haja competitivi-
dade na 2. Divisão, a 1.' é 
mais exigente. Tenho 38 

anos e a minha carreira foi 
muito boa, mas tenho que 
dar outro passo", explica. 

ciscos que dominam na 
ementa. Além das tradicio-
nais tábuas de queijo, polvo. 
chouriço, morcela e outros 
enchidos, o peixe tem um lu-
gar especial. Armai, estamos 
em terra de pescadores. 
Além dos batuques - um 
peixe característico da Naza-
ré, que depois de seco é co-
zido com batatas os "cara-
paus enjoados" serão outra 
das especialidades. 

Até setembro. o negócio, 
situado a 30 metros da praia, 
numa perpendicular à mar-
ginal, junto à praça Dr. Ma-
nuel Arriaga, vai estar aber-
to todos os dias. O espaço 
está dividido em duas salas 
e foi restaurado. Não faltam 
elementos decorativos' so-
bre o mar e a pesca, o avó -
a sua fonte de inspiração - e, 
como não podia deixar de 
ser, o "canto" dedicado ao 
andebol, com recortes das 
muitas conquistas. 

E não estranhe se chegar 
à Oficina do Inácio e vir o 
próprio atrás do balcão: "As 
vezes, também serei eu a co-
zinhar", diz. NARINA GUERRA 
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Almanaque: 29 de maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2016

Meio: Jornal TVS Online

URL:http://www.imprensaregional.com.pt/tvs/pagina/edicao/1/10/noticia/10154

 
29/05/2016, 02:31
 
 Hoje é domingo, 29 de maio, centésimo quinquagésimo dia do ano, Dia Nacional da Gastronomia, Dia
Nacional do Folclore Português, Dia Mundial da Energia, Dia Internacional das Forças de Paz das
Nações Unidas, Dia Nacional dos Bombeiros e Dia Verde.
 
 Faltam 216 dias para o final de 2016.
 
 Este dia é dedicado a São Maximino, bispo, e ao Beato P. José Gérard, Oblato de Maria Imaculada.
Nos céus, a Lua atinge o Quarto Minguante, às 13:12.
 
 O Sol nasce às 06:15 e o ocaso regista-se às 20:54.
 
 No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 09:34 e 15:21, a baixa-mar às 02:55 e 15:21.
 
 Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o compositor espanhol Isaac Albéniz
(1860), o escritor inglês GK Chesterton (1874), o cineasta norte-americano de origem austríaca Josef
von Sternberg (1894), o ator norte-americano Bob Hope (1903), o maestro alemão Karl Münchinger
(1915), o 35º presidente dos EUA John F. Kennedy (1917), o compositor francês de origem grega
Iannis Xenakis (1922), o músico John Mayall (1933), o maestro Helmuth Rilling (1933), o ator Helmut
Berger (1944), os atores atriz Annette Bening (1958) e Rupert Everett (1959). Nesta data, em 1453, a
antiga Bizâncio, ou Constantinopla, caía em poder dos turcos, facto que marca o fim da Idade Média.
Em 1709, Rhode Island completava a ratificação da Constituição norte-americana pelos 13 Estados
iniciais da União. Em 1953, o cume do Evereste era alcançado pela primeira vez por um homem, o
neozelandês Edmund Hillary. Em 1961, a Alemanha Federal era autorizada, pelas autoridades aliadas
europeias, a construir navios de guerra. Em 1979, a Casa Branca ordenava a imobilização de todos os
aviões DC-10 da companhia McDonald Douglas, em resposta ao desastre aéreo de Chicago que
provocara a morte a mais de 200 pessoas. Em 1985, pouco antes do início da final da Taça dos
Campeões Europeus, entre o Liverpool e o Juventus, no Estádio de Hysel, em Bruxelas, adeptos
ingleses atacavam a bancada italiana, provocando a morte de 38 pessoas. Em 1986, a nova bandeira
da Comunidade Europeia, um círculo de 12 de estrelas sobre fundo azul, era hasteada em Bruxelas.
Em 1988, começava a quarta e última cimeira entre os presidentes Ronald Reagan (USA) e Mikahil
Gorbachev (URSS), em Moscovo. Em 1990, Boris Ieltsin era eleito presidente da Federação Russa. Em
1991, a Croácia proclamava a independência. Em 1994, o antigo presidente da República Democrática
Alemã Eric Honecker, 81 anos, morria em Santiago do Chile. Em 1996, Benjamin Netanyahu, dirigente
do Likud, era nomeado primeiro-ministro de Israel. Em 1997, o partido Golkar, do presidente Suharto,
vencia pela sétima vez as eleições gerais na Indonésia.
 
 Em 2001, os ministros da Justiça e da Administração Interna dos 15 países da União Europeia
redigiam, em Bruxelas, o protocolo que obriga as entidades bancárias a fornecer dados de contas e
transações, para efeitos de investigação criminal. O documento marca o fim do sigilo bancário no
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espaço da UE. Em 2003, a Comissão Parlamentar de Ética autorizava a suspensão de mandato pedida
pelo deputado socialista Paulo Pedroso, sob prisão preventiva, no âmbito do processo Casa Pia. Em
2004, um ataque terrorista a residências ocidentais, na cidade de Al-Khobar, Arábia Saudita, causava
a morte a 16 pessoas.
 
 Em 2005, os franceses rejeitavam, em referendo, o Tratado Constitucional Europeu com 54,87 por
cento dos votos. No Líbano, decorria a primeira das quatro fases das eleições legislativas.
 
 Em 2006, o presidente da República Cavaco Silva iniciava o primeiro Roteiro para a Inclusão. E os
Estados membros da União Europeia chegavam a acordo sobre a diretiva de liberalização dos serviços.
Em Timor-Leste, Xanana Gusmão convocava o Conselho de Estado. No mesmo dia, 130 militares
revoltosos das Forças Armadas timorenses entregavam-se às forças australianas.
 
 Em 2007, a Comissão Nacional de Proteção de Dados proibia o tratamento autónomo de dados
pessoais de trabalhadores ausentes por greve, por considerar um procedimento discriminatório. Os
jornalistas Raquel Almeida Correia, Bruno Faria Lopes e Mariana Adam da revista Dia D, antigo
suplemento do Público, venciam a primeira edição do Prémio de Jornalismo Económico, galardão
promovido pelo Banco Santander Totta e a Universidade Nova de Lisboa.
 
 Em 2008, morria o Almirante Andrade e Silva, Chefe de Estado-Maior da Armada entre 1989 e 1991,
e em 2009, morria Armando Rocha Trindade, fundador da Universidade Aberta, 72 anos.
 
 Em 2009 morria Armando Rocha Trindade, fundador da Universidade Aberta, aos 72 anos.
 
 Em 2010, o Sporting vencia a Taça Challenge e consegue trazer pela primeira vez um troféu europeu
para o andebol português.
 
 Em 2011, o presidente da região separatista georgiana da Abjasia, Serguéi Bagapsh, morria em
Moscovo depois de complicações após uma operação cirúrgica. Tinha 62 anos.
 
 Em 2013, morria Franca Rame, atriz e feminista italiana, mulher e parceira do prémio Nobel da
Literatura Dario Fo há mais de meio século, aos 83 anos.
 
 Em 2014, morria Umaro Djaló, antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-
Bissau, em Lisboa, vítima de doença.
 
 Em 2015, morria Doris Hart, ex-tenista norte-americana, antiga número um mundial de ténis, aos 89
anos, em sua casa, na Florida.
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ANDEBOL

O Benfica adiou ontem 
a decisão sobre o novo 
campeão nacional de andebol, 
ao vencer, na Luz, o ABC por 
34-32. Com este resultado, a 
final está igualada (2-2), o que 
significa que será disputado 
um quinto jogo entre as duas 
equipas, na próxima quarta-
feira, em Braga.

Numa partida muito 
equilibrada, o intervalo 
chegou com um empate a 
12 golos, igualdade que se 
repetiria no final do encontro 
(28-28). No último minuto 
do tempo regulamentar, 
os “encarnados” viram três 
cartões vermelhos (Ales 
Silva, Javier Borragán e Tiago 
Pereira) e voltaram ao jogo em 
clara inferioridade numérica.

Aproveitou então o ABC 
para fugir no marcador, 
marcando por duas vezes sem 
resposta, mas à medida que os 
lisboetas foram recuperando 
jogadores o resultado voltou 
a ficar nivelado. No último 
lance do primeiro tempo do 
prolongamento, o Benfica 
passou para a frente, com um 
golo de Hugo Lima (31-30).

No últimos cinco minutos 
do tempo extra, o Benfica 
superiorizou-se ao adversário, 
beneficiando também de uma 
exclusão já à entrada para o 
último minuto, que resultou 
num golo de Belone, de livre 
de sete metros.

“Sabíamos que ia ser uma 
luta até ao último minuto, mas 
a equipa merecia o quinto 
jogo”, resumiu Mariano 
Ortega, treinador dos 
“encarnados”. Do lado do ABC, 
Carlos Resende lamentou não 
ter podido festejar já ontem: 
“O Benfica teve um pouco 
mais de lucidez na parte final”. 

Com este resultado, 
confirma-se a importância do 
factor casa, depois de o ABC 
ter vencido no pavilhão Flávio 
Sá Leite (40-38 e 27-23) e de o 
Benfica ter feito o mesmo em 
Lisboa (28-25 e 34-32).

Benfica adia para um 
quinto jogo discussão 
do título com ABC
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o 

CONFUSÃO. 
Tiago Pereira 
marca pelo 

Benfica: a 
policia 

interveiono 
túnel de acesso 

aos balneários; 
houve uma 
garrafa de água 

arremessada 
para o campo 

34 32 
BENFICA ABC 

Mariano Ortega0 
GLS EXC 

°Carlos Resende 
GLS EXC 

H. FIGUEIRA O 
TIAGO PEREIRA 5 
ALES SILVA 3 
DAVIDE CARVALHO 5 
BELONE MOREIRA 5 
JOÃO PAIS 1 
ELIEDY SEMEDO 4 

N. MITREVSKI O  O o 
JAVIER BORREGAN 3 
TIAGO FERRO 2 o 
PAULO MORENO O o 
U. FERREIRA 1 o 
HUGO LIMA 2 o 
A. ARANDA O o 
DRAGAN VRGOC 2 o 
A. CAVALCANTI 1 o 

H. GOMES O o 
FABIO VIDRAGO 4 
NUNO GRILO 4 
HUGO ROCHA 3 
PEDRO SEABRA 6 
PEDRO SPINOLA 8 
M. SARMENTO 4 

D. BRANQUINHO 2 
JOÃO GONÇALVES O 
NUNO REBELO 1 
ANDRÉ GOMES O 

o 
.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

3m 
o 
o 
o 
o 

ANDEBOL 

BENFICA CHEIO DE ALMA 
Os encarnados bateram 
o ABC, na Luz, num jogo 
intenso. O título decide-
se quarta-feira em Braga 

NORBERTO SANTOS 

EM Num duelo cheio de intensi-
dade, o Benfica puxou dos galões 
para derrotar o ABC, por 34-32, 
após prolongamento, na Luz, 
adiando a decisão da conquista 
do título para a próxima quarta: 
feira no quinto e último jogo da 
final do playoff, em Braga. 

Benfica e ABC estão empatados 
(2-2), depois de as águias terem 
festejado uma Vitória que lhes 
permite manter viva a chama de 
serem campeões. 

Foi um jogo bastante intenso, 
levado para o prolongamento de -
pois de o Benfica ter desperdiça-
do uma vantagem (28-27) a 9 se-
gundos do final do tempo regula-
-mentar. O ABC empatou (28-28) 
e, com os nervos à flor da pele, Ja- 

AO INTERVALO:12-12; AOS 60':28-28 
*APÓS PROLONGAMENTO 

LOCAL: Pavilhão n9  2 do Estádio da Luz 
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador 

vier Borregan e Tiago Pereira fo - 
ram sancionados com o verme-
lho direto, sendo que Ales Silva 
também foi para o banco por ter 
acumulado a 34  exclusão. Esta si- 

tuação levou a que no início do 
prolongamento o Benfica só ti-
vesse quatro jogadores, incluin-
do o guarda-redes. 

O ABC aproveitou para mar-
car, mas não conseguiu manter a 
vantagem de dois golos (28-30). 
E o Benfica, já com a equipa 
completa, operou uma revira-
volta notável, passando para a 
frente aos 33-32 para depois Da-
vide Carvalho selar a vitória por 
34-32, que se ajusta ao desenro-
lar da partida. Foi um Benfica 
cheio de alma que conseguiu 
anular a vantagem dos minho-
tos, que poderiam ter feito a fes-
ta na Luz. O mérito também vai 
para o guarda-redes Hugo Fi-
gueira, que fez um punhado de 
boas defesas, impedindo o 
triunfo dos bracarenses. 

Conselho de Disciplina analisa 
Pelo facto de os cartões verme-
lhos diretos na equipa do Benfica 
terem ocorrido no último minu-
to, o relatório cio árbitro será 

FINAL DO PLAYOFF 
Jogo 1-  ABC-Benfica 40-38 
Jogo 2 - Benfica-ABC 28-25 
Jogo 3 -ABC-Benfica 27-23 

Jogo 4 - Benfica-ABC 34-32 
Jogo 5 - ABC-Benfica 4a feira 

apreciado pelo Conselho de Dis-
ciplina, amanhã ou terça-feira. 
Sô nessa altura se saberá se Tiago 
Pereira e Javier Borreganvão po-
der representar o clube no derra-
deiro jogo do playoff. 

Entretanto, no final do encon-
- tro registaram-se alguns inci-
dentes junto ao túnel de acesso 
aos balneários. Uma troca de pa-
lavras entre jogadores do ABC e 
Benfica, ainda no campo, pro-
longou-se no regresso às cabi-
nas. A polícia foi-,chamada a in-
tervir, mas os âniMos serenaram 
pouco depois quando as duas 
equipas regressaram ao campo 
para receber o apoio dos adeptos. 
A picardia foi esquecida, para 
bem do espetáculo. o 

MARIANO ORTEGA FELIZ COM .RTES T A DO  CARLOS RESENDE MOSTRA-SE CONFIANTE 

"Jogadores mereciam 52  jogo"  "Temos o apoio do público" 
Mariano Ortega, treinador 

do Benfica, enalteceu a entrega 
dos seus jogadores que tiveram 
muita coragem para operar a re-
viravolta no marcador. 

"Entrámos no prolongamen-
to com menos três jogadores e 
essa situação foi difícil de gerir. 
Mas quando a equipa ficou com- 

pleta, o Benfica mostrou a sua 
garra e determinação. Os meus 
jogadores mereciam decidir o 
título num 52  jogo", referiu o 

. técnico espanhol. 
Ortega lembrou que tudo está 

em aberto para o duelo em Braga, 
mas deixou um alerta: "Temos 
de jogar com muita cabeça. " o  

Wa "Se me dissessem no inicio do 
campeonato que o ABC estaria a 
um jogo de decidir o título em Bra-
ga, assinava já por baixo." Foi as-
sim que o técnico do ABC, Carlos 
Resende, se referiu ao cenário da 
próxima quarta-feira, no último 
jogo da final do playoff. 

Resende mostrou-se confiante  

por jogar diante dos seus adeptos. 
"Temos o apoio do pública.° que é 
sempre uma vantagem", subli-
nhou o responsável tébnico do 
ABC. "Os meus jogadores não esti-
veram bem no capítulo da finaliza-
ção, mas tenho de dar os parabéns 
ao guarda-redes do Benfica", vin-
cou Resende. o Página 12
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ANDEBOL A equipa feminina 
do Sports Madeira venceu 
ontem o Juve Lis, por 27-22, e 
apurou-se para a final da Taça 
de Portugal, onde hoje, no 
Funchal, às 15 horas, vai 
defrontar o Colégio de Gaia, que 
na outra meia-final bateu o 
Madeira SAD, por 26 -22. 
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ANDEBOL 

Até que a derrota 
os separe 
-> ABC pode sagrar-se campeão 
hoje, na Luz, se vencer o Benfica. 
Encarnados obrigados a vencer 

Pela vez desde o final de outubro, 
Benfica e ABC medem forças numa 
epopeia incrível de jogos equilibrados: 
assim foi na final da Taça Chailenge, ganha 
pelos bracarenses e nesta final onde os 
minhotos dispõem de vantagem de 2-1ao 
cabo de 3 jogos e podem hoje fazer a festa 
na Luz em caso de sucesso. A acontecer, o 
título volta a Braga passados nove anos do 
sucesso de Jorge Rito em 2006/07, sem 
esquecer que no ano seguinte foi o Benfica 
a festejar e contra o ABC pela mão do 
malogrado Aleksander Donner! Nuno Grilo, 
lateral do ABC, frisa: «Estamos tranquilos, 
não vamos inventar nada, vamos com 
garra, luta e ambição, como sempre, e 
temo-nos saído bem assim. Se pudermos 
ser campeões já amanhã [hoje], não há 
dúvidas de que vamos fazer por isso. Mas o 
Benfica ainda quer ter uma palavra a dizer, 
joga em casa com o seu público, mas nós 
também vamos ter os nossos apoiantes. 
Eles sabem que se perderem, nós somos 
campeões, se ganharem têm de vir a Braga 
para o 5,0  jogo onde temos tido um público 
perfeito e excecional», rematou. Por sua 
vez, João Pais, ponta-esquerda do Benfica, 
frisou: «Em Braga tem sido um ambiente 
bonito e difícil ao mesmo tempo, tal como 
temos conseguido puxar a nossa massa 
adepta e esperemos que isso continue a 
fazer sentido para eles, pois vamos jogar 
mais uma final», acrescentando: «Se não 
acreditássemos, não entravamos em 
campo nem viajávamos a Braga para Jogar. 
É essa a nossa ambição, a nossa vontade e 
tem isso que nos tem caraterizado ao longo 
da época, lvemos esse percalço para a 
Chailenge em casa, mas conseguimos ir 
ganhar a Braga contra todas as expetativas. 
Queremos fazer o 2-2», concluiu. H. C. 

CONFRONTOS ESTA ÉPOCA 

4 28 de outubro 2015 
Benfica-ABC 
Andebol 1 - 10.'  Jornada  
4 3 de fevereiro 2016 
ABC-Benfica 
Andebol 1 - 21.' Jornada  
4 8 de maio 2016 
ABC-Benfica 
Andebol 1- Final: Jogo 1  
4 11 de maio 2016 
BenfIca-ABC 
Andebol 1- Final: Jogo 2  
-+  u, de maio 2016 
Benfica-ABC 22-28 
Taça Chailenge - Final: 1' mão 
4 21 de maio 2016 
ABC-Benfica 25-22 
Taça Challenge -  Final:  2.' mão 

4 25 de maio 2016 
ABC-Benfica 27-23 
Andebol 1- Final: Jogo  3 
Resumo: ABC 4 vitórias, Benfica 3 vitórias 

CALENDÁRIO 
-+ Final -)  Jogo 4 Hoje ■ 

Benfka-ABC (1-2) 17.00 b 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 

34,28 

40-38 

28-28 
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Benfica triunfa sobre ABC e leva final para o quinto jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=614337

 
O Benfica venceu, este sábado, o ABC no prolongamento, por 34-32, no quarto jogo da final do
Nacional de andebol, levando a disputa do título para o quinto e último jogo. O jogo chegou empatado
(12-12) ao intervalo e saiu também equilibrado no final do tempo regulamentar, com 28-28, sendo
que o Benfica viu três jogadores expulsos. Apesar do ABC se ter adiantado no prolongamento, com
dois golos, foi o Benfica que acabou por triunfar e levar a decisão para o último encontro. O jogo da
decisão do título realiza-se na próxima quarta-feira, 1 de junho, em Braga.
 
 28-05-2016
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Benfica vence ABC e adia decisão do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/benfica_vence_abc_e_adia_decisao_do_titulo.html

 
Negra da final do campeonato vai decorrer em Braga O Benfica derrotou este sábado, em casa, o ABC,
por 34-32, após prolongamento, e adiou a decisão do título de campeão nacional de andebol para o
quinto e último jogo da final do campeonato. No Pavilhão da Luz, em Lisboa, o equilíbrio registado ao
intervalo (12-12) não se desfez no final do tempo regulamentar (28-28) e só no prolongamento o
Benfica conseguiu superiorizar-se aos minhotos, que recentemente conquistaram a Taça Challenge
batendo os 'encarnados' na final, com vitória na primeira mão e derrota na segunda. O título vai
decidir-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a 1 de junho, palco do quinto jogo da final, onde o
ABC procura o seu 13.º título, o primeiro desde 2007, enquanto o Benfica, campeão pela última vez
em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto, persegue a oitava vitória no campeonato.
 
 28.05.2016
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Benfica vence ABC e adia decisão do título para o último jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d3b18cef

 
28 DE MAIO DE 201620:46
 
 Encarnados bateram ABC no pavilhão da Luz, após prolongamento, e empataram a final (2-2)
 
 O Benfica derrotou este sábado em casa o ABC, por 34-32, após prolongamento, e adiou a decisão do
título de campeão nacional de andebol para o quinto e último jogo da final do campeonato.
 
 No Pavilhão da Luz, em Lisboa, o equilíbrio registado ao intervalo (12-12) não se desfez no final do
tempo regulamentar (28-28) e só no prolongamento o Benfica conseguiu superiorizar-se aos
minhotos, que recentemente conquistaram a Taça Challenge batendo os 'encarnados' na final, com
vitória na primeira mão e derrota na segunda.
 
 O título vai decidir-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a 1 de junho, palco do quinto jogo da
final, onde o ABC procura o seu 13.º título, o primeiro desde 2007, enquanto o Benfica, campeão pela
última vez em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto, persegue a oitava vitória no
campeonato.
 
Lusa
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Andebol: Benfica vence ABC e força a negra na luta pelo título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=827275

 
HOJE às 22:57
 
 O Benfica derrotou hoje em casa o ABC, por 34-32, após prolongamento, e adiou a decisão do título
de campeão nacional de andebol para o quinto e último jogo da final do campeonato.
 
 No Pavilhão da Luz, em Lisboa, o equilíbrio registado ao intervalo (12-12) não se desfez no final do
tempo regulamentar (28-28) e só no prolongamento o Benfica conseguiu superiorizar-se aos
minhotos, que recentemente conquistaram a Taça Challenge batendo os 'encarnados' na final, com
vitória na primeira mão e derrota na segunda.
 
 O título vai decidir-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a 01 de junho, palco do quinto jogo da
final, onde o ABC procura o seu 13.º título, o primeiro desde 2007, enquanto o Benfica, campeão pela
última vez em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto, persegue a oitava vitória no
campeonato.
 
 Diário Digital / Lusa
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ABC/UMINHO
JOGA EM LISBOA
PARA O TÍTULO

NACIONAL.
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ABC joga hoje na luz, às 17h00, com o benfica

«Queremos festejar o título já»

 Luís Filipe Silva

H
umberto Gomes e 
Nuno Grilo foram 
bem claros na confe-
rência de imprensa 

de ontem. O ABC deslo-
ca-se hoje ao Pavilhão da 
Luz, em Lisboa, para de-
cidir o título nacional. Os 
dois jogadores academis-
tas afirmaram que o jogo 

de hoje, às 17h00, ante o 
Benfica «é para vencer» 
e dedicir desde logo a 
questão do título nacio-
nal, apesar de o ABC, em 
caso de derrota, ter a van-
tagem de decidir em ca-
sa, na próxima quarta-fei-
ra, a competição numa 
finalíssima.

«Queremos ser cam-
peões já amanhã [hoje]. É 

para isso que vamos entrar 
em campo. É certo que 
não vai ser fácil e a equi-
pa que cometer menos 
erros será a vencedora» 
disse o experiente guar-
da-redes do ABC, Hum-
berto Gomes.

O atleta academista pe-
diu mais uma vez o apoio 
dos adeptos que se vão 
mobilizar em autocarros 

hoje para Lisboa. «Como 
se tem visto nos jogos em 
casa eles são o nosso oi-
tavo elemento e têm-nos 
ajudado bastante. 

Estou convicto que 
amanhã [hoje] vamos ter 
um apoio forte no pavi-
lhão da Luz», disse.

Nuno Grilo está de re-
gresso depois de ter fa-
lhado os dois jogos da Ta-
ça Challenge, por lesão, 
e não acredita que este 
jogo vá diferir dos ou-
tros já disputados nesta 
época.

«Não acredito que o 
Benfica vá fazer algo de 
diferente e penso que es-
te jogo vai decidir-se nos 
pormenores.

Nós vamos com tudo, 
com a nossa raça e com a 
nossa ambição. Se puder-
mos terminar o campeo-
nato já amanhã, excelen-
te,  senão ainda teremos 
a finalíssima em casa na 
quarta-feira. Mas não va-
mos com o pensamento 
de trazer a decisão para 
aqui. Queremos vencer 
já», destacou o jogador 
do ABC.

L
u

ís
 F
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p

e
 S
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a

Nuno Grilo e Humberto Gomes são a voz da ambição do ABC/UMinho
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54.º aniversário do
Grupo Desportivo
Azinhaga é celebrado
hoje em São Roque com
um nutrido programa
de iniciativas.

Zumba, Andebol e Futebol são, por enquanto, as três modalidades promovidas pelo “renascido” GD Azinhaga.  

“A
caminho do 55” é o
tema das celebrações
do 54.º aniversário do
Grupo Desportivo Azi-
nhaga (GDA), colecti-

vidade sediada em São Roque
que, há dois anos a esta parte
vem lutando com sucesso contra
o espectro da extinção com que
se vinha confrontado desde o
início deste século. 
Fundado em 23 de Maio de

1962, no seio de um projecto de
familiares e amigos adeptos dos
jogos de mesa, como as cartas e
dominó, o GDA acabou por se
abrir à freguesia de São Roque
e à cidade do Funchal nas déca-
das seguintes abraçando moda-
lidades desportivas como o ténis
de mesa, cuja prática ajudou a
introduzir e disseminar na Ma-
deira. 
Também abraçou a prática do

futebol, mas foi sobretudo no
ciclismo que esta coletividade
viveu momentos de glória, com
a conquista de vários títulos de
campeão da Madeira e partici-
pações regulares de bom nível
em provas e campeonatos na-
cionais. 
«Não vale a pena lembrar por-

que é que o Azinhaga esteve
quase a desaparecer», observa
Gonçalo Gonçalves, atual presi-
dente da coletividade. «Há dois
anos, o clube estava sem atletas
e em vias e fechar e tal não acon-
teceu porque a direção anterior,
que era liderada por Guilherme
Sousa, e o grupo de pessoas que

veio a integrar aquela a que pre-
sido, conseguiram encontrar
uma solução para não deixar
cair o clube», explica, acrescen-
tando que as “forças vivas” da
freguesia também colocaram o
seu “grão de areia” no projecto
de recuperação que «hoje tem
um trabalho para mostrar». 
Os “grandes” da Madeira «têm

vindo buscar atletas que são
formados no nosso clube», lem-
bra Gonçalo Gonçalves, desta-
cando os casos de Marítimo e
Nacional. 
Atualmente, o GD Azinhaga

promove a prática federada do
futebol (cerca de 30 atletas) e
andebol (mais de 20) com crian-
ças dos 5 aos 12 anos de idade,
«90 por cento dos quais são na-
turais e residentes na freguesia
de São Roque».
No futebol, o presidente da

coletividade sanroqina destaca
ainda a parceria com o Laranji-
nhas Sport Clube. 
O clube criou ainda uma va-

lência na área do “fitness”, que
desde há ano e meio possibilita
o acesso, mediante o pagamento

©
 D

. R
.

Grupo Desportivo Azinhaga
em festa e “A caminho do 55”

de uma mensalidade, a sessões
de Zumba para crianças e adul-
tos, tanto em ”terra firme” como
na piscina (complexo da Pen-
teada), em cujas atividades par-
ticipam cerca de 40 indivíduos
de todas as idades e que são
acompanhados por duas intru-
toras.
«Gostaríamos de promover

mais modalidades, como o ci-
clismo, devido à nossa história,
mas este desporto exige atual-
mente recursos financeiros ele-
vados», lembra, indicando que
um futuro alargamento da oferta
desportiva poderá passar pelo
atletismo, nomeadamente na
vertente do Trail. 
A sobrevivência do clube não

foi assegurada apenas com o
«amor à camisola» de antigos e
atuais dirigentes, reconhece Gon-
çalo Gonçalves, fazendo questão
de “agradecer os apoios do Go-
verno Regional, Câmara Muni-
cipal do Funchal, Junta de Fre-
guesia de São Roque e algumas
empresas que ocasionalmente
patrocinam atividades do GD
Azinhada. JM

COLETIVIDADE
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

Os “grandes” da
Madeira «têm vindo
buscar atletas que
são formados no
nosso clube»,
lembra o presidente
do GDA, Gonçalo
Gonçalves.

“
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ANDEBOL
Meias-finais da Taça Portu-
gal Multicare Feminina, no
Pavilhão do Funchal: CS Ma-
deira-Juve Lis (16:00); Colé-
gio de Gaia/Toyota-Madeira
Sad (18:00). 
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MÚSICA, DIVERSÃO,
DESPORTO E HOMENAGENS
A partir das 14:00 de hoje, no
espaço da Festa, compreen-
dido entre o Campo de Jogos
de São Roque e a Praça do
Encontro, é possível apreciar
uma demonstração e jogos
das escolas de andebol e fute-
bol. Para as 17:00 foi agenda-
do um jogo de futebol femini-
no, que será disputado entre
as mães dos atletas. Uma
hora mais tarde terá lugar o
Jogo das Estrelas, entre os
membros dos órgãos sociais e
a equipa convidada.
Pelas 19:00 realiza-se a ses-
são de discursos a cargo dos
órgãos máximos do clube e
representantes das diversas
entidades regionais e locais. 
Cerca de 45 minutos depois,
serão homenageados dos
coordenadores dos três secto-
res desportivos do clube: Lina
Rodrigues (Fitness), José An-
tónio Gonçalves (Futebol) e
Eduardo Fonseca (Andebol).
Às 19:45 tem início do jantar-
convívio, estando prevista
para as 20:30, uma aula de
Zumba, com demonstração
das atletas do clube. 
Para terminar a jornada ani-
versariante, às 21:00 começa
a atuação da banda convidada
Madeira Despique Gente An-
tiga.
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ANDEBO Benfica recebe hoje o ABC para o quarto jogo da final do play-off. Em caso de 
triunfo, bracarenses são campeões; aos encarnados interessa adiar tudo para quarta-feira 

er título na Luz 
voltar a Braga 

Nuno Grilo espera voltar a superar a barreira defensiva do Benfica 

A história da final começou 
com vitória do ABC em 
casa; seguiram-se triunfo 
do Benfica na Luz e novo 
êxito dos minhotos, que 
têm a vantagem de um 
quinto jogo em casa, mas 
querem festejar já hoje 

PAULACAPELAMARTINS 

••• A vantagem na final do 
play-offpertence ao ABC e foi 
conquistada em Braga quatro 
dias depois de os academistas 
terem festejado a Taça 
Challenge, igualmente ganha 
ao Benfica. Agora, os minho-
tos chegam à Luz, onde perde-
ram o segundo jogo (25-28), 
embalados pelo triunfo euro-
peu e pela vitória da passada 
quarta-feira, no jogo 3. 

Nuno Grilo, lateral-esquer-
do do ABC, não esconde a con-
fiança que toda a equipa sente 
na deslocação a Lisboa. "Va-
mos com ambição. Se não der 
para ganhar na Luz, temos a fi-
nalíssima em casa. Mas não 
vamos pensar nisso; vamos 
para ganhar", referiu, adian-
tando: "Eles não têm espaço 
para errar. Nós temos a vanta-
gem de ter o quinto jogo em 
Braga. Embora não seja nisso 
que nos focamos, porque que-
remos mesmo é ganhar o jogo  

4." Para o meia-distância, há 
uma certeza: "Não acredito 
que o Benfica vá fazer algo de 
diferente. Não é em três dias 
que se muda a maneira de jo-
gar. Corrigirão pormenores, 
mas nós também. É nos por-
menores que se ganha este 
tipo de jogos." 

Do outro lado, o ponta-es-
querda João Pais foi claro: "Há 
que encarar este jogo com o  

máximo de seriedade, porque 
estamos na luta e queremos 
adiar a decisão mais um jogo e 
chegar a quarta-feira com to-
das as possibilidades de lutar-
mos pelo título. Temos de es-
tar atentos aos detalhes, que 
vão fazer a diferença." Decidi-
do a forçar a finalíssima, o ex-
tremo do Benfica realçou: "É 
essa a nossa ambição, é essa a 
nossa vontade e tem sido isso  

que nos tem caracterizado ao 
longo da época, nomeada-
mente na Taça de Portugal, 
que ganhámos." 

Recorde-se que o ABC não é 
campeão desde 2006/07 e o 
Benfica desde 2007/08; de-
pois disso, o FC Porto lançou-
se numa-série de sete títulos 
consecutivos, batendo a do 
Sporting, que tinha sido pen-
ta na década de 70. 

    

 

A\:TE 

 

 

JOGOS 

 

 

w 

  

Foram sete as 
vezes que ABC 
e Benfica se 

defrontaram 
esta época: 

duas na fase 

regular, três no 

play-off e duas 
na Taça 

Challenge 

 

Em sete jogos, 
o ABC ganhou 
quatro (um na 

fase regular, 
dois no play-off 
e um na Taça 

Challenge) e o 

Benfica três 
(um na fase 
regular, um no 

play-off e um 
na Taça 

Challenge) 
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S E 

Campeonato nacional -
Final Play-Off, 4° Jogo - 
Benfica-ABC,17h00, 
Pavilhão Fidelidade. 

Campeonato da Liga • 
Fina1/49ogo - FC 
Porto-Benfica, 21h00, 
Dragão Caixa. 

Juniores A - I Divisão - 2a 
Fase -13a Jornada -
Apuramento de 
Campeão: Benfica-FC 
Porto; Académica-Rio Ave; 
Belenenses-Sporting 
(Campo Conde Sucena); 
Paços Ferreira-V. 
Guimarães. Manutenção/ 
Descida - Zona Norte: 
Boavista-Vizela (Estádio da 
Pasteleira); Gil 
Vicente-Feirense (CD 
Martim, Barcelos); 
Moreirense-Tondela; 
Braga-Leixões. Zona Sul: 
Oeiras-Nacional; 
Portimonense-Torreense; 
Sacavenense-Loures; 
Leiria-Casa Pia. Jogos às 
17h00. 

Taça de Portugal - Final -
Futebol Benfica-Valadares, 
16h00, Estádio Nacional. 

I Divisão,24aJornada: 
Sporting-Física, 
16h00;Braga-Turguel, 
17h00; 
Valongo-0liveirense,17h00; 
Sanjoanense-Paço de 
Arcos,18h00; FC 
Porto-Benfica,18h00; 
Candelária-J. Viana,21h00; 
Barcelos-Cambra,21h30. 

Volta a Itália, com 
a participação de André 
Cardoso (Cannondale) -
20a etapa: 
Guillestre-SantAnnadi 
Vinadio, na distância de 134 
km. 
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ABC quer título na Luz e Benfica quer voltar a Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=de831e8

 
Braga, 25 / 05/ 2016 - O ABC recebeu esta noite o Benfica no Pavilhão Flávio Sá Leite no 3º jogo da
final do campeonato nacional 2015/2016 ( Gonçalo Delgado / Global Imagens ) Fotografia: Gonçalo
Delgado PAULA CAPELA MARTINS 28 Maio 2016 às 10:51 Tópicos A história da final começou com
vitória do ABC em casa; seguiram-se triunfo do Benfica na Luz e novo êxito dos minhotos, que têm a
vantagem de um quinto jogo em casa, mas querem festejar já este sábado A vantagem na final do
play-off pertence ao ABC e foi conquistada em Braga quatro dias depois de os academistas terem
festejado a Taça Challenge, igualmente ganha ao Benfica. Agora, os minhotos chegam à Luz, onde
perderam o segundo jogo (25-28), embalados pelo triunfo europeu e pela vitória da passada quarta-
feira, no jogo 3. Nuno Grilo, lateral-esquerdo do ABC, não esconde a confiança que toda a equipa
sente na deslocação a Lisboa. "Vamos com ambição. Se não der para ganhar na Luz, temos a
finalíssima em casa. Mas não vamos pensar nisso; vamos para ganhar", referiu, adiantando: "Eles não
têm espaço para errar. Nós temos a vantagem de ter o quinto jogo em Braga. Embora não seja nisso
que nos focamos, porque queremos mesmo é ganhar o jogo 4." Para o meia-distância, há uma
certeza: "Não acredito que o Benfica vá fazer algo de diferente. Não é em três dias que se muda a
maneira de jogar. Corrigirão pormenores, mas nós também. É nos pormenores que se ganha este tipo
de jogos." Do outro lado, o ponta-esquerda João Pais foi claro: "Há que encarar este jogo com o
máximo de seriedade, porque estamos na luta e queremos adiar a decisão mais um jogo e chegar a
quarta-feira com todas as possibilidades de lutarmos pelo título. Temos de estar atentos aos detalhes,
que vão fazer a diferença." Decidido a forçar a finalíssima, o extremo do Benfica realçou: "É essa a
nossa ambição, é essa a nossa vontade e tem sido isso que nos tem caracterizado ao longo da época,
nomeadamente na Taça de Portugal, que ganhámos." Recorde-se que o ABC não é campeão desde
2006/07 e o Benfica desde 2007/08; depois disso, o FC Porto lançou-se numa série de sete títulos
consecutivos, batendo a do Sporting, que tinha sido penta na década de 70.
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DIRETO|Benfica-ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=385f43d

 
Benfica vence ABC, por 34-32, no quarto jogo da final do play-off do Campeonato Nacional de Andebol
e adia a decisão do título para o quinto e derradeiro encontro, quarta-feira em Braga.
 
JOGO EM DIRETO
BENFICA 34-32 ABC
 
70Benfica vence ABC e força a "negra"
70Termina a partida na Luz
69
GOLOOOOOOOO !!!
Davide Carvalho ainda marca
69Encarnado Hugo Figueira defende a 10 segundos do fim
69ABC joga com guarda-redes avançado
68
GOLOOOOOOOO !!!
Belone Moreira aproveita livre 7 metros para colocar Benfica na frente
68ABC vai jogar até ao fim com menos um jogador
682 minutos para Hugo Rocha (ABC)
687 metros para o Benfica
68
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola empata partida
67
GOLOOOOOOOO !!!
Belone Moreira coloca encarnados na frente
67Mais uma interrupção para a limpeza do piso
66
GOLOOOOOOOO !!!
Miguel Sarmento empata a partida
65Defesa do guarda-redes minhoto Humberto Gomes
65Benfica começa com posse de bola
65Começa a segunda parte do prolongamento
65Termina a primeira parte do prolongamento
64
GOLOOOOOOOO !!!
Hugo Lima coloca Benfica na frente
64Defesa do guarda-redes encarnado Hugo Figueira
64Limpeza do piso
641 minuto para terminar primeira parte do prolongamento
63
GOLOOOOOOOO !!!
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Hugo Lima empata partida
63
GOLOOOOOOOO !!!
Belone Moreira da linha de 7 metros
637 metros para o Benfica
62Equipa encarnada já está completa
61
GOLOOOOOOOO !!!
Miguel Sarmento alarga vantagem
60Jogo parado para Hugo Lima (Benfica) ser assistido
60
GOLOOOOOOOO !!!
Fábio Vidrago pelos bracarenses
60Benfica entra em campo com menos três jogadores, devido às desqualificações de Javier Borragan,
Tiago Pereira e Ales Silva
60Começa o prolongamento
60Haverá prolongamento na Luz
60Jogo termina empatado (28-28)
60Termina o tempo regulamentar
59
GOLOOOOOOOO !!!
Hugo Rocha empata da linha de 7 metros
597 metros para o ABC
59Cartão vermelho para Javier Borragan (Benfica)
59Cartão Vermelho para Tiago Pereira (Benfica)
59Timeout para o Benfica
59Nuno Grilo remata à barra
59Timeout para o ABC
59Desqualificação para Ales Silva (Benfica), terceira exclusão 2 minutos
59
GOLOOOOOOOO !!!
Ales Silva coloca Benfica na frente
58Últimos dois minutos
57Falta técnica, passos assinalados a Nuno Grilo (ABC)
56
GOLOOOOOOOO !!!
Tiago Pereira empata partida
55
GOLOOOOOOOO !!!
Nuno Grilo coloca minhotos na frente
55
GOLOOOOOOOO !!!
Javier Borragan aproveita livre de 7 metros
547 metros para o Benfica
54
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Seabra coloca minhotos na frente
54Timeout para o ABC
54
GOLOOOOOOOO !!!
Encarnado Dragan Vrgoc empata partida
53
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola coloca ABC na frente
52
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GOLOOOOOOOO !!!
Alexandre Cavalcanti empata partida
51
GOLOOOOOOOO !!!
Belone Moreira a reduzir pelas águias
51Entra Nikola Mitrevski para a baliza encarnada, sai Hugo Figueira
51
GOLOOOOOOOO !!!
Nuno Grilo soma mais um para o ABC
50
GOLOOOOOOOO !!!
Encarnado Tiago Pereira reduz desvantagem
50Últimos dez minutos do tempo regulamentar
49Jogo parado - Pedro Spínola (ABC) a ser assistido
49
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Seabra pelos minhotos
49
GOLOOOOOOOO !!!
Elledy Semedo reduz desvantagem
48
GOLOOOOOOOO !!!
Nuno Grilo coloca ABC com dois golos de vantagem
47
GOLOOOOOOOO !!!
Elledy Semedo pelo Benfica
47
GOLOOOOOOOO !!!
Nuno Rebelo pelo minhotos
46Reentra Hugo Figueira para a baliza encarnada
46
GOLOOOOOOOO !!!
Miguel Sarmento, da linha de 7 metros, coloca ABC na frente
46Nikola Mitrevski entra para a baliza encarnada para tentar travar 7 metros
462 minutos para Ales Silva do Benfica
467 metros para o ABC
45
GOLOOOOOOOO !!!
Ales Silva volta a empatar partida
45
GOLOOOOOOOO !!!
Hugo Rocha coloca ABC na frente
4515 minutos para o final do tempo regulamentar
44Mais uma defesa de Hugo Figueira do Benfica
43Defesa do guardião minhoto Humberto Gomes
43Defesa do guarda-redes encarnado Hugo Figueira
40
GOLOOOOOOOO !!!
Davide Carvalho empata a partida
39
GOLOOOOOOOO !!!
Tiago Pereira reduz desvantagem
39Pedro Seabra (ABC) é assistido
38
GOLOOOOOOOO !!!
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Pedro Seabra alarga vantagem
38
GOLOOOOOOOO !!!
Tiago Ferro coloca Benfica a um golo
38Defesa de Humberto Gomes, guarda-redes do ABC
372 minutos para Elledy Semedo (Benfica)
372 minutos para Nuno Grilo (ABC)
37
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola pelos minhotos
37
GOLOOOOOOOO !!!
Elledy Semedo reduz desvantagem
36Defesa do minhoto Humberto Gomes
36
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola alarga vantagem
35
GOLOOOOOOOO !!!
Fábio Vidrago pelos bracarenses
33
GOLOOOOOOOO !!!
Ales Silva empata a partida
32
GOLOOOOOOOO !!!
Hugo Rocha, da linha de 7 metros, coloca o ABC na frente pela primeira vez
327 metros para o ABC
31Guarda-redes travam remates
31
GOLOOOOOOOO !!!
Nuno Grilo pelos bracarenses
31
GOLOOOOOOOO !!!
Tiago Pereira pelo Benfica
30Começa a segunda parte
30Intervalo na Luz
29
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola empata partida
28
GOLOOOOOOOO !!!
Tiago Ferro coloca Benfica na frente
28Diogo Branquinho empata a partida
26
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Seabra coloca ABC com um golo de desvantagem
25Timeout para o ABC
25Hugo Figueira continua a fechar a baliza encarnada
24Mais uma defesa de Hugo Figueira (Benfica)
24
GOLOOOOOOOO !!!
Uelington Silva pelo Benfica
23Bracarense Humberto Gomes faz mais uma defesa
232 minutos para Hugo Rocha do ABC
23Encarnado Hugo Figueira faz duas defesas seguidas

Página 30



22
GOLOOOOOOOO !!!
Dragan Vrgoc coloca o Benfica na frente
21
GOLOOOOOOOO !!!
Diogo Branquinho chega ao empate
21Defesa de Humberto Gomes, guarda-redes do ABC
19
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Seabra pelos bracarenses
19
GOLOOOOOOOO !!!
João Pais pelo Benfica
19
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola reduz desvantagem
18Mais uma defesa do encarnado Hugo Figueira
18
GOLOOOOOOOO !!!
Javier Borragan pelos encarnados
18
GOLOOOOOOOO !!!
Miguel Sarmento pelos bracarenses
17Defesa de Hugo Figueira, guarda-redes encarnado
16
GOLOOOOOOOO !!!
Javier Borragan aproveita livre de 7 metros
167 metros para o Benfica
14Javier Borragan remata ao poste da baliza bracarense
13
GOLOOOOOOOO !!!
Fábio Vidrago pelos minhotos
13
GOLOOOOOOOO !!!
Tiago Pereira pelos encarnados
13Entra Javier Borragan nos encarnados
13Timeout para o Benfica
12
GOLOOOOOOOO !!!
Fábio Vidrago reduz desvantagem
11
GOLOOOOOOOO !!!
Davide Carvalho faz o 5.º das águias
10
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola mais uma vez
9Defesa de Hugo Figueira, guarda-redes do ABC
8
GOLOOOOOOOO !!!
Pedro Spínola pelos minhotos
7Cartão Amarelo para Tiago Pereira do Benfica
7Cartão Amarelo para Hugo Rocha do ABC
7Cartão Amarelo para Nuno Grilo do ABC
5
GOLOOOOOOOO !!!
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Pedro Seabra faz o 1.º golo do ABC
5
GOLOOOOOOOO !!!
Elledy Semedo faz o 4.º golo do Benfica
52 minutos para Pedro Spínola do ABC
42 minutos para Ales Silva do Benfica
4Cartão Amarelo para Ales Silva do Benfica
3
GOLOOOOOOOO !!!
Davide Carvalho faz o seu segundo golo
2
GOLOOOOOOOO !!!
Davide Carvalho marca pelos encarnados
1Cartão amarelo para Belone Moreira do Benfica
1
GOLOOOOOOOO !!!
Encarnado Belone Moreira inaugura o marcador
1Cartão Amarelo para Pedro Spínola do ABC
0Começa a partida no Pavilhão N.º 2 da Luz
7 inicial Benfica - Hugo Figueira (Gr), João Pais, Davide Carvalho, Tiago Pereira, Belone Moreira, Elledy
Semedo, Ales Silva
7 inicial ABC - Humberto Gomes (Gr), Fábio Vidrago, Miguel Sarmento, Pedro Spínola, Pedro Seabra,
Nuno Grilo e Hugo Rocha
28 Maio 2016 às 17:00
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A33

Benfica vence ABC e leva final à negra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=31cbdabc

 
Braga, 25 / 05/ 2016 - O ABC recebeu esta noite o Benfica no Pavilhão Flávio Sá Leite no 3º jogo da
final do campeonato nacional 2015/2016 ( Gonçalo Delgado / Global Imagens ) Fotografia: Gonçalo
Delgado Benfica vence ABC na Luz, por 34-32, e empataram a final do play-off do nacional de
andebol, que se decide quarta-feira, em Braga O Benfica venceu este sábado o ABC, na Luz, por 34-
32, após prolongamento, e empatou a final do play-off do Campeonato Nacional de andebol, levando a
decisão para a finalíssima, que se vai jogar em Braga, no pavilhão Flávio Sá Leite, na quarta-feira, às
21 horas. Recorde-se que os minhotos venceram o jogo 1, em casa, por 40-38, após dois
prolongamentos, o Benfica empatou na Luz (28-25), os bracarenses voltaram a vencer no Flávio Sá
Leite (27-23), com as águias a responder agora, por 34-32.
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A34

Colégio Gaia afasta Madeira SAD da final da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c5682a02

 
Fotografia: Fábio Poço/Global Imagens Equipa madeirense conquistou as últimas 17 edições, mas as
gaienses foram desta vez mais fortes e vão disputar a final da Taça de Portugal com o CS Madeira O
Colégio Gaia apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal em andebol feminino ao derrotar
o Madeira SAD, vencedor das últimas 17 edições, por 26-22, em jogo disputado no Funchal. À procura
da segunda conquista na Taça de Portugal, após a vitória em 1989/1990, o Colégio Gaia disputa a
final este domingo (15 horas) diante do CS Madeira, que este sábado venceu, na outra meia-final, o
Juve Lis por 27-22. Jogo no pavilhão do Funchal. Colégio Gaia - Madeira SAD, 26-22 Ao intervalo: 12-
9. Sob a arbitragem da dupla Nuno Marques e João Correia (Aveiro), as equipas alinharam e
marcaram: Colégio Gaia: Jéssica Ferreira, Fernanda Carvalho (3), Bebiana Sabino (3), Vanessa Silva
(1), Nair Pinho (8) e Patrícia Lima (5). Jogaram ainda: Helena Soares (5), Ana Gante (1), Patrícia
Resende. Treinador: Paula Castro. Madeira SAD: Mónica Correia, Anais Gouveia (2), Cláudia Aguiar
(2), Márcia Abreu (1), Érica Tavares (6) e Renata Tavares (7). Jogaram ainda: Patrícia Fernandes,
Filipa Correia, Ana Andrade (4), Diana Roque, Mariana Sousa, Frederica Jesus. Treinador: Sandra
Fernandes.
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A35

Agenda desportiva de sábado bem preenchida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bf06582a

 
Fotografia: Álvaro Isidoro/Global Imagens 15 Abril 2016 às 19:22 Confira o que pode acompanhar
este sábado. Há muito por onde escolher! Andebol Nacional, fase final: Grupo A, play-off, meias-finais,
3.º jogo: ABC/UMinho - Sporting, 18h00 (A Bola TV) FC Porto - Benfica, 18h00 (Porto Canal) Grupo A,
play-off, apuramento do 5.º ao 8.º. 2.º jogo: Madeira SAD - Avanca, 17:00 Águas Santas - Passos
Manuel, 18h00 Grupo B, apuramento do 9.º ao 12.º, 4.ª jornada: Maia/ISMAI - Fafe, 19h00 Sporting
da Horta - Belenenses, 21h00 (22h00, horas de Lisboa). Artes marciais 6.º Campeonato Português de
Jiu-Jitsu Brasileiro, competição para atletas com nacionalidade portuguesa, no Complexo Desportivo
Casal Vistoso, às 09h30. Atletismo Termina XII edição do Mega Sprinter Nacional, no Estádio Municipal
da Bela Vista, em Lagoa. Automobilismo Campeonato do Mundo de Ralicross, 1.ª prova, até 17.
Treinos, às 10h15. Qualificações, às 14h00. Rampa da Penha, 1.ª prova do Nacional de Montanha, até
17. Grande Prémio da China, 3.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Xangai: Treinos livres, às 12h00
locais (05:00, horas de Lisboa) e qualificação às 15h00 locais (08h00, horas de Lisboa). ELMS
(European Le Mans Series), termina 1.ª prova, no circuito de Silverstone, com a participação de Rui
Águas (AF Corse) na categoria LM GTE, e da equipa portuguesa Algarve Pro Racing na categoria LMP2,
no Reino Unido. WTCC: 2.ª prova do Mundial de Carros de Turismo, no Slovakia Ring, com a
participação de Tiago Monteiro, na Eslováquia, até 17. Pirelli World Challenge, prossegue 4.ª prova,
em Long Beach, EUA, com a participação de Álvaro Parente, até 17. Basquetebol Liga, 2.ª fase, Grupo
A, 9.ª jornada: Benfica - FC Porto, 15:00 (BTV1) Barcelos - Ovarense, 17:30 Galitos Barreiro -
Oliveirense, 18:00. NBA, play-offs, 1.ª ronda, 1.º jogo: Indiana - Toronto, 17h30 Houston - Golden
State, 20h30 Boston - Atlanta, 00h00 (dia 17 em Lisboa) Dallas - Oklahoma, 02h30 (dia 17 em
Lisboa). Ciclismo Termina ZLM Tour, prova da Taça das Nações, com a participação da seleção
portuguesa de sub-23, constituída por André Crispim, César Martingil, Luís Gomes e Rui Oliveira
(Liberty Seguros-Carglass), Fábio Mansilhas (Anicolor) e João Silva (Moreira Congelados-Feira-
Bicicletas Andrade), na Holanda. 3.ª etapa:Goes - Goes, 177,2 km. Troféu José Poeira, 2.ª etapa da
Taça de Portugal de juniores:Amoreiras Gare - Zambujeira do Mar, 101,3 km (14:00). Prossegue Volta
a Castela e Leão, com a participação de José Gonçalves e Ricardo Vilela (Caja Rural) e das equipas da
Radio Popular-Boavista, W52 - FC Porto, EFAPEL e Sporting-Tavira 2.ª etapa:Bragança, Por (Praça
Cavaleiro de Ferreira, às 12h00) - Fermoselhe, Esp. A partida da etapa é antecedida de passeio de
bicicleta (para todos os cidadãos) com os ciclistas da Volta a Castela e Leão, às 10h00. Passeio de
bicicleta, entre Oeiras e Lisboa, que leva os participantes por um itinerário que visita o património
desportivo: Estádio Nacional, Sport Algés e Dafundo, Associação Naval de Lisboa, Casa Pia, Clube
Naval de Lisboa e Ateneu Comercial de Lisboa, com início, às 15:00, na Faculdade de Motricidade
Humana e final, às 18:00, no Cais das Colunas. O passeio é comemorativo do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios (dia 18). Desporto 1.ª edição da Expo Desporto e Saúde do concelho de
Sernancelhe, no Expo Salão, em Sernancelhe, às 09h00. Troféu Almada 2016, apadrinhado por Lucílio
Baptista, ex-árbitro: Cerimónia de abertura, no Complexo Municipal dos Desportos, no Feijó, às
21h00. Formalização da candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018. Sessão solene
comemorativa do 105.º aniversário do Barreirense, com a participação do ministro adjunto, Eduardo
Cabrita, e do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol Rui Manhoso, na sede do clube, no
Barreiro, às 19h30. São homenageadas as equipas campeãs portuguesas de basquetebol nas épocas
de 1956/57 e 1957/58. Duatlo Europeus de Duatlo, em Kalkar, na Alemanha. Futebol I Liga, 30.ª
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jornada Arouca - Rio Ave, 16h15 (SportTV1). Estoril-Praia - Boavista, 18h30 (SportTV1) Moreirense -
Sporting, 20h45 (SportTV1). Liga alemã, 30.ª jornada: Augsburgo - Estugarda, 14h30 Bayer
Leverkusen - Eintracht Frankfurt, 14h30 Hoffenheim - Hertha Berlim, 14:h30. Darmstadt - Ingolstadt,
14h30 Werder Bremen - Wolfsburgo, 14h30 (SportTV3) Bayern Munique - Schalke 04, 17h30
(SportTV2). Liga inglesa, 34.ª jornada Norwich - Sunderland, 12h45 Everton - Southampton, 15h00
Manchester United - Aston Villa, 15h00 Newcastle - Swansea, 15h00 West Bromwich - Watford, 15h00
Chelsea - Manchester City, 17h30 (BTV2). Liga italiana, 33.ª jornada Bolonha - Torino, 14h00 Carpi -
Génova, 17h00 Inter Milão - Nápoles, 19h45 (BTV2). Liga espanhola, 33.ª jornada Getafe - Real
Madrid, 15h00 (SportTV2) Las Palmas - Sporting de Gijón, 17h15 Eibar - Real Sociedad, 19h30
(SportTV2) Celta de Vigo - Betis, 21h05 (SportTV3). Liga francesa, 34.ª jornada Paris Saint-Germain -
Caen, 16h00 Troyes - Reims, 19h00 Bordéus - Angers, 19h00 Lorient - Toulouse, 19h00 Bastia -
Saint-Etienne, 19h00 Ajaccio - Lille, 19h00. Conferência de imprensa do treinador do Famalicão,
Daniel Ramos, de antevisão do jogo com o Oriental para a II Liga, no estádio municipal, às 13:00.
Treino da equipa da Académica, na academia do clube, às 10:00 (à porta fechada), seguido de
conferência de imprensa do treinador, Filipe Gouveia, de antevisão do jogo com o Belenenses, na sala
de imprensa da academia, às 12:00. A prova qualifica a equipa que vai representar Portugal na Final
do Mundial do Brasil. Conferência de imprensa do treinador do Nacional, Manuel Machado, de
antevisão do jogo com o Marítimo para a I Liga, no Estádio da Madeira, às 11:45, antecedida de
treino, às 09:30 (à porta fechada). Treino da equipa do Paços de Ferreira, nos relvados anexos ao
estádio Capital do Móvel (relvado n.º 1), às 10:30 (à porta fechada), seguido de conferência de
imprensa do treinador, Jorge Simão, de antevisão do jogo com o União da Madeira para a I Liga, às
12h45. Edição portuguesa do Neymar Jr"s Five by Red Bull, final nacional, num recinto montado junto
à antiga fábrica do açúcar, no início da Avenida da Índia, em Alcântara, Lisboa, às 13h00 (A Bola TV a
partir das 16h00). Futsal Liga, 24.ª jornada: Quinta dos Lombos - Sporting, 15h00 Sporting de Braga
- Fundão, 16h00 ADC Gualtar - Benfica, 17h30 Belenenses - Boavista, 18h00 Modicus - Leões Porto
Salvo, 18h00 Rio Ave - CS São João, 18h00. Ginástica Aquece Rio, evento teste para os Jogos
Olímpicos, com a participação de seleções portuguesas, em artística e trampolins, no Rio de Janeiro.
Golfe Prossegue Open de Espanha, em Sotogrande, com a participação de Ricardo Melo Gouveia, até
17. Hóquei em patins Nacional, 21.ª jornada: FC Porto - Óquei Barcelos, 15h00 Cambra -
Sanjoanense, 18h00 Física - Paço de Arcos, 18h30 Benfica - Turquel, 19h00 (BTV1) Juventude Viana -
Braga, 21h30 Valongo - Candelária, 21h30. Judo Taça da Europa de Cadetes, com a participação de
Leandro Cresol (-55kg), Vasco Revés (-55kg), Fábio Borges (-60kg), André Cravo (-60kg) e João
Fernando (-66kg), no Teplice Sports Hall, em Teplice, na República Checa. Eliminatórias, às 10h00
locais (09h00, horas de Lisboa). Finais, às 16h30 locais (15h30, horas de Lisboa). Campeonato
Nacional de Veteranos, no Pavilhão Municipal do Pinhal Novo, às 16h00. Motociclismo Grande Prémio
de Portugal, 2.ª prova do Mundial de Enduro, em Gouveia, às 09h00. Râguebi Nacional, 20.ª jornada:
Arcos Valdevez - Agronomia, 15h00 Académica - Técnico, 15h00 CDUP - CDUL, 15h00 Lousã - GDS
Cascais, 15h00 Belenenses - Direito, 15h00. Circuito Mundial de Sevens, 8.ª etapa, com a participação
da seleção portuguesa, em Singapura: Inglaterra - Portugal, 12h34 locais (05h34, horas de Lisboa) Fiji
- Portugal, 15h33 locais (08h33, horas de Lisboa) Samoa - Portugal, 19h04 locais (12h04, horas de
Lisboa). Surf Circuito Mundial de Surf WSL, femininos e masculinos, prossegue 3.ª etapa, Drug Aware
Margaret River Pro, na Austrália. Ténis Fed Cup, meias-finais. Prossegue torneio de Monte Carlo
(Mon), masculinos, até 17. Prossegue torneio de Bogotá (Col), femininos, até 17. Prossegue
challenger de Barletta (Ita), maculinos, com a participação de Gastão Elias, até 17. Ténis de mesa
Termina torneio europeu de qualificação para os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, com a
participação de portugueses, em Halmstad, na Suécia. Todo-o-terreno Prossegue Rali da Líbia, com a
participação de Elisabete Jacinto, em Marrocos, até 21. Triatlo IV Triatlo Jovem da Amora, com partida
na zona ribeirinha: Prova jovem, às 11h00. Prova aberta, às 13h45. Vela Termina Campeonato da
Europa de 49er, em Barcelona, Espanha, com a participação das duplas Jorge Lima/José Costa e
Rodolfo Pires/Gonçalo Pires. Voleibol Nacional, 2.ª fase, play-offs: Apuramento do Campeão Nacional
Divisão Elite, 2.º play-off, 4.º jogo: Fonte do Bastardo - Benfica, 18h00 locais (19h00 em Lisboa)
Apuramento do Campeão Nacional I Divisão, 3.º play-off, 1.º jogo: Caldas - Castêlo da Maia, 17h00.
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A37

Carlos Resende: "Entregámos o jogo na finalização"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=33ac6901

 
Fotografia: Gonçalo Delgado/Global Imagens Carlos Resende, treinador do ABC, está "absolutamente
confiante" para o último jogo Carlos Resende, treinador do ABC, analisou desta forma a derrota na
Luz, que obriga a um quinto jogo, em Braga, para decidir quem é campeão nacional. "Houve fases em
que estivemos francamente bem. Recuperámos o jogo, mas acabámos por perder no prolongamento,
após diversos falhanços frente ao guarda-redes adversário". Elogios à exibição do guarda-redes do
Benfica "Entregámos a partida ao Benfica na finalização, não soubemos matar o jogo. Hoje o Hugo
Figueira esteve francamente bem e desequilibrou". Confiança para o último jogo "Tivemos
oportunidade de festejar o título na Luz, mas o Benfica também esteve bem e demonstrou muito
mérito. Agora sabemos que temos o conforto de o último duelo ser em nossa casa. Estou
absolutamente confiante para o último jogo". Incidentes no túnel de acesso aos balneários "O que se
passou depois do jogo no túnel foi um equívoco, até porque o relacionamento entre as duas equipas é
muito bom".
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Mariano Ortega: "Temos demonstrado grande vontade de lutar"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f1f3a021

 
Fotografia: Filipe Amorim Treinador dos encarnados destaca o equilíbrio entre ABC e Benfica, este
sábado, após a vitória da equipa da Luz por 34-32, no quarto jogo da final do campeonato nacional de
andebol Mais um jogo equilibrado: "Temos demonstrado durante toda a época uma grande vontade de
jogar e de lutar. Os jogadores tiveram muito coração. A equipa merecia o quinto jogo, após mais um
duelo muito equilibrado. Exibição: "Houve alturas da partida em que forçámos muitas situações no
ataque e acabámos por cometer várias falhas técnicas. Mas conseguimos recuperar e, apesar de
termos entrado no prolongamento em inferioridade numérica, assegurámos o triunfo". Jogo em Braga:
"Em Braga vai ser mais um jogo muto disputado e equilibrado. Esta temporada já houve quatro
sucessos para cada equipa."
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A sensacional equipa bracarense, que conquistou a Taça Challenge e pode, logo à noite, sagrar-se campeã nacional no Pavilhão da Luz 

O ABC 
de como 
dar a 
volta aos 
grandes 
Clube de Braga volta aos títulos, mesmo 
lutando com argumentos desiguais 

João Nogueira lidera 

a coletividade 

desde 2014  

José Pedro Gomes 

desporto@jn.pt  

Depois do período de ouro que 
viveu nos anos 1990, o andebol do 
ABC está a recuperar o fulgor, 
sendo que esta época ficará para 
sempre na história do clube bra-
carense, devido à conquista do 
primeiro título europeu: a Taça 
Challange. A somar a este êxito in-
ternacional poderá estar, também, 
o sucesso dentro de portas, pois a 
equipa encontra-se a uma vitória 
de conquistar o campeonato 'na-
cional - algo que pode acontecer 
já esta noite, se derrotar o Benfica 
no quarto dos cinco jogos da final 
play-off - repetindo um feito que 
lhe escapa há nove anos. 

Nesse período de jejum de títu-
los, muitos foram os que se esque-
ceram que os "canarinhos" do Mi-
nho são uma das equipas portu-
guesas mais tituladas na modali-
dade, com 12 campeonatos nacio-
nais, 11 Taças da Portugal, uma 
presença na final da Liga dos 
Campeões da modalidade, em fei-
tos conseguidos, quase todos, na 
década de 1990. 

Agora, o Académico Basket Clu-
be (ABC) teve de se adaptar a uma 
realidade bem diferente em ter-
mos económicos, concentrando 
quase todas as forças no andebol, 
sabendo retirar frutós de uma po- 

lítica mais responsável em termos 
de gastos e valorizando os talen-
tos gerados nos escalões de for-
mação, onde centenas de jovens 
praticam a modalidade. 

"Costumo a dizer que a única 
coisa que nos falta é dinheiro. Pois 
tudo resto temos em boas doses: 
uma excelente massa adepta, um 
plantei de grande qualidade e um 
grupo de homens excecionais", 
começou por dizer, ao IN. João No-
gueira, presidente do ABC desde 
2014, que tem dado continuidade 
um projeto de sustentabilidade e 
improviso perante a desigualdade 
de forças com os principais rivais 
[Benfica, F. C. Porto e Sporting]. 

"Somos a única equipa dos seis 
primeiros do Campeonato Nacio-
nal que não temos um estrangeiro 
no plantei, é tudo produto nacio-
nal, muitos deles criados aqui em 
Braga, entre nós, desde peque-
nos", sublinha o dirigente, com-
pletando: "Muitos dos nossos jo-
gadores têm outras profissões e 
vêm do trabalho para os jogos e 
multas vezes dos jogos para os 
empregos, com poucas horas de 
sono. Não há comparação com as 
condições que os outros têm", de-
sabafa o líder do emblema minho-
to. 

Perante estes condicionalis-
mos, a estrutura do ABC percebeu 
que tinha de seguir um caminho 
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Humberto Gomes e Nuno Rebelo, dois casos de amor ao ABC 

Aprender a mística 
desde o berço 

diferente da concorrência e, de-
pois de há cinco anos contratar o 
treinador Carlos Resende - uma 
das maiores referências nacionais 
da modalidade, sobretudo como 
atleta - apostou num grupo de jo-
vens que agora são uma equipa. 

"A nossa aposta é no valor da 
'prata da casa' e no aproveitamen-
to dos atletas que os grandes clu-
bes não querem. Valorizamo-los 
com a mística e raça do ABC e com 
os conhecimentos do nosso gran-
de treinador, o Carlos Resende", 
vinca João Nogueira, completan-
do: "É por isso que as nossas vitó-
rias valem por duas ou três. Por-
que com condições muito piores 
conseguimos fazer melhor". 

Este paradigma dificilmente irá 
mudar e o ABC continuará sempre 
a ter de fazer mais e melhor do que 
concorrência para se manter no 
topo. A remodelação do Pavilhão 
Flávio Sá Leite poderá ser uma das 
alavancas para um crescimento 
mais sustentado do clube. 

"Para que as pessoas percebem 
o que temos conseguido. costumo 
dar este exemplo: o ABC ser cam-
peão de andebol, é como o Spor-
ting de Braga vencer o campeona-
to de futebol ou as provas euro-
peias. Claro que não é impossível, 
mas é muito difícil, até porque nós 
temos condições de trabalho bem 
piores", conclui João Nogueira. • 

flash 
Oe 
Carlos Resende 
Trreinador do ABC 

"Qualidade 
da ecuipa 
está bem 
acautelEca 
O segredo para o sucesso re-
cente do ABC passa por uma 
soma de vários ingredientes. 
Sem dúvida, além da qualida-
de dos atletas, que juntos fun-
cionam como uma grande 
equipa, temos dirigentes que 
trabalham de forma muito 
apaixonada. Quando isso 
acontece, os resultados sur-
gem e com eles temos um 
grupo de adeptos entusiasta 
que nos apoia incondicional-
mente. 

Atendendo a que muitos 
atletas são naturais de Braga, 
sente que o grupo tem uma 
mais vincada vontade de 
conseguir êxitos? 
Temos conseguido cativar 
muitos jovens da região para 
modalidade e para o clube. 
Apesar de os ordenados não 
serem altos, conseguimos que 
eles sintam a paixão do ABC. 
Somos uma equipa que con-
segue ter um equilíbrio entre 
juventude e experiência, com 
excelentes seres humanos, 
que também são bons jogado-
res. 

Há bases para que este su-
cesso possa ser prolongado e 
o ABC continuar a ser uma 
referência do andebol nacio-
nal? 
Creio que estamos bem acau-
telados quanto à qualidade da 
equipa no futuro. Todos os 
anos os nossos atletas têm 
sido alvo de cobiça, sinónimo 
de que estamos a trabalhar 
bem, mas temos conseguido 
repor as saídas, mesmo tendo 
um grupo que não é apenas 
profissional de andebol, o que 
nos vai criando algumas difi-
culdades. • 

Apesar da diferença de idades, 
Humberto Gomes (35) e Nuno Re-
belo (25) são dois dos exemplos de 
como a formação do ABC é funda-
mental para a sobrevivência e con-
tinuidade de sucessos do clube. O 
emblema minhoto tem centenas de 
jovens a competir em todos os es-
calões, ganhando, desde cedo, um 
gosto pela modalidade e interiori- 

Apesar de ser um dos míticos pal-
cos do andebol nacional, o Pavilhão 
Flávio Sá Leite, casa do ABC, há 
muito reclama obras de renovação. 
para poder acompanhar as exigên-
cias da modalidade e, sobretudo, a 
evolução do clube. 

Tudo indica que as intervenções 
podem ainda este ano começar, 
com o apoio da Câmara Municipal  

zando a mística do clube. 
"Lembro-me, quando era miú-

do, de estar a ver a final da Liga dos 
Campeões, em 1993, e sonhava 
uma dia estar dentro do campo. Es-
pero que os miúdos que agora nos 
veem conquistar estes êxitos pos-
sam também ter esse sentimento, 
para que o clube continue a desen-
volver-se", partilha, com o IN, o 

Melhorarnetlio 
das infraestruturas 
deve começar 
ainda este ano 

guarda-redes e capitão de equipa 
Humberto Gomes, completando: 
"Acho que temos feito a nossa par-
te, como jogadores, não só servin-
do de exemplo para os mais jovens, 
como atraindo cada vez mais públi-
co ao pavilhão". 

A ideia e sublinhada por Nuno 
Rebelo, que joga com o emblema 
do ABC ao peito há mais de 13 anos. 
"Quem é de Braga sabe que este é 
o melhor clube de formação, e há 
um orgulho muito grande em re-
presentá-lo. Acho que somos como 
uma grande família, com os valo-
res de trabalho do Minho, e isso faz 
diferença", diz o atleta. "Este suces-
so vai despertar em muitos miúdos 
que aqui em Braga não temos só fu-
tebol, há outras modalidades que 
fazem um grande trabalho". 

Os dois concordam que se o clu-
be continuar despertar o carinho e 
o entusiasmo dos atletas, "o cresci-
mento da equipa e a sua afirmação 
vai continuar, porque haverão 
sempre novas gerações a quererem 
participar". • 

de Braga, dotando o espaço com 
novas valências, não só ao nível das 
condições de treino, como no aco-
lhimento ao público. João Noguei-
ra, presidente do ABC, considera 
que esta operação "é fundamental" 
para o crescimento do clube e para 
sua sustentabilidade. 

"Os adeptos estão em condições 
precárias, temos de fazer algo para 
dar-lhes mais conforto, e o mesmo 
se passa com os jogadores. Existe a 
promessa de que para o ano vamos 
ficar com esse problema resolvi-
do", começa por dizer líder do em-
blema minhoto. "Apesar de termos 
patrocinadores de grande nível, 
sentimos que também devemos 
dar-lhes melhores condições, de-
signadamente num pavilhão com 
melhor projeção para as suas mar-
cas, ou com camarotes de empre-
sas para cativar mais parceiros. Isso 
e melhores condições para as equi-
pas treinarem será a chave do su-
cesso do futuro do ABC". • 

Obras no pavilhão 
projetam futuro 
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Benfica vence ABC e adia decisão do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a8f2a8fd

 
28 Maio 2016 às 19:35 O Benfica derrotou este sábado em casa o ABC, por 34-32, após
prolongamento, e adiou a decisão do título de campeão nacional de andebol para o quinto e último
jogo da final do campeonato. No Pavilhão da Luz, em Lisboa, o equilíbrio registado ao intervalo (12-
12) não se desfez no final do tempo regulamentar (28-28) e só no prolongamento o Benfica conseguiu
superiorizar-se aos minhotos, que recentemente conquistaram a Taça Challenge batendo os
'encarnados' na final, com vitória na primeira mão e derrota na segunda. O título vai decidir-se no
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a 01 de junho, palco do quinto jogo da final, onde o ABC procura o
seu 13.º título, o primeiro desde 2007, enquanto o Benfica, campeão pela última vez em 2008, antes
dos sete títulos seguidos do FC Porto, persegue a oitava vitória no campeonato.
 
 28 Maio 2016
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Andebol: Benfica vence ABC e leva final a quinto jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=369872b6

 
Encarnados venceram quarto jogo por 34-32, no prolongamento
 
 O Benfica venceu o ABC no prolongamento por 34-32 neste sábado, no quarto jogo da final do
Nacional de andebol, pelo que o título será decidido num quinto e último jogo.
Foi um encontro muito intenso no pavilhão da Luz, onde uma vitória do ABC, que já venceu o Benfica
esta época na final da Taça Challenge, daria desde já o título aos minhotos. O jogo chegou ao
intervalo empatado (12-12) e voltou a equilibrar no final do tempo regulamentar, com 28-28, numa
altura em que o Benfica teve três jogadores expulsos.
No prolongamento o ABC começou por se adiantar, marcando dois golos, mas o Benfica reagiu e
acabou a festejar a vitória que leva a decisão à negra.
O quinto jogo da decisão do título nacional está marcado para a próxima quarta-feira, 1 de junho, em
Braga.
 
Redação
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Discussão do título de andebol adiada para um quinto jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5b2d03e2

 
Por PÚBLICO 28/05/2016 - 19:12 Benfica venceu o ABC, após prolongamento, na quarta partida da
final e igualou a eliminatória. DR O Benfica adiou neste sábado a decisão sobre o novo campeão
nacional de andebol, ao vencer, no pavilhão da Luz, o ABC por 34-32. Com este resultado, a final está
igualada (2-2), o que significa que será disputado um quinto jogo entre as duas equipas, na próxima
quarta-feira, em Braga. Numa partida muito equilibrada, o intervalo chegou com um empate a 12
golos, igualdade que se repetiria no final do encontro (28-28). No último minuto do tempo
regulamentar, os "encarnados" viram três cartões vermelhos (Ales Silva, Javier Borragán e Tiago
Pereira) e voltaram ao jogo em clara inferioridade numérica. Aproveitou então o ABC para fugir no
marcador, marcando por duas vezes sem resposta, mas à medida que os lisboetas foram recuperando
jogadores, o resultado voltou a ficar nivelado. No último lance do primeiro tempo do prolongamento, o
Benfica passou mesmo para a frente, com um golo de Hugo Lima (31-30). No últimos cinco minutos
do tempo extra, o Benfica superiorizou-se ao adversário, beneficiando também de uma exclusão já à
entrada para o último minuto, que resultou num golo de Belone, de livre de sete metros. "Sabíamos
que ia ser uma luta até ao último minuto, mas a equipa merecia o quinto jogo e vamos com muita
vontade de ganhar o campeonato. Será um jogo difícil, contra uma equipa muito boa", resumiu
Mariano Ortega, treinador dos "encarnados", em declarações à BTV. Do lado do ABC, Carlos Resende
lamentou não ter podido festejar já neste sábado: "O Benfica acabou por ter um pouco mais de lucidez
na parte final. Agora, o equilíbrio que houve neste jogo tem sido uma constante nos jogos entre ABC e
Benfica. Gostávamos de ter terminado aqui o campeonato, não tivemos arte nem engenho para isso,
mas na quarta-feira teremos um jogo em casa, frente ao noso público". Com este resultado, confirma-
se a importância do factor casa, depois de o ABC ter vencido os dois encontros no pavilhão Flávio Sá
Leite (40-38 e 27-23) e de o Benfica ter feito o mesmo em Lisboa (28-25 e 34-32).
 
 28/05/2016 - 19:12
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D U ELO. H ugo 
Rocha e Javier 

Borragan 

voltam a 

defrontar-se 

ANDEBOL 

ABC lidera (2-1) a final 
do playoff do campeonato 
e pode festejar hoje o seu 
13.° título nacional 

ALEXANDRE REIS 

a O Benfica joga hoje (17h00) 
sob enorme pressão na Luz, pois só 
o triunfo lhe interessa, sob pena de 
o ABC, a liderar (2-1) a final do 
playoff do campeonato, festejar 
um título nacional (seria o 13º da 
sua história), que lhe foge há quase 
uma década, quando em 2006 / 07 
ganhou na mesma circunstância 
aos encarnados. 

Pedro Seabra, central dos acade - 
mistas, diz que a sua equipa está 
com os pés bem assentes na terra e 

ACADEMISTAS CELEBRARAM 
O SEU ÚLTIMO TÍTULO HÁ QUASE 
UMA DÉCADA, EM 2006/07, 
APÓS VENCEREM O BENFICA 

que se trata, apenas, de mais um 
jogo, que pode ser decisivo: "A ati-
tude do ABC vai ser exatamente a 
mesma daquilo que se passou até à 
data. Não pensamos ainda em fes- 

tejos. Temos é de vencer mais um 
jogo e só se consegue ganhar a uma 
equipa com a qualidade do Benfica 
se a concentração for máxima. O 
ABC tem crescido e, apesar das le-
sões, o nosso coletivo tem estado e  

vai estar cada vez mais forte." 
Quanto aos encarnados, não 

têm tido vida fácil com a turma 
de Braga, depois de terem perdi-
do a final da Taça Challenge con-
tra o mesmo adversário, com  

quem travam uma autêntica ma-
ratona esta temporada, entre 
fase regular do campeonato, 
prova europeia e playoff. 

" Há que encarar este jogo com o 
máximodeseriedade, porqueesta- 

FINAL DO PLAYOFF 
Jogo 1 -- ABC-Benfica 40-38 

Jogo 2 -Benfica-ABC 28-25 

Jogo 3 - ABC-Benfica 27-23 

Jogo 4- Benfica-ABC 171100 

Jogo 5 - ABC-Benfica 4é fe ra* 

'Se necessário 

mos na lutae queremosadiar a der a -
são mais um jogo, de modo a che-
garmos a quarta-feira com todas as 
possibilidades de lutarmos pelo tí-
tulo. Depois, temos de estar atentos 
aos detalhes, que isso é que vai fazer 
- e tem feito - a diferença nestes 0-
timos encontros. ABC e Benficas io 
duas equipasqueseconhecembem, 
vamos para o quinto jogo seguido 
entre nós e, como tal, só a parte do 
detalhe é que vai mudàr o jogo", 
considerou João Pais em declara-
ções àBTV. 

A conquista do 8º título nacional 
não éuma miragem, poisseoBenfi-
ca ganhar hoje na Luz, obriga o ABC 
a disputara 'negra' em Braga, numa 
`finalíssima', agendada para quar-
ta- feira, onde tudo pode ainda 
acontecer. Refira-se que o Benfica 
conquistou o seu último título e rn 
2007/08, sob° comando do técnico 
Aleksander Donner. o 
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Benfica obrigado a lutar pela negra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3d0a0bcb

 
O Benfica joga hoje (17h00) sob enorme pressão na Luz, pois só o triunfo lhe interessa, sob pena de o
ABC, a liderar (2-1) a final do playoff do campeonato, festejar um título nacional (seria o 13º da sua
história), que lhe foge há quase uma década, quando em 2006/07 ganhou na mesma circunstância
aos encarnados. Pedro Seabra, central dos academistas, diz que a sua equipa está com os pés bem
assentes na terra e que se trata, apenas, de mais um jogo, que pode ser decisivo: "A atitude do ABC
vai ser exatamente a mesma daquilo que se passou até à data. Não pensamos ainda em festejos.
Temos é de vencer mais um jogo e só se consegue ganhar a uma equipa com a qualidade do Benfica
se a concentração for máxima. O ABC tem crescido e, apesar das lesões, o nosso coletivo tem estado
e vai estar cada vez mais forte." Quanto aos encarnados, não têm tido vida fácil com a turma de
Braga, depois de terem perdido a final da Taça Challenge contra o mesmo adversário, com quem
travam uma autêntica maratona esta temporada, entre fase regular do campeonato, prova europeia e
playoff. Continuar a ler " Há que encarar este jogo com o máximo de seriedade, porque estamos na
luta e queremos adiar a decisão mais um jogo, de modo a chegarmos a quarta-feira com todas as
possibilidades de lutarmos pelo título. Depois, temos de estar atentos aos detalhes, que isso é que vai
fazer - e tem feito - a diferença nestes últimos encontros. ABC e Benfica são duas equipas que se
conhecem bem, vamos para o quinto jogo seguido entre nós e, como tal, só a parte do detalhe é que
vai mudar o jogo", considerou João Pais em declarações à BTV. A conquista do 8º título nacional não é
uma miragem, pois se o Benfica ganhar hoje na Luz, obriga o ABC a disputar a 'negra' em Braga,
numa 'finalíssima', agendada para quarta-feira, onde tudo pode ainda acontecer. Refira-se que o
Benfica conquistou o seu último título em 2007/08, sob o comando do técnico Aleksander Donner.
Autor: Alexandre Reis
 
 07h27
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Mariano Ortega: Benfica merecia o quinto jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Record Online Autores: Sofia Lobato

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cbd2119d

 
O Benfica venceu este sábado o ABC por 34-32 no jogo 4 da final do campeonato nacional de andebol
e garantiu a 'negra', levando a decisão final do título para Braga (encontro a disputar-se na próxima
quarta-feira). No final do encontro, Mariano Ortega sublinhou a justiça do resultado. "Temos
demonstrado durante toda a época uma grande vontade de jogar e de lutar. Os jogadores tiveram
muito coração. A equipa merecia o quinto jogo, após mais um duelo muito equilibrado. Houve alturas
da partida em que forçámos muitas situações no ataque e acabámos por cometer várias falhas
técnicas. Mas conseguimos recuperar e, apesar de termos entrado no prolongamento em inferioridade
numérica, assegurámos o triunfo", afirmou o treinador do Benfica. Continuar a ler Para o jogo de
quarta-feira, em casa do ABC, Ortega não espera facilidades. "Em Braga vai ser mais um jogo muito
disputado e equilibrado. Esta temporada já houve quatro sucessos para cada equipa", concluiu. Autor:
Sofia Lobato com Lusa
 
 21h24
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Carlos Resende: O que se passou depois do jogo no túnel foi um equívoco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Record Online Autores: Sofia Lobato

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

 
Carlos Resende assume que o ABC "não soube matar o jogo" este sábado frente ao Benfica. Os
bracarenses saíram derrotados da Luz (34-32) estando agora marcado para Braga, na próxima
quarta-feira, a 'negra' que decidirá o título nacional. "Houve fases em que estivemos francamente
bem. Recuperámos o jogo, mas acabámos por perder no prolongamento, após diversos falhanços
frente ao guarda-redes adversário. Entregámos a partida ao Benfica na finalização, não soubemos
matar o jogo. Hoje o Hugo Figueira esteve francamente bem e desequilibrou.Tivemos oportunidade de
festejar o título na Luz, mas o Benfica também esteve bem e demonstrou muito mérito. Agora
sabemos que temos o conforto de o último duelo ser em nossa casa. Estou absolutamente confiante
para o último jogo", afirmou o técnico do ABC. Após o apito final alguns jogadores de ambos os
conjuntos envolveram-se em desacatos já dentro do túnel que dá acesso aos balneários, motivando
intervenção policial, mas Carlos Resende explicou que tudo não assou de um... "equívoco". Continuar
a ler "O que se passou depois do jogo no túnel foi um equívoco, até porque o relacionamento entre as
duas equipas é muito bom". Autor: Sofia Lobato com Lusa
 
 21h35
 
 

Página 47



A48

Andebol só se decide na "negra"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/55287/andebol_so_se_decide_na_negra?utm_source=cxultimas

 
Benfica venceu este sábado e empatou final a dois O Benfica venceu o ABC por 34-32 no quarto jogo
da final do campeonato de andebol e obriga a uma finalíssima a jogar em Braga. A partida foi
equilibrada e só foi decidida no prolongamento depois de um empate a 28 no final do tempo
regulamentar. Os encarnados viram dois jogadores serem expulsos perto do final da partida (Ales
Silva e Borragan). O jogo decisivo para se saber quem será o próximo campeão vai disputar-se na
quarta-feira.
 
 28 Mai, 2016 - 19:29
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Campeão em Maiorca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/acores/graciosa-online/campeao-em-maiorca-_50459

 
Graciosa OnlineSeleção de Gustavo Costa vence os Jogos das Ilhas Luís Costa | Publicado 28 Mai,
2016, 14:28 A Seleção dos Açores de Andebol, onde participou o atleta da Graciosa Gustavo Costa,
obteve o 1º lugar nos Jogos das Ilhas que terminam amanha em Palma de Maiorca, Espanha. Os
açorianos defrontaram na 1ª fase as seleções das Baleares, Maiorca e Sicília, tendo vencido os 3
jogos. Hoje a equipa dos Açores defrontou na final a seleção da Martinica e venceu também por 21-
18. Gustavo Costa, da Associação Desportiva e Recreativa da Graciosa, apontou 4 golos na partida
inaugural.
 
 | Publicado 28 Mai, 2016, 14:28
 
 

Página 49



A50

CS Madeira vence Juve Lis e apura-se para a final da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aaa2baed

 
28-05-2016 18:29
 
 A equipa madeirense impôs-se por cinco golos de diferença e espera agora pelo vencedor do duelo
entre Madeira SAD e Colégio Gaia.
 
 Foto: EHF
 
 O CS Madeira já venceu esta prova em 1996 e 1997
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa feminina do Club Sports Madeira venceu hoje a Juve Lis, por 27-22, e apurou-se para a final
da Taça de Portugal em andebol, em que vai defrontar o Madeira SAD ou o Colégio Gaia.
 
 A turma madeirense começou da melhor forma a 'final-four', que está a ser disputada no pavilhão do
Funchal, e conseguiu estar a vencer por 3-0 aos seis minutos de jogo.
 
 No entanto, a Juve Lis recuperou e chegou à igualdade várias vezes embora nunca tenha estado em
vantagem durante o encontro.
 
 Após o intervalo, com o resultado em 12-9, o CS Madeira foi mantendo a vantagem no marcador até
à entrada dos últimos 15 minutos, quando chegou a ter uma diferença de oito golos, muito graças a
Sara Gonçalves, que apontou 14 na sua conta pessoal.
 
 Até final, a equipa de Leiria ainda reduziu a desvantagem mas nem com a inspirada Vanessa Oliveira,
autora de dez golos, foi possível evitar a derrota.
 
 Assim, o CS Madeira chega à final da Taça, prova que venceu em 1995/1996 e 1996/1997, onde vai
defrontar o vencedor da outra meia-final, entre Madeira SAD e Colégio Gaia.
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Benfica vence ABC e força a ´negra´ na luta pelo título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016
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28-05-2016 19:19
 
 Os encarnados só conseguiram selar o triunfo no prolongamento e adiam a decisão para 1 de junho.
 
 Foto: Lusa
 
 Encarnados festejaram na Luz e empatam final 2-2
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica derrotou hoje em casa o ABC, por 34-32, após prolongamento, e adiou a decisão do título
de campeão nacional de andebol para o quinto e último jogo da final do campeonato.
 
 No Pavilhão da Luz, em Lisboa, o equilíbrio registado ao intervalo (12-12) não se desfez no final do
tempo regulamentar (28-28) e só no prolongamento o Benfica conseguiu superiorizar-se aos
minhotos, que recentemente conquistaram a Taça Challenge batendo os 'encarnados' na final, com
vitória na primeira mão e derrota na segunda.
 
 O título vai decidir-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a 01 de junho, palco do quinto jogo da
final, onde o ABC procura o seu 13.º título, o primeiro desde 2007, enquanto o Benfica, campeão pela
última vez em 2008, antes dos sete títulos seguidos do FC Porto, persegue a oitava vitória no
campeonato.
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Colégio Gaia surpreende Madeira SAD e ´rouba´ final da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9d86107f

 
28-05-2016 20:20
 
 A equipa nortenha impediu que as madeirenses chegassem à sua 18ª final consecutiva.
 
 Foto: FACEBOOK / REPRODUÇÃO
 
 Madeira SAD era o detentor da Taça de Portugal
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Colégio Gaia apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal em andebol feminino ao derrotar o
Madeira SAD, vencedor das últimas 17 edições, por 26-22, em jogo disputado no Funchal.
 
 O início de jogo mostrou equilíbrio entre as duas equipas, com várias reviravoltas no marcador, até
que, a partir dos 15 minutos, a formação do Porto tomou a liderança, tendo estado a vencer por sete
golos de diferença, e nunca mais a perdeu.
 
 A figura do encontro acabou por ser Jéssica Ferreira, guarda-redes do Colégio Gaia, que foi atrasando
a recuperação madeirense com várias defesas de grande nível.
 
 Embalado pelo apoio caseiro, o Madeira SAD esteve a um golo do empate a cinco minutos do fim mas
não conseguiu marcar a partir daí.
 
 À procura da segunda Taça de Portugal, após a vitória em 1989/1990, o Colégio Gaia disputa a final
este domingo (15 horas) diante do CS Madeira, que venceu hoje na outra meia-final o Juve Lis por 27-
22.
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Benfica obrigado a lutar pela negra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
ABC lidera (2-1) a final do playoff do campeonato e pode festejar hoje o seu 13.º título nacional 07:27
. Record Por Record O Benfica joga hoje (17h00) sob enorme pressão na Luz, pois só o triunfo lhe
interessa, sob pena de o ABC, a liderar (2-1) a final do playoff do campeonato, festejar um título
nacional (seria o 13º da sua história), que lhe foge há quase uma década, quando em 2006/07
ganhou na mesma circunstância aos encarnados.Pedro Seabra, central dos academistas, diz que a sua
equipa está com os pés bem assentes na terra e que se trata, apenas, de mais um jogo, que pode ser
decisivo: "A atitude do ABC vai ser exatamente a mesma daquilo que se passou até à data. Não
pensamos ainda em festejos. Temos é de vencer mais um jogo e só se consegue ganhar a uma equipa
com a qualidade do Benfica se a concentração for máxima. O ABC tem crescido e, apesar das lesões, o
nosso coletivo tem estado e vai estar cada vez mais forte."Quanto aos encarnados, não têm tido vida
fácil com a turma de Braga, depois de terem perdido a final da Taça Challenge contra o mesmo
adversário, com quem travam uma autêntica maratona esta temporada, entre fase regular do
campeonato, prova europeia e playoff." Há que encarar este jogo com o máximo de seriedade, porque
estamos na luta e queremos adiar a decisão mais um jogo, de modo a chegarmos a quarta-feira com
todas as possibilidades de lutarmos pelo título. Depois, temos de estar atentos aos detalhes, que isso
é que vai fazer - e tem feito - a diferença nestes últimos encontros. ABC e Benfica são duas equipas
que se conhecem bem, vamos para o quinto jogo seguido entre nós e, como tal, só a parte do detalhe
é que vai mudar o jogo", considerou João Pais em declarações à BTV.A conquista do 8º título nacional
não é uma miragem, pois se o Benfica ganhar hoje na Luz, obriga o ABC a disputar a 'negra' em
Braga, numa 'finalíssima', agendada para quarta-feira, onde tudo pode ainda acontecer. Refira-se que
o Benfica conquistou o seu último título em 2007/08, sob o comando do técnico Aleksander Donner.
 
 07:27 . Record
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Benfica garante ´negra´ do playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Triunfo do Benfica (34-32), após prolongamento, obriga a que as equipas voltem a encontrar-se para
definir o campeão 19:14 . Record Por Record O equilíbrio que marcou o encontro, ao longo de quase
todo o tempo, permitia antever que o triunfo poderia cair para qualquer um dos lados. Caiu para o
lado dos encarnados, que terão na próxima quart-feira mais uma oportunidade de assegurar o título.
As equipas partem em igualdade (2-2). Ver-se-á quem será mais forte!O Benfica acaba por ser um
justo vencedor, sobretudo pela forma como resistiu à inferioridade numérica nos primeiros dois
minutos do prolongamento. Nessa fase, os bracarenses ainda cinseguiram chegar a uma vantagem de
dois golos, que não conseguiram segurar, fruto da boa reação encarnada.70' - O Benfica ainda marca,
em contra ataque, por Hugo Lima, estabelecendo o resultado final (34-32)69' - Hugo Figueira com
uma defesa soberba, após remate de Miguel Sarmento, adia a decisão do playoff para o derradeiro
jogo, em Braga.69' - Hugo Rocha excluído por 2 minutos e livre de sete metros para o Benfica. Belone
converte com muita classe (33-32)69' - Pedro Spínola ganha vantagem aos 9 metros e coloca a
igualdade no marcador, a menos de 2 minutos do final (32-32)68' - Belone aponta mais um aos 6
metros. Benfica de novo na frente (32-31)67' - Miguel Sarmento, na ponta direita, a colocar tudo igual
(31-31)66' - Dragan é aposta de Ortega para o segundo tempo do prolongamento.18.57 - Começa o
segundo tempo do prolongamento. São mais 5 minutos de emoção65' - Hugo Lima termina a primeira
parte do prolongamento, com um golo que recoloca as águias na frente do marcador (31-30)65' -
Hugo Figueira evita aquilo que parecia um golo certo de Hugo Grilo.64' - Mariano Ortega vê o cartão
amarelo, por protestos.64' - Hugo Lima, em contra-ataque, volta a restabelecer a igualdade (30-
30)63' - Belone ganha um livre de sete metros, que o próprio converte em jeito (29-30)62' - ABC
aproveita superioridade numérica e dilata a vantagem (28-30)61' - Hugo Lima, lesionado, recebe
assistência. Está recuperado61' - Fábio Antunes, em remate exterior, recoloca o ABC na frente (28-
29)18.47. Tudo a postos para o início do prolongamento.Hugo Figueira regressa à baliza do Benfica,
após, durante boa parte do segundo tempo, o posto ter sido ocupado por Mitrevski.O Benfica, apesar
de um certo descontrolo emocional, nos instantes finais, que culminou com as expulsões de Ales Silva
e Borragan, teve o mérito de conseguir recuperar de uma desvantagem de dois golos, que parecia
permitir ao ABC decidir já este sábado o título a seu favor. Tal não sucedeu. Segue-se o
prolongamento.Final da partida. Segue-se um primeiro prolongamento de cinco minutos, após a
igualdade a 28 golos neste quarto encontro do playoff.60' - O ABC leva o jogo para prolongamento, na
transformação de um livre de sete metros, convertido por Hugo Rocha (28-28)59' - Mais um cartão
vermelho, para Borragan e livre de sete metros contra o Benfica.59' - Ales Silva vê o cartão vermelho,
por ostensivamente enviar a bola para longe, para tentar que o final da partida seja atingida.18.35 -
Novo desconto de tempo, pedido por Carlos Resende. Faltam menos de 20 segundos para o final do
jogo. O Benfica está em vantagem.59' - ABC perde o ataque e o Benfica fica a vitória nas mãos. Nuno
Grilo falhou o alvo.18.33 - Mariano Ortega solicita um time-out, quando o ABC tentava restabelecer a
igualdade. Faltam poucos segundos para o termo do tempo regulamentar.59' - Benfica consegue um
golo precioso, na zona dos seis metros, obtido por Ales Silva (28-27)58' - Passos de Nuno Grilo. A bola
fica na posse do Benfica. Um erro que pode ser fatal.57' - Tiago Pereira volta a marcar para o Benfica,
de meia distância (27-27)57' - ABC retifica sistema defensivo 5+156' - Borragan da linha de 7 metros
restabelece a igualdade (26-26)55' - Pedro Seabra recoloca o ABC na frente (25-26)54' - Paragem
concluída. Partida retomada18.24 - Carlos Resende pede desconto de tempo, provavelmente para
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alterar o esquema defensivo, já que o Benfica tem estado a recuperar com relativa facilidade (25-
25)53' - Cavalcanti, num contra-ataque, coloca tudo como no início, empatado (24-24)53' - Belone, de
meia distância, mantém o jogo vivo (23-24)52' - Nuno Grilo, em zona interior, restabelece a diferença
de 2 golos (22-24)51' - O Benfica não desiste e Tiago Pereira, de meia distância, reduz a diferença
(22-23)50' - O ABC parece ter o encontro controlado. Com dois golos de vantagem a 10 minutos do
final, o playoff pode ficar decidido já neste sábado.49'- Nuno Grilo, de meia-distância, responde ao
golo anterior Elledy Semedo (21-22)48' - Nuno Rebelo, recém-entrado, dilata a vantagem na ponta-
direita (19-21)47' - Ales Silva excluído pela segunda vez. Livre de sete metros, convertido por Hugo
Sarmento (19-20)47' - Reage o Benfica e restabelece a igualdade, por Tiago Pereira (19-19)46' - Hugo
Tavares marca, finalmente. (18-19)45' - Quatro minutos sem golos, com os dois guarda-redes a
superiorizarem-se aos atacantes.41' - As equipas estão completas40' - Tiago Pereira, sem oposição, a
rematar dos sete metros e a fazer a igualdade (18-18)39' - Tiago Ferro aproveita o espaço agora
disponível para reduzir (16-17)38' - Elledy Semedo excluído por 2 minutos. Nuno Grilo também.
Equipas reduzidas a seis elementos,38' - Reduz o Benfica, com remate de meia distância de Elledy
Semedo (15-16)37' - ABC dilata a vantagem para 2 golos, em contra-ataque, por Hugo Rocha (14-
16)36' - Elledy Semedo desperdiça a oportunidade de restabelecer a igualdade.35' - Ales Silva
restabelece a igualdade, em jogada de insistência (14-14)34' - Hugo Rocha coloca o ABC pela primeira
vez na frente do marcador, na tranformação de um livre de 7 metros (13-14)17.55 - Arranca o
segundo tempo.Intervalo: Entrada forte do Benfica, que chegou a uma vantagem de 4 golos com
relativa facilidade. Boa reação do ABC, que aos poucos se foi aproximando no marcador. Não foi uma
primeira parte muito bem jogada, mas emoção não faltou. Resultado aceita-se.30' - Após um ataque
organizado, Pedro Spínola recoloca tudo igual ao intervalo (12-12)29 - Tiago Ferro volta a colocar as
águias na frente do marcador, com um remate acrobático (12-11)28' - Em contra-ataque, Diogo
Branquinho iguala a partida (11-11)27' - ABC reduz para a diferença mínima (11-10)17.39 - O jogo é
retomado, com o ABC no ataque.17.38 - Carlos Resende pede um desconto de tempo.25' - ABC joga
com guarda-redes atacante e é apanhado em contrapé, por Uelington Silva (11-9)24' - Hugo Rocha
excluído por 2 minutos no ABC22' - Branquinho, com muita classe, após passe de Grilo restabelece a
igualdade (9-9)21' - João Pais não perdoa e volta a colocar a diferença em dois golos (9-7)20 - Pedro
Seabra em contra-ataque a colocar o marcador na diferença mínima (8-6)16' - Javier Borragan, num
livre de sete metros, coloca o Benfica com 2 golos de vantagem (7-5)15' - Após arranque poderoso do
Benfica, o equilíbrio é a nota dominante. (6-5)17.21 - Treinador do Benfica solicita um desconto de
tempo13' - Semedo, de meia-distância, aponta o quarto dos bracarenses (5-4)12' - David Carvalho,
em basculação, na ponta direita a marcar o quinto do Benfica (5-3)11' - Ataque do ABC, com Pedro
Spínola a reduzir para a diferença mínima (4-3)10' - Falta atacante a penalizar o ABC, por falta de
Hugo Rocha sobre Hugo Figueira-9' - Pedro Spínola reduz a vantagem encarnada ao marcar pelo ABC
(4-2)8' - Cartão amarelo para Tiago Pereira (Benfica) depois de Hugo Rocha também ter visto a
cartolina.6' - Reage o o ABC, por Pedro Seabra (4-1)6' - Benfica dilata a vantagem em remate feliz de
Cavalcanti (4-0)6' - Cinco para cinco, no ataque, por exclusão de Pedro Spínola.5' - Ales Silva excluído
por 2 minutos.4' - Benfica chega aos 3-0, num rápido contra-ataque (2-0)3' - Benfica dilata a
vantagem, num remate de meia distância de Cavalcanti (3-0).2' - O primeiro golo da partida é do
Benfica, por intermédio de Pedro Belone (1-0).17H04: Arranca o jogo!17H00: As equipas estão
preparadas. A equipa de arbitragem também- Boa tarde. Benfica e ABC voltam a encontrar-se este
sábado, no jogo 4 da final do campeonato nacional de andebol. Numa fase disputada à melhor de
cinco jogos, o ABC encontra-se em vantagem, depois de cada um dos conjunto ter vencido em casa os
três primeiros jogos da final. - Só uma vitória encarnada no encontro deste sábado no Pavilhão da Luz
evita que o ABC celebre já o triunfo no Campeonato Nacional de andebol. A equipa bracarense, que
bateu o Benfica na final da Taça Challenge, depois de ter eliminado o Sporting nas meias-finais, está
em vantagem (2-1) no playoff e um triunfo basta para que levante o troféu já este sábado.
 
 19:14 . Record
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Mariano Ortega: Benfica merecia o quinto jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
"Temos demonstrado durante toda a época uma grande vontade de jogar e de lutar" 21:24 . Record
Por Record O Benfica venceu este sábado o ABC por 34-32 no jogo 4 da final do campeonato nacional
de andebol e garantiu a 'negra', levando a decisão final do título para Braga (encontro a disputar-se
na próxima quarta-feira).No final do encontro, Mariano Ortega sublinhou a justiça do resultado."Temos
demonstrado durante toda a época uma grande vontade de jogar e de lutar. Os jogadores tiveram
muito coração. A equipa merecia o quinto jogo, após mais um duelo muito equilibrado. Houve alturas
da partida em que forçámos muitas situações no ataque e acabámos por cometer várias falhas
técnicas. Mas conseguimos recuperar e, apesar de termos entrado no prolongamento em inferioridade
numérica, assegurámos o triunfo", afirmou o treinador do Benfica.Para o jogo de quarta-feira, em casa
do ABC, Ortega não espera facilidades. "Em Braga vai ser mais um jogo muito disputado e equilibrado.
Esta temporada já houve quatro sucessos para cada equipa", concluiu.Autor: Sofia Lobato com Lusa
 
 21:24 . Record
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Carlos Resende: O que se passou depois do jogo no túnel foi um equívoco
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"Entregámos a partida ao Benfica na finalização, não soubemos matar o jogo" 21:35 . Record Por
Record Carlos Resende assume que o ABC "não soube matar o jogo" este sábado frente ao Benfica. Os
bracarenses saíram derrotados da Luz (34-32) estando agora marcado para Braga, na próxima
quarta-feira, a 'negra' que decidirá o título nacional."Houve fases em que estivemos francamente bem.
Recuperámos o jogo, mas acabámos por perder no prolongamento, após diversos falhanços frente ao
guarda-redes adversário. Entregámos a partida ao Benfica na finalização, não soubemos matar o jogo.
Hoje o Hugo Figueira esteve francamente bem e desequilibrou.Tivemos oportunidade de festejar o
título na Luz, mas o Benfica também esteve bem e demonstrou muito mérito. Agora sabemos que
temos o conforto de o último duelo ser em nossa casa. Estou absolutamente confiante para o último
jogo", afirmou o técnico do ABC.Após o apito final alguns jogadores de ambos os conjuntos
envolveram-se em desacatos já dentro do túnel que dá acesso aos balneários, motivando intervenção
policial, mas Carlos Resende explicou que tudo não assou de um... "equívoco"."O que se passou
depois do jogo no túnel foi um equívoco, até porque o relacionamento entre as duas equipas é muito
bom".Autor: Sofia Lobato com Lusa
 
 21:35 . Record
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O ABC/UMinho está a um pe-
queno passo de festejar o título
de campeão nacional, com a
vantagem de duas vitórias para
uma no duelo com o Benfica no
‘play-off’ do campeonato. Ama-
nhã, em caso de vitória, no jogo
com o Benfica (17 horas), no Pa-
vilhão da Luz, será consagrado
como campeão nacional.

O presidente do clube, João
Luís Nogueira, destacou o apoio
que tem sido manifestado pelo
público nesta onda de sucesso
do ABC. “Estamos muito satis-
feitos porque continuamos a en-
cher o pavilhão. É memorável
como a nossa massa associativa
tem correspondido em grande

número em tantos jogos conse-
cutivos. Os nossos atletas fazem
das tripas coração para levar de
vencida aqueles que se apresen-
tam como favoritos. A nossa
equipa tem raça, alma e uma
massa adepta que não nos deixa
perder”, salientou o responsável
máximo do clube bracarense.
“Falta uma vitória em dois jo-
gos, o último jogo que fizemos
em Lisboa ganhamos por seis,
mas sei que o Benfica está pre-
cavido e a nossa equipa está car-
regada de lesões”, salientou.

O clube em  conjunto com a
Câmara Municipal coloca à dis-
posição dos adeptos autocarros
para a viagem até Lisboa, com
custo de oito euros referente
apenas ao bilhete do jogo. A saí-
da de Braga é às 10.30 horas. 

“Vamos lutar com raça e alma
para conseguir o título nacional”
O ABC/UMINHO está a um passo de garantir o título nacional e em conjunto com a autarquia
disponibiliza transporte aos adeptos para assistirem amanhã ao jogo com o Benfica, em Lisboa.

DR

João Luís Nogueira: “Jogadores fazem das tripas coração para vencerem os favoritos”

O ABC/UMinho está em vias
de sagrar-se Campeão
Nacional e confirmar o
apuramento para a Liga dos
Campeões, mas ainda não é
certo que possa utilizar o
Pavilhão Flávio Sá Leite
nesta competição.
“O presidente Ricardo Rio
anuiu ao nosso pedido e
disse que as obras estavam
prontas para o ano.  Estamos
a galvanizar para trazer mais
uma vitória para a cidade e
contamos com o apoio da
Câmara Municipal de Braga”.
O dirigente deu conta ainda
do diálogo com a Federação
“para ver os pontos em
pormenor e que impedem
a homologação do pavilhão
e se for aspectos de
pormenor, desde logo
é preciso ter um piso
corporativo porque a EHF
assim exige e isto é um
comércio”, atirou. 

+ pavilhão

Publicidade
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BENFICA - ABC/UMINHO

Autocarros disponíveis 
para o jogo do título
em Lisboa
Pág. 21
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“Auri-negros” fizeram
a festa em Angeja
Promoção O Beira-Mar garantiu, ontem, a subida ao segundo escalão nacional
a uma jornada do final do campeonato, comemorando o feito com os adeptos
BEIRA-MAR                                    30

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Paulo Alô; Diogo Coelho (5), André
Marques (7), Carlos Oliveira (3),
Bernardo Gonçalves (4), Carlos Costa
(2) e Felino Lopes - sete inicial - Diogo
Portas, André Cruz, André Miranda (5),
Ricardo Senos (2), Tiago Novo, Bruno
Morgado (1), Mlinarzik Lourenço, Ro-
drigo Cunha (1) e Sério Costa.

MONTE                                              20

Treinador: Carlos Tavares.
Carlos Belo; Walter Fontes (3), João
Bessa (2), João Barros (1), Pedro Pereira
(3), Marco Tavares e Carlos Abreu (7) -
sete inicial - Paulo Fonte, José Claro (1),
Daniel Cascais, João Rodrigues, An-
tónio Ruela (3), José Oliveira, João Mar-
tins, Daniel Silva e Marcelo Ferreira.

Pavilhão Polidesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 400 espectadores.
Árbitros: Nuno Francisco e Cristiano
Grave (A.A. Porto).
Oficial de mesa: Miguel Figueiredo
(Aveiro).
Ao intervalo: 12-11

Avelino Conceição

Num ambiente fantásti co, o
Beira-Mar sabia que uma vitó-
ria lhe garantia desde logo a su-
bida à Segunda Divisão Nacio-
nal, mas talvez por isso tenha
sido notório, nos primeiros mi-
nutos, algum nervosismo por
parte da equipa “auri-negra” no-
meadamente face ao desacerto
no ataque. E disso se aproveitou
a equipa do Monte, que coman-
dou o sempre marcador até
sensivelmente aos dez minutos,
ainda apenas com um golo de
vantagem, o que não beliscava
as aspirações dos aveirenses.

Mas por volta dos 15 minutos,
e já na frente do marcador (7-
5), a equipa comandada por
Eugénio Bartolomeu galvani-
zou-se, como de resto tem
acontecido nos últimos jogos.
O forte vindo das bancadas re-

pletas de público ia dando a
motivação ne cessária para a
formação avei rense gerir uma
vantagem ainda que magra. Até
porque a equipa da Murtosa,
sempre mui to batalhadora e ta-
pando bem os caminhos para
a sua ba liza, foi equilibrando a
contenda, conseguindo mes -
mo várias igualdades no mar-
cador, tendo o intervalo che-

gou com a vantagem mínima
para os locais.

Apesar das emoções à flor da
pele, um ambiente que deveria
acontecer mais vezes no des-
porto e uma forte empatia de
dentro para fora do campo e
vice-versa permitiram ao Beira-
Mar agigantar-se e fazer um
parcial de 5-0, passando de uma
vantagem de dois para sete go-

los (21-14), numa altura em que
equipa visitante evidenciava al-
gum desnorte e a vitória que
que daria o tão desejado objec-
tivo começa a desenhar-se.

E com passar dos minutos e
o aproximar do final do jogo foi
ganhando cada vez mais força
tal a motivação dos “auri-ne-
gros” posta em campo, que con-
trastava com o desalento do ad-
versário. A equipa de Carlos Ta-
vares, apesar de esforçada, teve
de se render à melhor eficácia
da equipa aveirense, que aca-
bou por vencer por números
que poucos esperariam que
acontecessem, mas garantindo
a uma jornada do fim a promo-
ção ao segundo escalão nacio-
nal. Após o apito final da dupla
de arbitragem, que fez um bom
trabalho, deu-se a habitual in-
vasão de campo, com festa a
ser partilhada entre jogadores
e a massa adepta que esteve do
primeiro ao último minuto com
a equipa “auri-negra”.|

Andebol
3.ª Divisão Nacional

RICARDO CARVALHAL

Comemoração efusiva dos jogadores com o treinador Eugénio Bartolomeu

“É uma felicidade tremenda.
O mérito é destes jogadores
briosos e não do treinador.
Trabalhamos arduamente e
dedico este vitória ao Rui
Marques, ao Pedro Noi, ao
Miguel Ângelo e ao Fernando
Carvalho, mas também ao
meu pai, uma pessoa muito
importante para mim e que
estará sempre comigo”.

Eugénio Bartolomeu
Treinador do Beira-Mar

“É um momento indescritível.
Agradeço a toda a secção do
Beira-Mar, treinadores e to-
dos os que trabalharam con-
nosco. Mas também aos
meus colegas, que foram
briosos e a este público mag-
nífico, que nos têm apoiado
sempre e que ajudaram ao
colocar o Beira-Mar no lugar
que merece”.

André Marques
Jogador do Beira-Mar

REACÇÕES
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Equipa “auri-negra” garantiu a subida a uma jornada do final do campeonato do terceiro escalão Página 27

RICARDO CARVALHAL

iAndebol do Beira-Mari

isobe à 2.ª Divisão Nacionali
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Sonho da final 
madeirense tão perto 

Erica Tavares e Mónica Gomes querem disputar a final da Taça de Portugal. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

CS Madeira, Juventude de Lis, Ma-
deira Andebol SAD e Colégio de 
Gaia são os protagonistas da final a 
quatro da Taça de Portugal, que 
este sábado e domingo se disputa 
no Pavilhão do Funchal. Pelas 16 
horas de amanhã realiza-se a pri-
meira meia-final entre o CS Madei-
ra e Juventude de Lis. Duas horas 
mais tarde, será a vez da realização 
do encontro entre o Madeira SAD e 
Colégio de Gaia, para muitos adep-
tos da modalidade a 'final' antecipa-
da deste evento, a defrontarem-se. 
Domingo a partir das 15 horas, sem-
pre no Pavilhão do Funchal, terá lu-
gar a grande final. 

Para o Madeira SAD, detentor 
das últimas 17 edições da Taça de 
Portugal, esta edição, que tem lugar 
na Região, assume uma particular 
importância. Desde logo a possibili-
dade da formação comandada por 
Sandra Fernandes, terminar a épo-
ca juntando mais um importante 
troféu, isto depois de já ter vencido 
a supertaça e, ainda na semana pas-
sada, o título de campeão nacional, 
num ano recheado de enormes de-
safios. Para já, tem pela frente a úni-
ca equipa que esta época as madei-
renses não conseguiram ganhar: o 
Colégio de Gaia, que depois de uma 
primeira fase de grande qualidade, 
caiu nas meias-finais do campeona-
to, onde era apontado com toda a 
legitimidade como favorito. 

Por sua vez, o CS Madeira, depois 
de uma época de qualidade, perse-
gue o claro objectivo de voltar a 
uma final da Taça de Portugal, facto 
que não acontece deste a época 

MADEIRA SAD E 
SPORTS MADEIRA 
AMBICIONAM 
CHEGAR À FINAL DA 
TAÇA DE PORTUGAL 

1999/2000, curiosamente final per-
dida para o Madeira SAD. 

Não menos importante é a real 
possibilidade das madeirenses, 
caso cheguem à final, garantirem 
uma prova europeia. Para o efeito, 
precisam de vencer a outra surpre-
sa desta final a quatro, o Juventude 
de Lis. Que nunca conseguiram 
esta época superar as madeirenses 
comandadas por Marco Freitas, 
pelo que se adivinha uma meia-fi-
nal equilibrada. 

Terminar com vitõria época 
Erica Tavares, jovem internacional 
do Madeira SAD, e que fez toda a 
sua formação no Porto Salvo, é hoje 
na estratégia da equipa campeã na-
cional uma das mais relevantes an-
debolistas. Nascida para a modali-
dade curiosamente no desporto es-
colar, Erica assume que a final é a 
grande meta da sua equipa. 

"Claramente o nosso único ob-
jectivo é marcar presença na final. 
Aliás esta meia-final com o Gaia 
acaba por ser uma final antecipada, 
pois o nosso opositor tem muita 
qualidade. Foi a única equipa esta 
época que não conseguirmos ven-
cer e que, além do mais, tudo fará 
para ganhar alguma coisa. Muitos 
factores jogam a nosso favor, sobre-
tudo uma equipa motivada pelo  

conquista do título, que tem vindo a 
trabalhar muito todos os dias para 
sermos mais fortes e com isso ga-
nhar títulos. Por outro lado joga-
mos em casa, um factor que neste 
caso tentaremos rentabilizar con-
tando com o apoio dos nossos 
adeptos'. Não é fácil ganhar ao 
Gaia, mas podem contar com a nos-
sa determinação. Era excelente ter-
minar a época conquistando mais 
um título de Portugal". 

Mõnica Gomes fala em ambição 
Do lado do CS Madeira, Mónica 
Gomes é uma das mais experientes 
andebolistas madeirenses da actua-
lidade. Com  uma meia-final apa-
rentemente mais acessível, a expe-
riente jogadora não esconde a von-
tade de voltar a jogar no domingo, o 
que seria excelente para terminar a 
época: "Reconhecemos em primei-
ro lugar qualidade no Juventude de 
Lis, equipa que embora este ano te-
nha perdido com o CS Madeira na 
fase regular do campeonato, está 
com todo o mérito nesta final-four. 
Daí entender que, apesar de apa-
rentemente ser um jogo fácil, não 
podemos pensar dessa forma e 
dentro de campo teremos de assu-
mir uma atitude forte. A ambição e 
vontade de vencer é grande, traba-
lhamos para estar ao nível de uma 
prova desta qualidade, porque é na 
Madeira que jogamos. Quero que o 
CS Madeira ganhe e que domingo 
encontre na final o Madeira SAD. 
Há muitos anos que não estamos 
numa fase tão avançada da Taça de 
Portugal. Contamos com o apoio 
fundamental dos adeptos do ande-
bol para podermos fazer a festa no 
final." 
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presidente do abc/Uminho, joão luís nogueira

«Vamos a Lisboa vencer
para trazer o título para Braga»

 Pedro Vieira da Silva

O
presidente do ABC/
UMinho, João Luís 
Nogueira, estava, no 
final do jogo com 

o Benfica, disputado no 
Flávio Sá Leite, comple-
tamente afónico. «Vence-
mos. Faltam 60 minutos. 
Estes adeptos são fantás-
ticos», atirou.

«Faltam 60 minutos. 
Uma vitória. Estamos 
muito satisfeitos porque 
continuámos a encher o 
Sá Leite. É fantástico o 

João Luís Nogueira, presidente do ABC

apoio que nos dão e são 
eles que nos empurram 
para a vitória. Os nos-
sos atletas fazem das tri-
pas coração. Consegui-
mos vencer os favoritos, 
aqueles que têm um plan-
tel valiosíssimo. E o ABC/
/UMinho carregado de le-
sões. Os árbitros marca-
ram-nos muitos jogos pas-
sivos, porque sabem que 
o nosso jogo é de ataque 
organizado. O Pedro (Sea-
bra) teve duas exclusões 
aos 12 minutos, mas esta 
equipa tem raça e alma. 

presidente feliz

Autocarros para levar adeptos até Lisboa
e Flávio Sá Leite "pronto" em 2017

O ABC/UMinho pode sagrar-se campeão nacional já 
amanhã, em Lisboa, caso vença a turma encarnada. O 
clube solicitou à CMB autocarros para levar os adeptos 
academistas até à capital de Portugal e, no sábado pas-
sado, Ricardo Rio, edil bracarense, «anuiu, de imedia-
to, ao pedido», esclareceu José Luís Nogueira. 

«Ficamos felizes quando nos comunicou isso e, tam-
bém, quando nos disse que as obras no Sá Leite estariam 
prontas para o ano. Sempre disse ao senhor presiden-
te da Câmara, Ricardo Rio, que ele teria de inaugurar a 
obra neste mandato, porque a obra é dele! Tantos man-
datos que passaram por esta autarquia e o Flávio Sá 
Leite nunca levou uma revisão a sério. Amanhã, que-
remos muito ganhar, para trazer o caneco para a cida-
de e para a CMB, que tanto nos tem ajudado», vincou.

E temos esta massa asso-
ciativa que não nos deixa 
perder», destacou o líder 
máximo dos minhotos.

«Nós, jogadores e trei-
nadores, somos o corpo 
físico, mas os adeptos são 
o nosso espírito, a nos-
sa alma, e leva-nos às vi-
tórias», relatou João Luís 
Nogueira.

«Agora, vamos a Lis-

boa com confiança. Da 
última vez que ali jogá-
mos vencemos por seis, 
mas o Benfica está pre-
cavido. O Nuno Grilo está 
diminuído, mas nós até a 
pé coxinho conseguimos 
ganhar aos que são, su-
postamente, os mais for-
tes do campeonato. Va-
mos a Lisboa para trazer 
o caneco», finalizou.

D
M
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Jogadoras do Frederiksberg IF festejaram o título sem roupa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cd73d88c

 
27-05-2016 18:08
 
 Uma equipa alemã sagrou-se campeã e festejou a vitória ao partilhar uma foto das jogadoras nuas
nas redes sociais.
 
 Foto: D.R.
 
 As sub-19 do Frederiksberg IF festejaram o título sem roupa
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 As jogadoras de andebol da equipa de sub-19 do Frederiksberg IF estão a dar que falar nas redes
sociais pela forma como celebraram a conquista do campeonato.
 
 Os festejos de vitória são, por norma, um momento de felicidade e de expressão de sentimentos, mas
para as jogadoras do Frederiksberg IF sub-19 a conquista do título de campeãs nacionais da Alemanha
serviu também de pretexto para se libertarem das convenções para uma celebração fora do comum.
 
 Depois dos típicos festejos após a vitória sobre o Klub Figas Aalsmeer por 12-7, que rendeu o título
de campeãs, a equipa de andebol alemã colocou nas redes sociais uma foto em que surgem todas as
jogadoras no balneário nuas segurando apenas o trófeu.
 
 A foto partilhada pelas jogadores alemãs tornou-se viral e tornou o plantel do Frederiksberg IF sub-19
num sucesso 'on-line'.
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Juve Lis vai à Madeira 
atrás do sonho da Taça 

A equipa sénior feminina da Ju-
ventude Desportiva do Lis viaja 
este fim de semana para a Ma-
deira para jogar a final four da 
Taça de Portugal de andebol. 
No sábado, a formação do Lis 
defronta o CS Madeira, às 16 ho-
ras. Se vencer, joga a final no do-
mingo, dia 29, às 15 horas, com o 
vencedor do encontro da meia fi-
nal Colégio de Gaia - Madeira SAD. 
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Jogos AD Godim
p DR

��,�/+��%+	6/07+��3	>2�7+6/�	w	�/�7+6/�	
MASCULINOS SÉRIE A: Domingo, às 18h30 – Pavilhão 
municipal de Ermesinde - CP NATAÇÃO - AD GODIM
TORNEIO ENCERRAMENTO INICIADOS MASCULINOS: 
Domingo, 15h00 – Pavilhão Municipal de Peso da Régua - 
AD GODIM – AC FAFE

6
��������	��	#��	�
	�
����
TORNEIO ENCERRAMENTO INICIADOS MASCULINOS
AD GODIM 30 – SVR BENFICA “B” 24
Taça AAVR: SVR BENFICA 3 - AD GODIM 6; AD GODIM 12 - 
AD AMARANTE 2; BECA A 6 - AD GODIM 7

II GALA DO ANDEBOL 
No sábado, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, 
realiza-se a II Gala do Andebol da AD Godim. Às 20h00, 
receção com sessão fotográfica. Às 20h30, receção às 
entidades oficiais. A gala tem início às 21h30.

� AD GODIM – INICIADOS MASCULINOS
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andebol

ABC e Benfica na final 
improvável do Nacional

ABC e Benfica iniciaram a dis-
puta do título de andebol, em Bra-
ga - vitória do ABC por 40-38, após 
dois prolongamentos - num duelo 
para a sucessão do heptacampeão 
FC Porto, que se poderá estender, in-
cluindo a final da Challenge, a sete 
jogos entre os dois.

A final improvável do campeo-
nato, dada a ausência do até então 
invicto, à chegada às meias-finais, 
FC Porto, que terminou a primeira 
fase contando por vitórias os 22 jo-
gos realizados, disputa-se à melhor 
de cinco jogos, intercalados entre 
Braga e Lisboa.

Finalistas da Taça Challenge, 
ABC e Benfica decidem pelo meio 
do ‘play-off’ do título nacional a 
conquista do troféu europeu, a dis-
putar a duas mãos, com a primei-
ra a decorrer na Luz, a 14 ou 15 
de maio, e a segunda em Braga, a 
21 de maio.

Segundo classificado na fase re-
gular, atrás do FC Porto, o ABC che-
ga à final do ‘play-off’ após eliminar 
nos quartos-de-final o Passos Ma-
nuel (2-0) e nas meias-finais o Spor-
ting (3.º da fase regular), no segun-
do prolongamento da ‘negra’ (3-2), 
por 29-28, realizada quarta-feira, 
em Braga.

Pela primeira vez, na meia-fi-
nal entre bracarenses e ‘leões’ im-
perou o fator casa na decisão fi-
nal do jogo, disputado no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, depois de ambas 
as equipas terem vencido nos pa-
vilhões adversários, com maior ou 
menor facilidade.

O Benfica, quarto classificado 
da fase regular, atinge a final após 
eliminar nos quartos-de-final o Ma-
deira SAD (2-0) e nas meias-finais 
o FC Porto (3-1), impondo aos cam-
peões nacionais a primeira derro-
ta da época no Dragão Caixa, en-
tre campeonato e os cinco jogos da 
Liga dos Campeões.

A formação ‘encarnada’ ven-
ceu os portistas no primeiro jogo do 
‘play-off’ das meias-finais no Dra-
gão Caixa, por 32-31, no prolonga-
mento, e voltou a repetir o triunfo na 
Luz, no segundo jogo e igualmente 
no tempo extra, por 30-29.

Cumpriu-se então um período 
de paragem entre o segundo e o ter-
ceiro jogo do ‘play-off’ para a realiza-
ção das competições europeias e a 
‘final a quatro’ da Taça de Portugal, 
em Almada, que ditou novo triunfo 
do Benfica, nas meias-finais, frente 
ao FC Porto, por 26-25, igualmente 
no prolongamento.

Antes do retomar as meias-fi-
nais do ‘play-off com o FC Porto, 
que eliminou na Taça de Portugal, 
o Benfica sucedeu ao ABC na con-
quista do troféu, impondo-se na fi-
nal ao Sporting, por 36-35, igual-
mente no prolongamento.

Depois de perder no Dragão Cai-
xa no terceiro jogo do ‘play-off’, por 
27-23, com os portistas a afastarem 
o primeiro ‘kO’ e a relançarem a eli-
minatória, o Benfica venceu o quar-
to jogo, por 22-20, desta vez sem ter 
sido necessário o recurso ao prolon-
gamento e sentenciou o afastamen-
to dos campeões (3-1).

Na outra meia-final, e com a dis-
puta das meias-finais da Taça Chal-
lenge pelo meio, o ABC necessi-
tou de realizar um quinto jogo para 
afastar o Sporting, aos 29-28, após 
dois prolongamentos, queixando-se 
do pouco tempo que dispôs para re-
cuperar do jogo europeu.

O ABC assegurou a presença na 
final da Taça Challenge – onde terá 
como adversário o Benfica - ao ven-
cer em casa dos checos do Dukla 
de Praga, por 33-29, após vitória 
por 34-33 em Braga, e queixa-se de 
ter tido pouco tempo de recupera-
ção para o jogo de quarta-feira com 
o Sporting.

ABC e Benfica defrontaram-se 
por duas vezes na fase regular da 
presente temporada e apresentam o 
saldo de uma derrota e uma vitória 
cada. O Benfica venceu em casa, à 
10.ª jornada, por 34-28, e o ABC 
também venceu em Braga, por 29-
27, à 21.ª ronda.

O ABC, que surge esta época ao 
nível dos anos 80 e 90, pela mão de 
Carlos Resende, abriu a época com 
a conquista da Supertaça, impondo-
-se ao heptacampeão nacional FC 
Porto, por 26-24, igualando os ‘dra-
gões’ no número de troféus (seis).

A formação bracarense assu-
miu-se em 2015 como a ‘besta 
negra’ do FC Porto nos jogos deci-
sivos de atribuição de títulos, uma 
vez que já tinha conquistado a Taça 
de Portugal na final disputada com 
os ‘dragões’, com um triunfo por 
25-24.

ABC e Benfica iniciaram a dis-
cussão do título nacional de ande-
bol, com a realização do primeiro 
jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
pelas 18:00, e que encerra um ci-
clo, dado que para a próxima época 
o campeão não será encontrado no 
‘play-off’, mas sim ao fim de uma 
segunda ronda entre os oito melhor 
classificados. Página 67


