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A1 Notícias ao Minuto - Benfica com Dudelange e ABC com Dukla
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-12-2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36e1e1f5

 
Águias vão medir forçar com luxemburgueses nos oitavos de final da Taça Challenge em andebol. Já
os minhotos têm pela frente um adversário checo. O Benfica vai defrontar os luxemburgueses do
Dudelange nos oitavos de final da Taça Challenge de andebol, enquanto ao ABC defronta o Dukla de
Praga, da República Checa, ditou o sorteio realizado em Viena. O Dudelange deixou pelo caminho na
eliminatória anterior os montenegrinos do RK Boka, enquanto os checos afastaram os macedónios do
Pelister 08 Bitola. A primeira mão dos oitavos de final realiza-se a 14/15 de fevereiro, com os
segundos jogos marcados para a semana seguinte. PUB
 
 12:06 - 04 de Dezembro de 2014 | Por
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Lutar pela segunda posição. De-
pois de um balanço positivo da
primeira volta do campeonato
nacional de andebol, Carlos Re-
sende deixou claro que o
ABC/UMinho vai lutar pelo se-
gundo lugar, estando ainda tam-
bém em aberto, matematicamen-
te, a primeira posição na tabela.
Em vésperas da recepção ao
Águas Santas, o técnico garante
uma equipa motivada para vin-
gar a perda de pontos na Maia. 

“O próximo jogo está, intima-
mente, ligado à nossa produção
da primeira volta. Concluímos a
primeira volta em terceiro lugar,
empatados pontualmente com o
segundo, a uma distância do pri-
meiro de cinco pontos. No cam-
po teórico, tudo é possível. No
campo prático, o FC Porto será
primeiro na fase de grupos, en-
quanto Sporting, Benfica e nós
iremos lutar por uma segunda
posição, a não ser que aconteça
algo inesperado”, começou por

explicar o treinador, destacando
a importância do jogo de ama-
nhã. “Queremos assumir uma

posição frontal, acreditamos que
é possível alcançar a segunda
posição. Até a primeira, mas já

não depende de nós”, frisou.
Quanto ao adversário, Carlos

Resende lembrou que dos cinco
pontos perdidos o Águas Santas
foi uma das equipas que roubou
pontos aos bracarenses, daí que
“queremos rectificar a situação”.

“O Águas Santas é uma equipa
com um orçamento semelhante
ao nosso, que joga um andebol
bastante organizado e estamos à
espera de muitas dificuldades.
Será um jogo com um grau de
dificuldade bastante elevado”,
sublinhou.

No que diz respeito ao sorteio
da Taça Challenge, “neste mo-
mento, não posso fazer comentá-
rio algum a não ser dizer que, se
o segundo jogo fosse aqui em
Braga, eventualmente para nós
seria mais positivo”. “Não co-
nheço de todo a equipa, nem as
dificuldades que nos irão colo-
car. Conheço é sim as dificulda-
des que nós iremos colocar, mas
temos muito tempo, será apenas
em Fevereiro, a nossa preocupa-
ção agora é alterar os jogos nes-
sas datas para o campeonato.”

“Lutar pela segunda posição”
ABC/UMINHO DEFRONTA ÁGUAS SANTAS, amanhã, no arranque da segunda volta do campeonato. Carlos Resende quer vin-
gar o empate do jogo na Maia. Treinador aponta à luta pelo segundo lugar, mas lembra que está ainda em aberto o primeiro. 

ROSA SANTOS

Carlos Resende quer rectificar o empate em casa do Águas Santas, da primeira volta
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Jogos em Fevereiro
HC Dukla Praga 
no caminho do ABC
O sorteio dos oitavos-de-final da
Taça Challenge masculina, reali-
zado, ontem, na sede da EHF, em
Viena, ditou uma equipa da Re-
pública Checa no caminho do
ABC/UMinho. Os bracarenses vão
defrontar o HC Dukla Praga, pri-
meiro em Braga e depois na ca-
pital checa. Actualmente no ter-
ceiro lugar do campeonato da
Rep. Checa, o Dukla de Praga
disputou, na época passada, a
EHF Cup, mas não foi mais além
da segunda ronda. 
Quanto ao Benfica, calhou em
sorte o HB Dudelange, segundo
classificado do campeonato lu-
xemburguês.
Os jogos dos oitavos-de-final da
Taça Challenge vão jogar-se em
Fevereiro de 2015, a 14 ou 15 
(1.ª mão) e a 21/ 22 (2.ª mão). 

§sorteio
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TAÇA CHALLENGE

ABC defronta Dukla de Praga
O ABC defronta o Dukla de Praga nos oitavos de final 

da Taça Challenge de andebol, ditou o sorteio realizado 
ontem, em Viena. A primeira mão dos oiavos de final 
realiza-se a 14/15 de fevereiro, com os segundos jogos 
marcados para a semana seguinte.

Ainda na Taça Challenge, o Benfica vai defrontar os 
luxemburgueses do Dudelange, equipa que deixou pelo 
caminho na eliminatória anterior os montenegrinos do 
RK Boka, enquanto os checos afastaram os macedónios 
do Pelister 08 Bitola.

Na Taça EHF, o FC Porto vai ter como adversários, no 
Grupo C os sérvios do HC Vojvodina, os dinamarqueses 
do Skjern Handbold e dos alemães do Fuchse Berlim, 
conforme sorteio realizado ontem em Viena.

Futebol Amador do Este
O campeonato de futebol Amador do Este sofreu, 

no fim de semana, uma paragem para dar lugar à 
realização da primeira eliminatória da Taça, na qual e 
registaram os seguintes desfechos:
Garapôa-Pacifistas ................................................... 2-3
Atlético-Kumedores ................................................. 1-2
Académico-Diabos ................................................... 1-0
Canarinhos-Águias .................................................. 1-0
Covelo-Est. Sequeira ............................................... 2-2
Un. Figueiredo-Onda Jovem ................................... 1-0
Est. Mouta-SB Green .............................................. 3-1

Os jogos da segunda mão realizam-se no dia 7 de 
dezembro.
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ABC quer desforra
frente ao Águas Santas

Bruno Dias e Carlos Resende falaram do jogo de amanhã, frente ao Águas Santas

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho recebe
amanhã, a partir das 18h00, 
o Águas Santas, no Flávio 
Sá Leite, em jogo a con-
tar para a primeira jorna-
da da segunda volta do 
campeonato de andebol da 
I Divisão.

Como na primeira vol-
ta, o Águas Santas foi uma 
das equipas que “roubou” 
pontos ao ABC (empate 
25 a 25), os academistas 
encaram esta parti-
da como uma es-
pécie de ajuste de 
contas.

O técnico Car-
los Resende espe-
ra, por isso, «gran-
des dificuldades».

«Como sempre, o Águas 
Santas é uma equipa seme-
lhante à nossa. Tem uma 
equipa parecida, jogam o  
andebol bastante organi-
zado e esperamos grandes 
dificuldades. Se assim não 
fosse, estaríamos a enganar-
-nos», disse.

«Dentro dos cinco pontos 
perdidos, foi com o Águas 
Santas e queremos retificar 
essa situação», acrescentou 
o treinador dos academis-
tas, que fez ainda um ba-
lanço da primeira volta e 
também aproveitou a oca-

sião para antever a segun-
da metade da fase regular 
do campeonato.

«Acreditamos
no segundo lugar»

Carlos Resende atribuiu 
o primeiro lugar nesta pri-
meira fase ao FC Porto, «a 
não ser que aconteça algo 
de inesperado» e coloca o 
ABC juntamente com Spor-
ting e Benfica na rota do 
segundo posto.

«No campo prá-
t ico,  o  FC 

Porto deve-
rá ser pri-
meiro nes-
ta primeira 
fase e nós, 

o Benfica e 
Sporting ire-

mos lutar pelo se-
gundo, a não ser que acon-
teça algo inesperado. 

Este jogo [Águas Santas] 
para nós, como todos os 
outros, são muito impor-
tantes, na medida em que 
queremos assumir uma po-
sição frontal e ainda acredi-
tamos que a segunda posi-
ção poderá ser nossa. 

Matemáticamente, até a 
primeira ainda é possível, 
mas não dependemos só 
de nós, ao passo que para 
o segundo lugar só depen-
demos de nós e vamos lu-

DM

Carlos
Resende

preferia jogar
a segunda mãoda Taça Challenge

em casa

AMANHÃ, ÀS 18H00, NO SÁ LEITE 

tar por isso», disse.
Carlos Resende comen-

tou ainda o sorteio da Taça 
Challenge que ontem co-
locou os checos do Dukla 
no caminho do ABC/UMi-
nho. O técnico preferia jo-
gar primeiro fora e depois 
em casa, mas a sorte não 
lhe fez a vontade. «Seria 
mais vantajoso se o se-
gundo jogo fosse aqui em 
Braga, porque não conhe-
ço ainda de todo a equipa 
do Dukla de Praga nem as 
dificuldades que nos irão 
colocar. Sei sim, as dificul-
dades que nós lhes iremos 
colocar, mas teremos mui-
to tempo para pensar nis-
so. Agora vamos procurar 
alterar as datas dos jogos 
do campeonato que temos 
nessa altura».

Bruno Dias: «Retificar 
o resultado da 
primeira volta»

Para o guarda-redes Bru-
no Dias, este jogo com o 
Águas Santas vai ser um 
teste difícil para o ABC/
/UMinho, mas o atleta con-
fia no valor do grupo de 
trabalho para ultrapassar 
os maiatos, adversário tra-
dicionalmente difícil para 
as cores academistas. «Vai 
ser um jogo complicado. 
Na primeira volta empatá-

mos lá. No sábado quere-
mos retificar e conquistar 
a vitória, é esse o nosso 
objetivo», declarou.

Página 5



A6 Portugal perde e falha play-off - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-12-2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ab814cb

 
A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje com a Áustria, por 29-21, e falhou a
qualificação para o "play-off" de acesso ao Mundial2015, na Dinamarca, independentemente do
resultado no jogo de sábado com Israel.
 
 Depois de na quinta-feira ter perdido pela margem mínima com a Turquia, por 28-27, Portugal não
conseguiu evitar a derrota frente à anfitriã Áustria, que acolhe o Grupo 2 de qualificação em
Stockerau.
 
 O encontro frente às austríacas não começou da melhor forma para a seleção lusa, que sofreu um
parcial de 3-0 e só marcou o primeiro golo aos seis minutos por Maria Pereira.
 
 A Áustria, a tirar partido do fator casa, assumiu o controlo do jogo desde o início e chegou a deter
uma vantagem de cinco golos aos 11-6, que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por 16-9.
 
 Uma entrada arrasadora da Áustria na segunda parte, colocando grandes dificuldades à recuperação
lusa, levou o marcador a disparar para uma vantagem de 10 golos aos 20-10.
 
 O ritmo do jogo foi-se mantendo e a seleção portuguesa, apesar de ainda acreditar na recuperação
(21-14), apercebeu-se que essa missão se tornava mais complicada com o passar do tempo.
 
 Ainda assim, Portugal nunca entregou o jogo e, com oito minutos para jogar e seis golos de
desvantagem (20-26), a formação lusa procurou inverter a tendência do resultado.
 
 No entanto, a Áustria não cedeu à pressão de Portugal e segurou a vantagem até ao apito final,
vencendo por 29-21, e impondo a Portugal a segunda derrota e o consequente afastamento do "play-
off".
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A7 Notícias ao Minuto - Portugal perde e falha play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-12-2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ac50e51

 
A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje com a Áustria, por 29-21, e falhou a
qualificação para o "play-off" de acesso ao Mundial2015, na Dinamarca, independentemente do
resultado no jogo de sábado com Israel. Depois de na quinta-feira ter perdido pela margem mínima
com a Turquia, por 28-27, Portugal não conseguiu evitar a derrota frente à anfitriã Áustria, que acolhe
o Grupo 2 de qualificação em Stockerau. PUB O encontro frente às austríacas não começou da melhor
forma para a seleção lusa, que sofreu um parcial de 3-0 e só marcou o primeiro golo aos seis minutos
por Maria Pereira. A Áustria, a tirar partido do fator casa, assumiu o controlo do jogo desde o início e
chegou a deter uma vantagem de cinco golos aos 11-6, que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer
por 16-9. Uma entrada arrasadora da Áustria na segunda parte, colocando grandes dificuldades à
recuperação lusa, levou o marcador a disparar para uma vantagem de 10 golos aos 20-10. O ritmo do
jogo foi-se mantendo e a seleção portuguesa, apesar de ainda acreditar na recuperação (21-14),
apercebeu-se que essa missão se tornava mais complicada com o passar do tempo. Ainda assim,
Portugal nunca entregou o jogo e, com oito minutos para jogar e seis golos de desvantagem (20-26),
a formação lusa procurou inverter a tendência do resultado. No entanto, a Áustria não cedeu à
pressão de Portugal e segurou a vantagem até ao apito final, vencendo por 29-21, e impondo a
Portugal a segunda derrota e o consequente afastamento do play-off.
 
 21:55 - 05 de Dezembro de 2014 | Por
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A8 Portugal falha play-off para o Mundial2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b45d5320

 
Portugal: Andebol feminino
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje com a Áustria, por 29-21, e falhou a
qualificação para o "play-off" de acesso ao Mundial2015, na Dinamarca, independentemente do
resultado no jogo de sábado com Israel.
 
 Depois de na quinta-feira ter perdido pela margem mínima com a Turquia, por 28-27, Portugal não
conseguiu evitar a derrota frente à anfitriã Áustria, que acolhe o Grupo 2 de qualificação em
Stockerau.
 
 O encontro frente às austríacas não começou da melhor forma para a seleção lusa, que sofreu um
parcial de 3-0 e só marcou o primeiro golo aos seis minutos por Maria Pereira.
 
 A Áustria, a tirar partido do fator casa, assumiu o controlo do jogo desde o início e chegou a deter
uma vantagem de cinco golos aos 11-6, que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por 16-9.
 
 Uma entrada arrasadora da Áustria na segunda parte, colocando grandes dificuldades à recuperação
lusa, levou o marcador a disparar para uma vantagem de 10 golos aos 20-10.
 
 O ritmo do jogo foi-se mantendo e a seleção portuguesa, apesar de ainda acreditar na recuperação
(21-14), apercebeu-se que essa missão se tornava mais complicada com o passar do tempo.
 
 Ainda assim, Portugal nunca entregou o jogo e, com oito minutos para jogar e seis golos de
desvantagem (20-26), a formação lusa procurou inverter a tendência do resultado.
 
 No entanto, a Áustria não cedeu à pressão de Portugal e segurou a vantagem até ao apito final,
vencendo por 29-21, e impondo a Portugal a segunda derrota e o consequente afastamento do "play-
off".
 
 05-12-2014 20:10Depois de na quinta-feira ter perdido pela margem mínima com a Turquia, por 28-
27, Portugal não conseguiu evitar a derrota frente à anfitriã Áustria.
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> Andebol

> Domingo de manhã realizou-se em Por-
talegre a primeira concentração distrital 
de andebol dos escalões mais jovens, numa 
organização conjunta do Ginásio Andebol Por-
talegre e Associação de Andebol de Portalegre. 

Estiveram presentes equipas do Grupo 
Experimental da Ponte Sôr, Ginásio Andebol 
Portalegre, ADA de Castelo Branco e Casa do 
Benfica de Campo Maior.

Participaram em representação dos Clubes 
duas equipas de cada Escalão, o que permi-
tiu que esta manhã do último domingo de 
Novembro fosse uma festa do Andebol. As 
oito equipas presentes encheram de alegria 
o Pavilhão Desportivo Municipal de Portalegre 
onde o espirito de equipa e a camaradagem 
foram uma constante.

Foi com agrado que o numeroso público 
presente nas bancadas do Pavilhão Desportivo 
pode verificar como os jovens presentes fes-
tejavam de forma exuberante os seus golos, 
embora muitas vezes os mesmos não fossem 
suficientes para atingirem a vitória. A sua gran-

de vitória esteve no participar, no conviver e 
no praticar andebol, modalidade em que a 
maioria está a dar os seus primeiros passos.

Importa salientar o aparecimento da Casa 
do Benfica de Campo Maior, que compareceu 
pela primeira vez com duas equipas, sendo a 
maioria dos seus atletas femininas.

Ainda que este tipo de concentrações não 
tenha cariz classificativo os resultados foram 
os seguintes:

MINIS 
Ginásio Andebol Portalegre - 3 Vitórias; 
ADA Castelo Branco - 2 Vitória, 1 Derrota; 
GEPS Ponte de Sôr  - 1 Vitória, 2 Derrotas;
Casa Benfica Campo Maior - 3 Derrotas.
BAMBIS
ADA Castelo Branco - 3 Vitórias; Ginásio 
Andebol Portalegre - 2 Vitórias 1 Derrota; 
GEPS Ponte de Sôr  - 1 Vitória, 2 Derrotas;
Casa Benfica Campo Maior - 3 Derrotas.
 A próxima Concentração Será no dia 20 de 
Dezembro em Ponte de Sôr.

Concentração Distrital de MINIS e BAMBIS
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g O Sporting Clube da Horta (SCH)
perdeu no passado fim-de-semana em
casa, com o Águas Santas em jogo a
contar para a 10.ª jornada, do
Campeonato Nacional de andebol. Os
faialenses vinham de uma vitória em
casa com o Santo Tirso, na nona jorna-
da.

Neste encontro em casa, a formação
de Filipe Duque estava apostada em
ganhar. O jogo começou muito equili-
brado com a equipa da Eduardo bulcão
a conseguiu sair na frente no marcador,
estando mesmo a vencer por 11-9 ao
intervalo. No entanto, após a pausa essa
vantagem durou pouco com o Águas
Santas a subir no marcador. A pouco
mais de meio da segunda parte o Águas
Santas assumiu a liderança e nunca
mais a deixou. SCH ainda tentou redu-
zir a diferença mas mesmo perto do
apito final, o Águas Santas marcou

mais dois golos acabando por vencer
por 21-26. 

Nos restantes jogos da jornada, o
Santo Tirso venceu o Xico Andebol
(28-25), o Maia-Ismai perdeu com o
Passos Manuel (24-28), o belenenses
recebeu e perdeu com AbC/UMinho
(22-31), o Sporting perdeu com o FCP
(23-24) e o encontro entre o benfica e
o Madeira SAD foi adiado para o dia
26 de novembro, às 18h30, encontro
este que vai encerrar a 10ª jornada. 

No que diz respeito aos resultados o
Porto continua na frente com 30 pon-
tos. O Sporting é segundo com menos
5 pontos, (25). AbC é terceiro com os
mesmo pontos que o segundo classifi-
cado. O benfica passou para quarto e

soma 23 pontos. O quinto é o Águas
Santas com19 pontos. A meio da tabe-

la está o SCH com 19 pontos e o
belenenses é sétimo com menos um

ponto. 
Em oitavo está o Passos Manuel com

18 pontos e o Madeira SAD tem 17
pontos e é nono classificado. O ISMAI
também soma 17 pontos e é décimo
enquanto que o Santo Tirso é décimo
primeiro com 14 pontos. Em último
está o Xico Andebol com 11 pontos.

A décima primeira jornada acontece
no dia 29 de Novembro. O Águas
Santas recebe o Santo Tirso. O
Sporting vai a casa do Xico Andebol e
o Porto recebe o benfica.

O ISMA defronta em casa o
belenenses e o SCH desloca-se ao
Pavilhão F. Sá Leite para defrontar o
AbC/Minho. O Passos Manuel vai à
Madeira jogar com os insulares.    SG

caMPeoNato fiDeliDaDe aNDeBol 1 

Águas Santas leva a melhor sobre o SCH
Dr
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jornada 11

Boavista - S. Bernardo
S. Mamede - Fafe

Arsenal Cl. Devesa - Santana
FC Porto B - SP Oleiros

Marítimo Madeira - Sanjoanense
Fermentões - Gaia

Académico - Avanca

jornada 10

Boavista 27 - 28 Fermentões
S. Bernardo 25 - 27 S. Mamede
Fafe 21 - 23 Arsenal Cl. Devesa

Avanca 33 - 23 FC Porto B
S.P. Oleiros - Marítimo Madeira
Sanjoanense 28 - 27 FC Gaia
Santana 16 - 22 Académico

 P    J     V   E   D  GM-GS
1  Avanca 27 10 8 1 1 310 217
2 Ars. c. devesa 25 10 7 1 2 279 247
3 Ac fafe 24 10 7 0 3 281 232
4 Sao mamede 24 10 7 0 3 261 238
5 Mar. Madeira 22 9 6 1 2 253 227
6 Fc Porto ‘b’ 22 10 6 0 4 290 287
7 Sanjoanense  22 10 5 2 3 263 244
8 S. Bernardo 21 10 5 1 4 288 259
9 Boavista fc 19 11 4 0 7 275 291
10 Fc gaia 18 10 4 0 6 297 289
11 Academico 16 10 3 0 7 210 266 
12 Fermentões 16 10 3 0 7 253 314
13 S. Paio oleiros 14 10 2 0 8 236 299
14 Cdc santana 10 10 0 0 10 203 289 

sanjoanense/Mário rui, 28
fC gaia, 27

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Ivo Silva, 
António Brandão, Hélder Fonseca, Hélder 
Santos, Eduardo Carneiro, Xavier Costa, 
Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho, 
Emanuel Silva, Pedro Amorim, Fábio 
Cardoso, Bruno pinho, Eduardo Pereira, 
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Batista.
FC Gaia: José Poças, José Santos, Rúben 
Oliveira, Cláudio Moreira, Pedro Câmara, 
Pedro Carvalho, António Osório, João 
Alves, João Valente, Rui Rodrigues, Tiago 
Costa, André Marinho, Luís Carvalho, 
Pedro Garcia.
Treinador: Francisco Teixeira.
Ao intervalo: 15-12.

campeonato nacional da 2.ª divisão de andeBol

e vão quatro a vencer
Num fim de semana com 

dois jogos, o encontro para o 
campeonato confirmou o bom 
momento de forma dos alvine-
gros, que garantiram a quarta 
vitória consecutiva e a sexta 
partida sem perder.

Neste encontro frente ao FC 
Gaia, a Sanjoanense venceu pela 
margem mínima (28-27), mas 
com uma grande exibição, pelo 
que o resultado final é engana-
dor. Os alvinegros dominaram 
e controlaram todo o encontro, 
chegando a estar a vencer com 
seis golos de vantagem, mas os 
visitantes acabariam por reduzir a 
diferença. Bruno Pinho destacou-
se, mais uma vez, ao apontar nove 
dos 28 golos da Sanjoanense.

Esta vitória coloca o conjun-
to de S. João da Madeira a dois 
pontos dos lugares que disputam 
a subida de divisão. A próxima 
jornada é fora, com o Marítimo, 
um candidato á subida de divisão 
e irá definir o potencial da equipa, 
que no início da época se apre-
sentou com o humilde objetivo 
de garantir a manutenção.
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