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ARQUIVO AO/ ALVARO MIRANDA 

Ricardo Botelho diz que a próxima época começará a ser planeada hoje e afirma disponibilidade para continuar 

Ricardo Botelho considera 
2015/16 uma "época em pleno" 
Em entrevista ao 
Açoriano Oriental, 
o treinador do 
União Sportiva 
diz que "melhor 
seria muito difícil" 
NUNO MARTINS NEVES 

nu nomneves@acorianoorientaLpt 

Foi uma final em que o União 
Sportiva entrou a todo o gás! 

Sim. Correu-nos bastante bem 
esta final. Não estava à espera de 
todas estas facilidades. Entrámos 
muito concentrados, muito 
agressivos na defesa. Sabíamos 
que tínhamos de parar a Márcia 
Costa e se a conseguíssemos pa-
rar, mais a Kamilah Jackson, ten-
tar fazer dois contra um, eles te-
riam grandes dificuldades para 
atacar. Foi o que aconteceu. Fe-
lizmente resultou em pleno. Mar-
caram pouquíssimos pontos no 
primeiro período, continuaram 
a marcar poucos pontos nos res-
tantes períodos e essa foi a cha-
ve do sucesso. 

Há um ano o União Sportiva 
fezhistóriae agora é o culminar 
de uma época. O que ficou afal-
tar? Esta época é a melhor de 
sempre? 

Sem dúvida! Em relação aos ob-
jetivos iniciais foram todos cum-
pridos. Faltou-nos ganhar a Taça 
Federação Liga Feminina mas es-
tivemos na fase final. Na Euro-
Cup, apesar de termos feito uma 
grande campanha e de termos 
passado uma fase que não está-
vamos à espera, acabou por saber 
a pouco a maneira como fomos  

eliminados em casa no prolonga-
mento. De resto foi uma época em 
pleno. Acho que melhor do que 
isso seria muito dificil . 

Para a próxima época vai ser 
muito dificil manter esta equi-
pa. Há aqui jogadoras que se 
destacaram na Europa e que 
certamente vão sair. Como é 
que vai ser a próxima tempo-
rada? 

Vai ser dificil! Vai ser muito di-
ficil porque há aqui jogadoras que 
são muito apetecíveis para outros 
campeonatos, campeonatos que 
financeiramente são mais fortes 
que o português. Vamos tentar  

manter o maior número de joga-
doras possível, sabendo que não 
vamos conseguir todas, infeliz-
mente, e que vamos ter de outra 
vez procurar novas soluções que 
consigam, para o ano, ir ao en-
contro das nossas pretensões 

No próximo ano vão conti-
nuar a disputar as competições 
europeias? 

Ainda é muito cedo para deci-
dir. Há que festejar este título e 
terça-feira vamos então começar 
a pensar no que vamos fazer na 
próxima época. Primeiro a dire-
ção tem de arranjar sponsors para 
poder continuar a levar este pro- 

jeto por diante. Depois de conse-
guidos estes sponsors. é começar 
a tentar montar a equipa. É ver-
dade que não podemos ficar mui-
to tempo à espera e esse trabalho 
tem de serfeito durante o mês de 
maio para depois redefinirmos 
metas mais concretas para o pró-
ximo ano 

Com o Ricardo Botelho à 
frente do comando técnico da 
equipa? 

Se me fizerem o convite, eu fico. 
Ninguém me fez o convite ainda. 
Mas das conversas que tenho 
mantido com o presidente, acho 
que sim.* 
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Frankis Carol 
seguro até 2019 

9  Sporting prolonga contrato 
com o lateral cubano por mais 
dois anos 

SCP 

Frankis e Bruno Carvalho selaram vínculo 

Frankis Carol vai ser leão até 2019, depois 
de ter prolongado o vínculo que expirava no 
final da época 2016/2017 por mais duas 
temporadas, ficando assim no Sporting até 

2018/19. «Acho que é uma prova de 
confiança de que acreditam no 
trabalho que tenho feito até agora. 
Para mim é um prazer enorme ficar 

neste clube. O Sporting foi a minha 
segunda familia desde que estou G e 

estou muito contente por ter assinado 
agora, e em especial com esta equipa, que 
acho que é multo boa», realçou o lateral, 
que chegou ao Sporting em 2011. De verde 
e branco, o jogador cubano já conquistou 
três Taças de Portugal e uma Supertaça e 
tem-se revelado um dos elementos 
fundamentais na primeira linha leonina, que 
prepara o jogo de amanhã em Braga, contra 
o ABC, na partida das meias-finais. H. C. 
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44 '14 

‘.41 FIGUEIRA 
" u issi 

Comandados de Mariano Ortega jogarão na Luz a 1."mào' da final da Challenge 

mais desporto 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

 

   

«Queremos festejar em casa» 
Nuno Grilo contente por o segundo jogo ser em Braga o Final da Challenge começa na Luz, a 14 

ou 15, e termina em Braga, dia 21 o Quinto lugar no Andebol 1 dá entrada nesta prova europeia 

CARLOS VIOIGAL JR /ASF 

Por 

HUGO COSTA 

C
OM o presidente Ulisses 
Pereira presente em Vie-
na, ontem, no sorteio da 
final da Taça Challenge, 
ficou a saber-se que o 

trofeu da prova europeia será en-
tregue dia 21 deste mês, no Flávio 
Sá Leite, em Braga. Data óbvia, até 
porque dia 22 se joga a final da Taça 
de Portugal no Jamor, em futebol, 
onde está o Sporting de Braga e, 
como tal, o ABC salvaguardou a 
presença dos adeptos afetos às duas 
equipas! 

A festa lusa começa então uma 
semana antes, com a primeira mão 
a jogar-se na Luz entre Benfica e 
ABC, a certeza de que a segunda 
Challenge vem para Portugal — de-
pois do feito do Sporting em 2010 —, 
e também uma quinta equipa apu-
rada para as provas europeias da 
próxima época: Madeira SAD ou 
Águas Santas. 

«É sempre bom ter a decisão fi-
nal em nossa casa, perante os nos-
sos adeptos — frisa Nuno Grilo, la-
teral dos bracarenses — mas temos 
de ver que o fator casa é diferente, 
caso o adversário fosse doutro país. 
É fundamental fazer dois bons jogos, 
caso contrário de nada adianta ter o 
segundo jogo no nosso pavilhão. 
Queremos festejar em casa, saben- 

dogue vamos ter pela frente uma ex-
celente equipa, que eliminou o hep-
tacampeão nacional nas meias-fi-
nais do campeonato, que venceu a 
Taça de Portugal e que está nesta fi-
nal.» 

Caso os bracarenses vençam o 
Sporting amanhã, no quinto jogo,  

em Braga, das meias-finais do An-
debol 1, a final do Campeonato Na-
cional terá também estes dois con-
juntos: «Não há segredos. O que 
diferenciará é a vontade e o querer, 
as nossas caraterísticas, e quere-
mos ganhar.» 

Para Grilo, esta final até poderia 
ter acontecido a época passada: «Não 
estiveram nas duas porque, pelo 
meio, apareceu o Odorhei com to-
das as ajudas extras... Mas a final 
deste ano mostra que o andebol por-
tuguês está a crescer e espero que 
hajam mais equipas na Liga dos 
Campeões, na Taça EHF, onde 
já vão estar duas na próxima 
temporada e na Challenge 
também». 

Quinto lugar vale Europa 

Lateral bracarense, 
Nuno Grilo diz que, mais que 

ter o jogo decisivo em casa, 
será fundamental fazer dois 

bons encontros 

Assim que o ABC confirmou presença na final da Taça Challenge, Madeira SAD 
e Águas Santas tiveram bónus especial na luta pelo quinto lugar: é que esta po-
sição dará direito a esta mesma prova europeia na próxima época! Assim, o due-
lo tem inicio já este sábado, numa série á melhor de 3 jogos na Maia, com a se-
gunda partida a 14 de maio, no Funchal. Caso seja necessário, o terceiro encontro 
será a 21 do mesmo mês, na Madeira. H. C.  

PEDRO BENAVENTE/ASF 
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ANM'W 
FINAL TAÇA CHALLENGE 
A final da Taça Challenge de 
andebol, entre Benfica e ABC, 
começará a ser disputada em 
Lisboa, a 14 ou 15 de maio. di-
tou o sorteio realizado ontem. 
O jogo da 2.a mão terá lugar em 
Braga, a 21 ou 22 deste mês. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Temos que ser mais aguerridos
e temos que nos bater mais na
defesa. Nos jogos (do play-off
com o Sporting) que perdemos,
defendemos como meninos”,
avisa Humberto Gomes.

No quinto jogo, do play-off da
meia final do campeonato nacio-
nal de andebol que amanhã, às
21 horas decorre no Pavilhão
Flávio Sá Leite, segundo o guar-
da-redes e capitão do ABC, é pa-
ra “entrar a dar tudo e chegar à
final do campeonato”.

Antecipando aos jornalistas o
encontro decisivo frente ao
Sporting, em declarações que
prestou  na viagem de regresso

de Praga, onde a equipa braca-
rense eliminou da Taça Challen-
ge o Dukla,  Humberto refere-se
ao campeonato, lembrando que

o ABC “já há muitos anos que
não está numa final do campeo-
nato”.  Argumentando que “esta
equipa, estes jogadores, estes

treinadores e todas as pessoas
que trabalham  dia a dia no ABC
merecem chegar a esta final”, o
guarda-redes sustenta que “nós
temos qualidades para isto, só
dependemos de nós e com apoio
do nosso público, que vai encher
mais uma vez o Sá Leite,  leva-
remos de vencida o Sporting”.

O guarda-redes reconhece que
no play-off com o Sporting “não
temos respondido em casa com
vitórias e temos ganho fora”,
mas, insiste, “esta quarta-feira o
público vai encher o pavilhão e
vamos levar de vencida esta
meia-final”. Para a final, à me-
lhor de três, e para a qual já está
apurado o Benfica, o primeiro
jogo vai ter lugar no próximo sá-
bado.

Taça Challenge

Humberto quer vencer leões
com entusiasmo do público
CAPITÃO DO ABC/UMINHO pede à equipa intensidade defensiva e apela ao apoio dos adeptos para o
quinto jogo do play-off do campeonato nacional  andebol 1, cujo vencedor vai à final com o Benfica.

DR

Humberto Gomes

Taça Challenge
Segunda mão
da final é em Braga
dia 21 ou 22 de Maio

O Pavilhão Flávio Sá Leite vai
acolher, dia 21 ou 22 de Maio, o
jogo da segunda mão da final da
Taça Challenge, que vai, pela
primeira vez numa prova
europeia de andebol colocar
frente a frente dois clubes
portugueses, ABC e Benfica.
Segundo o sorteio, que teve
lugar, ontem, em Viene, na sede
da EHF, Federação Europeia de
Andebol, a primeira mão terá
lugar em casa do clube da luz,
dia 14 ou 15 .

§andebol 

[Sobre o sorteio que ditou a
segunda mão da Taça
Challenge em Braga]
“Para mim, é indiferente,
nós sabíamos que teríamos
de defrontar o Benfica em
nossa casa e fora. Será bom,
se conseguirmos o título,
celebrar em casa. Mas tudo
faremos para ter duas
vitórias nesta final”
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ANDEBOL

ABC/UMINHO - SL BENFICA

Jogo decisivo da Taça
Challenge em Braga
Pág. 21
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ANDEBOL

Taça Challenge
começa na Luz
Afinal da TaçaChallenge, entre
Benfica eABC, começará a ser
disputada emLisboa, a 14ou
15 demaio. A segundamão
será emBraga, dia 21ou 22.
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Modelo competitivo
passa a três zonas
Alteração O campeonato secundário da próxima época vai ser composto por
três séries de dez equipas. Mudança pode beneficiar clubes da região de Aveiro

A esmagadora maioria dos clu-
bes que participam no Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divisão
solicitou à Federação de Ande-
bol de Portugal a alteração do
modelo competitivo da prova,
que na próxima época vai ser
disputada em três zonas, cada
uma composta por dez equipas.
Esta mudança poderá ser bené -
fica, em primeiro lugar, para o
Ílhavo Andebol Clube, que, ten -
do ficado em último lugar na
primeira fase da Zona Sul - em
situação normal desceria de di-
visão -, vai disputar uma ligui-
lha com o terceiro classificado

da Zona Sul da 3.ª Divisão Na-
cional.

Por outro lado, e uma vez que
da 3.ª Divisão Nacional sobem
automaticamente as duas pri-

meiras equipas de cada zo na, o
terceiro e o quarto classificados
vão então disputar um possível
acesso ao campeonato secun-
dário. A competir na Zona 1 da

segunda fase estão Beira-Mar,
Monte e Sp. Espinho, que, quan -
do ainda faltam cinco jornadas,
podem alcançar, na pior das hi-
póteses, uma dessas posições
para disputar a liguilha e junta-
rem-se a Estarreja, S. Bernardo,
S. Paio de Oleiros e Sanjoanen -
se, equipas já com lugar garan-
tido na 2.ª Divisão da próxima
época.

Não se conhecendo a dispo-
sição das equipas pelas zonas -
ainda que pela sua localização
geográfica a maioria formações
aveirense ficará concentrada na
Zona Centro -, certo é que a li-
guilha só se disputará em vés-
peras do arranque da tempo-
rada 2016/2017. |

Equipa do Ílhavo AC ainda pode evitar a descida de divisão

D.R.
Andebol
2.ª Divisão Nacional
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2.ª Divisão de Andebol em três
zonas beneficia aveirenses P27
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A102.ª Divisão Nacional de Andebol vai passar a disputar-se em três zonas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2016

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/5263

 
A esmagadora maioria dos clubes que participam no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão solicitou à
Federação de Andebol de Portugal a alteração do modelo competitivo da prova, que na próxima época
vai ser disputada em três zonas, ca A esmagadora maioria dos clubes que participam no Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão solicitou à Federação de Andebol de Portugal a alteração do modelo
competitivo da prova, que na próxima época vai ser disputada em três zonas, cada uma composta por
dez equipas. Esta mudança poderá ser benéfica, em primeiro lugar, para a equipa do Ílhavo Andebol
Clube (na foto), que, tendo ficado em último lugar na primeira fase da Zona Sul - em situação normal
desceria de divisão -, vai disputar uma liguilha com o terceiro classificado da Zona Sul da 3.ª Divisão
Nacional. Por outro lado, e uma vez que da 3.ª Divisão Nacional sobem automaticamente as duas
primeiras equipas de cada zona, o terceiro e o quarto classificados vão então disputar um possível
acesso ao campeonato secundário. A competir na Zona 1 da segunda fase estão Beira-Mar, Monte e
Sp. Espinho, que, quando ainda faltam cinco jornadas, podem alcançar, na pior das hipóteses, uma
dessas posições para disputar a liguilha e juntarem-se a Estarreja, S. Bernardo, S. Paio de Oleiros e
Sanjoanense, equipas já com lugar garantido na 2.ª Divisão da próxima época.
 
 

Página 10



A11

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 14,78 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 64271175 03-05-2016
ABC JOGA PRIMEIRA MÃO DA CHALLENGE COM BENFICA EM LISBOA. HUMBERTO ANTEVÊ SPORTING...

«Entrar com tudo e vencer a partida»
 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho nem 
teve tempo para sa-
borear a passagem à 
final da Taça Chal-

lenge, onde vai medir for-
ças com o Benfica e come-
çou, ontem, a preparar a 
receção ao Sporting, que 
terá lugar, amanhã, no 
Flávio Sá Leite, onde se 
vai definir quem medirá 
forças com a turma encar-
nada nos jogos que deci-
dem o campeão.

Humberto Gomes, ca-
pitão do ABC/UMinho, 
sublinhou que a vitória 
na República Checa an-
te o Dukla Praga (29-33) 
foi «importante» e, claro, 
dá «mais motivação» pa-
ra o jogo «decisivo» com 
os leões.

Humberto Gomes (à esquerda em baixo) com Hugo Rocha (de óculos) ao lado

«Temos tudo para ven-
cer o Sporting e entrare-
mos em campo com tudo 
para chegarmos à final do 
campeonato», destacou o 
guarda-redes, que dá, de 
seguida, a receita para o 

S
C

B

embate de amanhã.
«Temos de ser mais 

aguerridos e "bater" mais 
na defesa. Nos dois jogos 
que perdemos defende-
mos... como "meninos". 
Aliás, existiu uma gran-

de diferença na forma co-
mo defendemos nos jo-
gos que vencemos e os 
que perdemos. Vamos en-
trar com tudo e ganhar 
ao Sporting. Há muito 
tempo que não estamos 

na final do campeonato 
e queremos lá estar. Es-
tes jogadores, este trei-
nador e restante equipa 
técnica e todas as pessoas 
que trabalham no ABC/
/UMinho merecem che-
gar a esta final. Sabemos 
que temos capacidade e 
qualidade para chegarmos 
lá e, com o apoio dos nos-

ABC/UMinho-benfica na challenge

Rocha satisfeito por jogar primeiro fora

O ABC/UMinho vai disputar a primeira mão da Taça 
Challenge, com o Benfica, no Pavilhão da Luz (14 ou 
15 deste mês), sendo que a segunda partida terá lugar 
em Braga (21 ou 22). Hugo Rocha está «satisfeito» por 
jogar a primeira mão fora.

«No ano passado tivemos uma experiência trau-
matizante... Se tivesse de escolher, optaria por jogar 
primeiro fora», finalizou o central do ABC/UMinho.

sos adeptos, que acredi-
to vão encher o pavilhão, 
vamos levar de vencida o 
Sporting».

Hugo Rocha, central 
dos minhotos, lembra que 
o jogo com os leões «de-
cide tudo», garantindo 
que a equipa está «mui-
to bem, alegre» e numa 
«onda positiva».

Página 11



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 6,00 x 4,51 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 64271175 03-05-2016

FINAL
DA TAÇA 

CHALLENGE
ABC FAZ 2.º JOGO 

NO SÁ LEITE
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Andebol: 2.ª divisão

Arsenal inicia fase final 
frente ao Setúbal
O Arsenal da Devesa inicia a sua participação na 
fase final do campeonato nacional de andebol da 
2.ª Divisão com a receção ao Vitória de Setúbal, 
no dia 7 de maio, a partir das 21h00, no Sá Leite.

O conjunto bracarense terminou a primei-
ra fase da competição na frente da Zona Norte, 
sendo apurado para a fase final com o S. Mame-
de e o Gaia. Na Zona Sul foram apurados Boa 
Hora, Sismaria e Vitória de Setúbal. A fase final 
termina no dia 25 de junho, com o Arsenal a re-
ceber o Sismaria.

D
R
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Madeira SAD e CS em
vantagem nos playoffs
Equipas madeirenses conquistaram vitórias importantes fora de portas no
passado fim de semana. Os jogos da 2.ª mão estão agendados para 7 de Maio.

©
 L

us
a

A
s duas equipas madeiren-
ses que competem no prin-
cipal escalão nacional de
andebol alcançaram, du-
rante o último fim de se-

mana, importantes resultados
fora de portas e que abrem boas
perspetivas para a concretização
dos objetivos traçados por ambos
para a presente temporada. 

Resultados alcançados por CS Madeira e Madeira SAD abrem boas perspetivas para a concretização dos objetivos traçados.

ANDEBOL
Raul Caires
desporto@jm-madeira.pt

No sábado, o Madeira SAD
venceu em casa do Colégio João
Barros, por 28-27, em jogo da
1.ª mão das meias-finais do play-
off do Campeonato Multicare 1.ª
Divisão Feminina. Com este re-
sultado, as madeirenses ficaram
a uma vitória de assegurar um
lugar na final que atribuirá o tí-
tulo de campeão. Mas para lá
chegar terão de vencer a partida
da 2.ª mão, agendada para 7 de
maio, no pavilhão do Funchal. 
Na outra meia-final, a equipa

do Alavarium Love Tiles venceu
na recepção ao Colégio
Gaia/Toyota, por 29-25, após em-
pate a 14 registado no final do
primeiro tempo. 
Quanto ao CS Madeira venceu

no reduto do CA Leça, no do-
mingo, no 1.º jogo de apuramen-
to dos 5.º e 8.º lugares, etapa
que pode valer um lugar euro-
peu. A equipa madeirense foi
para o intervalo a ganhar por
18-12, mas a equipa da casa rea-
giu na etapa complementar e
conseguiu levar a partida para
prolongamento. Contudo, na
“hora da verdade”, o CS Madeira
conseguiu adiantar-se novamen-
te no marcador e manter-se na
frente ao final, acabando por
vencer por 38-37.
No outro jogo deste playoff, o

NDS Joana perdeu na recepção
ao Maiastars, por 17-24. Os jogos
da 2.ª também foram agendados
para 7 de maio. JM
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Frankis Carol e Bruno de Carvalho 

Carol fica no Sporting até 2019 
Cubano de 28 anos e 
1,93 metros leva 150 
golos no campeona-
to e é das maiores 
figuras leoninas 

••• "Acho que é uma prova 
de confiança e que acreditam 
no trabalho que tenho feito", 
disse Frankis Carol depois de 
prolongar o contrato de um 
ano que tinha com o Spor-
ting para mais duas épocas e 
de cumprimentar o presi-
dente do clube, Bruno de  

Carvalho. 
"Para mim é um prazer 

enorme ficar neste clube. O 
Sporting é a minha segunda 
família desde que estou cá e 
estou muito contente por as-
sinar agora", afirmou o late-
ral, que tanto joga na esquer-
da como na direita e é o se-
gundo melhor marcador leo-
nino, com 150 golos no cam-
peonato. 
"Esta equipa é muito boa", 

afirma um satisfeito Carol, 
que esta noite tem em Braga 
ojogo decisivo no apuramen- 

to para a final do Nacional. 
No Sporting desde 2011, 
Frankis já conquistou três 
Taças de Portugal e uma Su-
pertaça. Pronto para lutar 
pelo seu principal objetivo, 
precisa debater hoje o ABC e, 
depois, o Benfica na final. 
"Agora só falta ganhar o cam-
peonato, pois já temos uma 
Taça e a Supertaça. Veremos 
se o conseguimos este ano. A 
equipa está muito focada 
para este jogo com o ABC, 
que será um dos mais impor-
tantes da época", completou. 
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Resende queria ter mais um dia de descanso, mas diz que o ABC estará pronto para o Spprting 

ti Carlos Resende já garantiu uma final europeia frente ao Benfica e amanhã 
quer apurar-se para a do Nacional. Mesmo com pouco descanso, conta bater o Sporting 

"SERIA FANTASTICO VER 
ALGUM D 

"Não se 
protegeram 
os interes-
ses de uma 
equipa que 
prestigiou o 
andebol 
português- 

C. Resende 
Treinador ABC 

()ABC superou o Dukia de 
Praga na meia-final da Taça 
Challenge, vai jogara final 
europeia na Luz e em casa, 
e o técnico Carlos Resende 
sente a equipa em crescen-
do e capaz de, pelo meio, 
eliminar o Sporting 

AUGUSTOPERRO 
***Após ter ultrapassado o 
Dukla de Praga na meia-final 
da Taça Challenge, Carlos 
Resénde sente que o ABC 
está em crescendo e essa for-
ma e moral podem ser decisi-
vas frente ao Sporting, ama-
nhã (21h00), no Flávio Sá 
Leite, no jogo que decidirá 
quem vai disputar a final do 
campeonato frente ao Ben-
fica, que por sinal será o opo-
sitor na final da Challenge. 

Para o técnico dos minho-
tos, o jogo de Praga foi um 
complemento do primeiro 
êxito face aos checos, ainda 
em Braga. "No jogo em casa 
também dominámos. Ven-
cemos só por um golo, mas 
foi mais por desacerto da 
nossa equipa em alguns as-
petos", diz, reconhecendo 
que o desempenho de Praga 
foi acima da média: "Correu 
bem. Marcámos o jogo pela 
excelente primeira parte e 
fomos muito fortes no aspe-
to defensivo. Não foi por um 
ou outro momento que fize-
mos a diferença, mas por  

todo o jogo." 
Na parte final, e perante a 

rotação de jogadores, ficou a 
ideia que o ABC estava já a ge-
rir, em Praga, a "negra" com o 
Sporting: "Não foi a pensar 
no jogo desta quarta-feira, 
mas sim pela rapidez com 
que jogamos, o que leva a ter 
de dar tempo de repouso aos 
jogadores." 

O ABC recebe amanhã o 
Sporting, mas Resende pre-
feria jogar quinta-feira. "Jo-
gámos num domingo por  

exigência do Dukla, porque 
deveria ter sido sábado, como 
na outra meia-final. Por isso, 
pedimos à Federação e ao 
Sporting para adiar o jogo do 
campeonato para quinta-fei-
ra, mas não fomos atendidos. 
Lamento que os interesses 
de uma equipa que presti-
giou o andebol e o desporto 
português não tenham sido 
protegidos." Carlos Resende 
desabafou: "Seria fantástico 
que tivesse havido desporti-
vismo e que isso nos permi- 

risse ter mais 24 horas de des-
canso." 

Uma contrariedade que o 
treinador acredita será ultra-
passada: "Se vamos entrar 
com tudo? Não, porque o Ri-
cardo Pesqueira e o Tomás 
Albuquerque não estão recu-
perados. Mas também não 
estiveram na Challenge nem 
no último jogo contra o Spor-
ting e ganhámos das duas ve-
zes. Podem estar certos que 
vamos estar ao nosso me-
lhor." 
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ANDEBOL 

Luz abre final da Chailenge 
que se conclui em Braga 
CE  Portugal tem brilhado em vá -
rias frentes internacionais esta 
época, sendo digna de registo a 
inédita final portuguesa na Taça 
Chailenge, entre Benfica e ABC, 
que ontem foi sorteada em Viena 
de Áustria, com a supervisão de 
Ulisses Pereira, presidente federa-
tivo. O duelo a duas mãos começa 
por ser disputado na Luz (dias 14 
ou 15 de maio), sendo que a con-
clusão ficou agendada para Braga 
(a 21 ou 22 do mesmo mês). 

Pedro Seabra, central do ABC, 
referiu que é uma boa oportunida-
de para a sua equipa festejar o pri-
meiro troféu europeu: "Obvia-
mente que jogar o último encon-
tro em nossa casa é interessante, 
pela possibilidade de ganhar o pri-
meiro troféu europeu da história 
do clube perante os nossos adep-
tos. Mas no que diz respeito ao jogo 
em si, não vejo uma vantagem si-
gnificativa, pois as viagens não te-
rão tanto pesocomo é costume em 
competições europeias. De qual-
quer modo, estamos satisfeitos, 
embora o sorteio não nos torne 
nem mais nem menos favoritos." 

Curioso é o facto de o ABC tam-
bém poder vir a jogar a final do 
playoff do campeonato com as 
águias, desde que ganhe ao Spor-
ting, amanhã, em casa. À chegada 
a Portugal, depois de a sua equipa 

eliminar o Dukla Praga, Pedro 
Seabra lançou o desafio: "Não te-
mos outro pensamento que não 
seja carimbar a presença em mais 
uma final. Respeitamos o Spor-
ting, sabemos que tem multo va-
lor, mas queremos muito estar na 
final e continuar o longo caminho 
que estamos a percorrer." 

Da parte do Benfica, ninguém 
foi disponibilizado, pela respeti - 
va assessoria de imprensa, para 
comentar o sorteio da Taça 
Challenge. O A.R. 
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ANDEBOL 

Frankis Carol renova 
e quer campeonato 
R O cubano Frankis Carol. de 28 anos. 
renovou com os leões por mais duas 
épocas, ficando ligado até 2019: :É uma prova 
de confiança. O Sporting foi a minha segunda 
farrália. Só falta ganhar o campeonato." 
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Taça Challenge: Final entre Benfica e ABC começa em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=609999

 
A final da Taça Challenge de andebol, entre Benfica e ABC, começará a ser disputada em Lisboa, a 14
ou 15 de maio, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira. O jogo da segunda mão terá lugar em
Braga, a 21 ou 22 deste mês. O Benfica deixou pelo caminho nas meias-finais da prova o
FyllingBergen, da Noruega, enquanto o ABC eliminou o Dukla, da República Checa.
 
 02-05-2016
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Sporting renova com Frankis Carol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=610012

 
O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Frankis Carol, da equipa de
andebol, por mais dois anos, prolongando a ligação com o jogador cubano até 2019.  Acho que é uma
prova de confiança e que acreditam no trabalho que tenho feito até agora. Para mim é um prazer
enorme ficar neste clube. O Sporting foi a minha segunda família desde que estou cá e estou muito
contente por ter assinado agora, e em especial com esta equipa que acho que é muito boa , afirmou
Carol, citado pelo site oficial dos leões. Frankis Carol, cujo vínculo era válido até 2017, representa o
Sporting desde 2011.
 
 02-05-2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 
(enviado à República Checa)

Uma sequência de boas defesas
de Humberto Gomes e eficácia
atacante de Pedro Spínola, Nuno
Grilo e Miguel Sarmento deram
ao clube de Braga, na primeira
parte, vantagem de cinco golos
(11-16). Na etapa complemen-
tar, Carlos Resende viu a equipa
checa, muito empolgada por
mais de um milhar de espectado-
res que preparavam a festa, a re-
cuperar parcialmente a diferen-
ça:  quatro golos (15-19) com 25
minutos para jogar, três golos

(23-26) com 16 minutos para o
apito final e 25-28 a nove minu-
tos, a eliminatória ainda não de-
cidida. Com Diogo Branquinho
na ponta esquerda, Carlos Mar-
tins e Miguel Sarmento na direi-
ta, Hugo Rocha (que chegou a
ser poupado após um toque), Pe-
dro Seabra, Pedro Spínola e Nu-
no Grilo a fazerem boas incur-
sões da primeira linha para os
seis metros, o marcador foi evo-
luindo com um desnível ora nos
quatro ora nos cinco golos. 

Até que, a três minutos, com
Milan Kotrc, o ponta esquerda
de novo em evidência, os checos
reduzem para 28-31, impondo

nova incerteza no desfecho.
Mas também os minutos der-

radeiros foram dos bracarenses:
Pedro Seabra faz 28-32, dilatan-
do novamente a diferença, que

Miguel Sarmento fixou com o
resultado final, 29-33.

O público festejou na mesma,
brindando as equipas com um
efusivo aplauso.    

Taça Challenge

ABC e Benfica disputam 
inédita final europeia
VITÓRIA POR QUATRO GOLOS, ontem, na Arena Sparta (29-33), a acrescentar ao avanço de um golo
(34-33) da primeira mão, permitiu ontem ao ABC/UMinho juntar-se ao Benfica na primeira final
portuguesa de uma competição europeia de andebol disputada entre dois clubes portugueses.

DR 

ABC/UMinho parece jogar melhor nos pavilhões dos adversários: ontem, em Praga, fez a festa na Arena Sparta

HC DUKLA PRAGA 29
Tomas Petrzala e Daniel Rangl (GR),
Filip Brezina (4), Ondrej Simunek (2),
Jakub Svitak (1), Daniel Kyvala (2), Milan
Kotrc (9), Vit Reichl (3),Dieudonne
Mubenzem,  Stepan Jenicec (5), Jakub
Kastner (2), Jan Syrinek , Mojmir Hlavaty ,
Jan Brabec, Daniel Curda (1). 
Treinador: Jan Rosef.

ABC/UMINHO 33
Humberto Gomes e  Emanuel Ribeiro
(GR); Fábio Vidrago, Hugo Rocha (5),
Pedro Seabra (2), Diogo Branquinho (4),
Miguel Sarmento (5),  Pedro Spínola (9),
João Gonçalves (1), Carlos Martins (2),
Nuno Grilo (5), Nuno Rebelo, Oleksander
Nekrushets e André Gomes . 
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão Arena Sparta (Praga)
Árbitros  Jan Erik Leandersson e Mikael
Lindroos (Finlândia).
Ao intervalo: 11-16.

Na Taça Challenge, o ABC
esteve pela primeira vez
na final em  2004/2005.
Venceram os helvéticos do
Wacker Thun com os
resultados 29-24 na Suíça
e 29-26 em Braga.

Na época passada, o
ABC/ÚMinho perdeu a
segunda final desta prova
para o Odorhei, com 32-28
em Braga e 32-25 na
Roménia.

Em 1994, momento alto
do andebol nacional,
o ABC disputou a final da
Liga dos Campeões
Europeus com o Teka
Santander, com 22-22 em
Braga e 23-21 em
Espanha.

+ finais

Em 1957
Dukla foi o primeiro
campeão Europeu
O Dukla de Praga foi o primeiro
campeão europeu, em 1957.
O clube checo repetiu o título em
1963 e 1984. Foi vice-campeão
europeu em 1967 e 1968.

§históriaA final da Taça Challenge
disputa-se a duas mãos,
com um jogo no recinto de
cada clube em presença.
A ordem dos jogos é
definida em sorteio, que se
realiza hoje, na sede da EHF
— Federação Europeia de
Andebol, em Viena
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Taça Challenge

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“As duas equipas  conhecem-se
bem e o que nós queremos agora
é jogar mais vezes com o Benfi-
ca", afirmou ontem Carlos Re-
sende, o treinador do ABC, num
comentário sobre a final euro-
peia inédita com o clube da Luz,
mas frisando que também quer
defrontar os encarnados dna fi-
nal do campeonato nacional — o
que só acontecerá se o clube bra-
carense vencer quarta-feira o
Sporting, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, no quinto jogo das meias-
finais do play-off.

Referindo-se ao triunfo sobre o
Dukla Praga, ontem, no jogo da
segunda mão da meia-final da
Taça Challenge, vincou que “a
primeira parte foi decisiva. A
equipa esteve bem e o Humberto
(guarda-redes) esteve fantástico
na ajuda que deu. Isso deu-nos
muito alento e realçou dificulda-
des na equipa adversária que te-
ve de andar sempre atrás do re-
sultado. Isso foi muito impor-

tante”.
O treinador do clube bracaren-

se admitiu que “não tínhamos
feito um bom jogo em casa, pelo
contrário”.  

Embora frisando que no jogo
de Braga o Dukla “também teve
mérito”, mantém que se tratou
de “mais demérito nosso”, expli-
cando adiante que “queríamos

vencer os dois jogos e foi isso
que aconteceu”. 

Questionado se estando em
vantagem geriu a condição física
de jogadores, respondeu que
“tentámos fazer alguma gestão,
mas nem sempre foi possível”.

Confrontado com a especifici-
dade de o adversário da final da
Challenge ser o Benfica, e tendo
em conta que o ABC, se vencer
o Sporting quarta-feira volta a
encontrar na final do campeona-
to nacional também os "encarna-
dos" à melhor de cinco, Resende
referiu-se ao clube da Luz consi-
derando “em primeiro lugar é
um adversário como outro qual-
quer porque queremos ganhar".
Por outro lado, salienta que "es-
tamos felizes por estarem duas
equipas na final e fiquei muito
satisfeito pelo Benfica ter elimi-
nado a equipa norueguesa”, mas,
frisou, as duas equipas  conhe-
cem-se bem.

Em relação ao sorteio da final
da Challenge, salienta que “gos-
tava de jogar o segundo jogo em
casa”. 

“Nós ainda queremos jogar 
mais vezes com o Benfica”
CARLOS RESENDE destaca superior primeira parte do ABC ontem na capital checa para explicar o triunfo
sobre o Dukla Praga, vincando que gostaria de disputar com o Benfica também a final do campeonato.

DR 

Carlos Resende, ontem, à saída da Arena Sparta

Meia-final
‘Águias’ vencem 
Fyllingen Bergen

Na outra meia-final,  o Benfica
venceu sábado à noite, na No-
ruega, o Fyllingen Bergen por
29-27, confirmando a presença
na final, que aliás se anunciava
logo após os treze golos de
diferença que, dia 2 de Abril, os 
“encarnados” impuseram 
em Lisboa (35-22).
A final, a disputar a duas mãos,
não tem ainda data marcada,
devendo o sorteio ser efectuado
hoje, na sede da EHF.

Quarta-feira
ABC recebe Sporting
para a “negra” da 
meia-final do play-off

No campeonato nacional, está
marcada para quarta-feira a
quinta partida da meia-final do
play-off entre ABC e Sporting. 
No Pavilhão Flávio Sá Leite, o
jogo tem início pelas 21 horas.
Recorde-se que, no primeiro dos
jogos desta meia-final à melhor
de três, em Braga, dia 23 de
Março, os “leões” venceram por
31-32, após prolongamento. 
No dia 26 de Março, o ABC foi
a Lisboa vencer por 29-32. 
Seguiu-se o terceiro jogo, que
o Sporting ganhou em Braga por
25-30 e o quarto, que o ABC
venceu em Lisboa, por 25-28.

§ 7 metros

DR 

Pedro Spínola

[A diferença entre Braga e Praga]
“Foi, se calhar, na nossa atitude em campo. Ainda cometemos
muitos erros, mas cometemos, mesmo assim, menos erros
do que no jogo em Braga. Por isso conseguimos ganhar
novamente. Nós, jogadores, temos jogos melhores e outros
piores. Hoje (ontem) correu bem. Correu menos bem no
sábado passado em Braga. Tentei corrigir durante a semana
e correu melhor. A final com o Benfica será muito bom para
ao andebol português”.

Pedro Spínola
jogador do ABC/UMinho

“Entrámos muito bem no jogo. Entrámos agressivos e
desde cedo conseguimos construir uma pequena
vantagem. Acho que correu bem. Essencialmente,
queríamos vencer e foi exactamente isso que aconteceu,
atingimos uma meia-final com duas vitórias, o que para
nós é extremamente moralizador.
O facto de a final ser contra o Benfica, acho que tem um
sabor especial para todos os portugueses. Mas é mais um
jogo que queremos ganhar ”.

Miguel Sarmento
jogador do ABC/UMinho
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TAÇA CHALLENGE

ABC/UMinho
vence e está 
na final
Págs. 22 e 23
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Triunfo no prolongamento 
Na I Divisão de seniores femini-
nos de andebol, ontem o Club 
Sports Madeira actuou em casa 
do Leça, partida referente ao pri-
meiro encontro da disputa do 5.° 
e 8.° lugar na tabela classificativa, 
e venceu por 38-37, após prolon-
gamento. 

Ao intervalo, as 'azuis' venciam 
por 18-12 e no final do tempo re-
gulamentar registou-se uma 
igualdade a 32 golos. 

Já a contar para fase de apura- 

mento do campeonato nacional 
da I Divisão em juvenis masculi-
nos, a formação do CD Bartolo-
meu Perestrelo voltou a perder na 
Maia, desta feita frente ao Águas 
Santas por 25-18, com 13-10 ao in-
tervalo também favorável à equi-
pa da casa. Com  este resultado os 
madeirenses estão afastados da 
disputa da fase final. Relembre-se 
que no sábado os madeirenses já 
haviam perdido frente ao Benfica 
A por 36-27. H.D.P. 
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O banco do ABC preparado para os festejos 

CARLOS RESENDE DIZ QUE É O ANDEBOL PORTUGUÊS QUE SAI FAVORECIDL 

«Queremos ganhar a final» 

C) ANTÓNIO VALDEMAR 

(EM PRAGA, REP. CHECA) 

v 
esmo depois da 
vitória tangencial 
no jogo da primei- 
ra mão em Braga, 

Carlos Resende mostrou-
-se confiante em con-
quistar mais um vitória 
em terreno inimigo. Na 
projeção ao jogo, o trei-
nador dos academistas 
pediu »Um ABC à sua 
imagem» e os jogadores 
corresponderam. 

.Tínhamos reconheci-
do que não tínhamos fei-
to um bom jogo em casa, 
pelo contrário. O adver- 

sário também teve méri-
to, mas foi mais demérito 
nosso. Queríamos vencer 
os dois jogos e foi isso que 
aconteceu. 

A primeira parte foi 
decisiva. A equipa esteve 
bem e o Humberto este-
ve fantástico na ajuda que 
deu. Isso deu-nos mui-
to alento e causou algu-
mas dificuldades da equi-
pa adversária que teve de 
andar sempre atrás do re-
sultado», disse o treinador. 

Carlos Resende subli-
nhou ainda que o ande-
bol português sai favore-
cido por ter duas equipas 
na final da taça Challenge. 

»Queremos é ganhar. 
Claro que estamos felizes 
por estarem duas equipas 
na final e fiquei muito sa-
tisfeito pelo Benfica ter 
eliminado a equipa no-
rueguesa. As prestações 
do ABC e Ben fica garan-
tiram a presença de mais 
uma equipa portuguesa 
nas competições euro-
peias. As equipas conhe-
cem-se bem e o que nós 
queremos agora é jogar 
mais vezes com o Benfi-
ca», atirou Resende, que 
espera jogar o segundo 
jogo da final em Braga. 

Pedro Spínola: 
«vencer o Sporting» 
«Foi um jogo com altos e 
baixos da nossa equipa. 

Temos de ter mais cabeça, 
mas estivemos bem. Ago-
ravamos pensar no Spor-
ting e, depois, com calma 
pensar nesta final. É unia 
competição que queremos 
vencer. Podíamos ter dei-
tado tudo a perder com o 
jogo em casa. No entanto, 
neste jogo mostrámos que 
merecemos estar na final 
que é para ganhar», disse. 

Miguel Sarmento: 
«um grande jogo» 
«Desde o primeiro jogo 
que acreditamos, porque 
temos uma equipa me-
lhor do que o Dukla de 
Praga e hoje (ontem) de-
monstramos isso mesmo. 
Foi um grande jogo num 
grande ambiente. Com  o 
Benfica é para ganhar. Vai 
ser a terceira final da Ta-
ça Challenge e vai ter de 
ser desta», afirmou. 

Pedro Seabra: 
«...muitos jogos 
com o Benfica» 
«Garantimos a primeira 
de duas finais possíveis e 
agora vamos festejar um 
pouco. Esperemos que o 
mês de maio seja marca-
do por muitos jogos entre 
o Benfica e o ABC. Para 
o andebol português era 
o melhor que podia ter 
acontecido estarem duas 
equipas portuguesas na fi-
nal. Assim temos a certeza 
que a Taça Challenge fica 
em Portugal». disse. HUGO ROCHA 

«Provocamos erros ao adversário» 

 

«Tivemos também alguma feliridade. O estar sempre 
à frente no jogo afeta para o bem e para o mal. Ai foi 
uma grande diferença. Agora vamos esperar pelo sor-
teio. Sabemos que jogar primeiro em casa ou fora po-
de fazer a diferença como vimos na época passada. Mas 
estando na final e temos a obrigação de lutar pela vitó-
ria. Esta época já demonstramos que podemos ganhar 
ao Benfica», disse Hugo Rocha. 

SORTEIO REALIZA-SE HOJE 

Final a duas mãos, entre Braga e Lisboa 

ABC e Benfica vão disputar a final da Taça Challenge a 
duas mãos. O sorteio realiza-se hoje, ficando então a sa-
ber-se se o primeiro jogo é na Luz ou no Sã Leite. A pri-
meira mão joga-se a 14/15 de maio e a segunda a 21/22. 

 

 

Hugo Rocha travado em falta 
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 antónio valdemar

   (EM praga, rep. checa)

O 
ABC/UMinho con-
quistou o direito de 
marcar presença na 
terceira final da Ta-

ça Challenge ao derro-
tar o Dukla de Praga por 
29-33, no segundo jogo 
das meias-finais da com-
petição. Agora, na final 
vai defrontar o Benfica e 
uma coisa é certa vença 
quem vencer a Taça fica 
em Portugal.

A vitória pela diferença 
de um golo em Braga não 
era pronúncio de uma via-
gem tranquila à Repúbli-
ca Checa. E se é verdade 
que os academistas não ti-
veram um jogo fácil, num 
ambiente hostil (com mais 
de mil pessoas a assistir) 
também é verdade que a 

equipa de Carlos Resen-
de, tirando um período na 
primeira parte, teve qua-
se sempre o controlo da 
eliminatória.

O jogo começou com 
um ABC forte a mostrar 
ao adversário que tam-
bém podiam fazer estra-
gos em sua casa. Porém, 
depois, o Dukla de Praga, 
reagiu e até esteve por ci-
ma da eliminatória quan-
do esteve a vencer por 
três golos de diferença. 
O guarda-redes Petraza-
la, à imagem do que tinha 
feito na primeira mão, 
fez oito defesas nos pri-
meiros 30 minutos, algu-
mas delas espetaculares. 
Mas a partir dos 15 minu-
tos, os bracarenses volta-
ram a assumir as despesas 
do jogo. Miguel Sarmen-
to, na esquerda e Diogo 

Equipa academista calou a Arena Sparta e vai disputar título com o Benfica 

ABC/UMinho outra vez
na final da Taça Challenge

Braquinho, na direita, 
iam fazendo estragos, 
bem como Pedro Spi-
nola, que fez um jogo 
enorme ao apontar no-
ve golos dos 33 dos aca-
demistas. Os números 
voltaram a disparar e os 
cinco golos de vantagem 
levados para o descanso 
davam outra tranquili-
dade para a segunda fa-
se do jogo.

Aí os minhotos volta-
ram a mostrar uma gran-
de serenidade e controlo 
das emoções. Os checos, 
sempre muito apoiados 
pelo público, bem ten-
taram encurtar a marcha 
do marcador, mas nunca 
conseguiram se aproximar 
o suficiente para colocar 
em causa a passagem do 
ABC à final.

Resende ainda teve 

tempo para fazer algu-
mas poupanças, não tan-
tas como desejava, para 
o difícil e decisivo jogo 
como Sporting marcado 
para esta quarta-feira. No 
final não se cantou a má-
gica música: "Assim se vê 
a força do ABC", mas cer-
tamente ela esteve presen-
ça na mente dos muitos 
adeptos que apoiaram o 
clube à distância.

Guilherme Freitas, vice-presidente

«Dignificámos
o andebol português»
O vice-presidente do ABC, Guilherme Freitas 
salientou a importância do triunfo não só para 
o clube mas também para o andebol português.

«Sofri muito mas dignificamos o andebol por-
tuguês. É mais uma vitória no longo  historial do 
ABC. São estes momentos que compensam toda 
a dedicação que os atletas e dirigentes dispen-
sam a este clube. Esperemos que na quarta-fei-
ra todos os bracarenses estejam no Sá Leite pa-
ra nos ajudarem a chegar a outra final, no jogo 
frente ao Sporting».

seis adeptos no meio da multidão

Alunos de Erasmus 
apoiam ABC 
Eram apenas seis os adeptos do ABC que estive-
ram presentes no Arena Sparta a apoiar a equi-
pa. Diogo, de Guimarães, Miguel, de Lisboa, Gui-
lherme, de Alijó, João, de Aveiro, Inês, de Braga, 
e Bilge da Turquia. Todos estudantes de Erasmus, 
fizeram questão de levantar bem alto a bandeira 
portuguesa no apoio à equipa minhota. 

É verdade que os gritos de incentivo foram  
quase sempre abafados pelo ruído dos mais de 
mil adeptos do Dukla de Praga, que encheram 
por completo as bancadas do pavilhão. No en-
tanto, no final foram os cinco portugueses que 
fizeram a festa, recebendo calorosos aplausos 
dos jogadores academistas.

ABC 
confirmou

na República 
Checa

a vitória na 
eliminatória

PAVILHÃO ARENA DE SPARTA

Árbitro: Jan Erik Leandersson e Mikael 
Lindroos (Finlândia).

Dukla Praga 29
Tomas Petrzala e Daniel Rangl; Filip Bre-
zina (4), Ondrej Simunek (2), Jakub Svitak 
(1), Daniel Kyvala (2), Milan Kotrc (9), Vit 
Reichl (3),Dieudonne Mubenzem,  Stepan 
Jenicec (5), Jakub Kastner (2), Jan Syri-
nek , Mojmir Hlavaty , Jan Brabec, Da-
niel Curda (1)

Treinador:  Jan Rosef 

ABC 33
Humberto Gomes e  Emanuel Ribeiro; Fá-
bio Vidrago, Hugo Rocha (5), Pedro Sea-
bra (2), Diogo Branquinho (4), Miguel 
Sarmento (5),  Pedro Spínola (9), João 
Gonçalves (1), Carlos Martins (2), Nu-
no Grilo (5), Nuno Rebelo, Oleksander 
Nekrushets e André Gomes.

Treinador:  Carlos Resende

Ao intervalo: 11-16
Jogadores do ABC festejam junto dos seis adeptos
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ABC 
(COM O BENFICA)

NA FINAL 
DA CHALLENGE 

CUP
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Sorteio da final portuguesa da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2016

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2d639596

 
ABC e Benfica disputam final da Taça Challenge Foi na manhã desta segunda-feira, que ficou decidido
o alinhamento da grande final da Taça Challenge, que vai opor Benfica e ABC de Braga. Em Viena, na
sede da EHF e com a presença do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
decorreu o último sorteio da época, para a Challenge. Clique aqui para um bónus de 200 euros com a
10 Bet! O sorteio ditou, então, que o primeiro encontro da meia-final será disputado no pavilhão da
Luz, com o Benfica a receber o ABC de Braga no fim-de-semana de 14 e 15 de Maio. A segunda-mão
fica, assim, reservada para o pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, no fim-de-semana de 21 e 22 de
Maio. Frente a frente, estarão duas equipas portuguesas, que nunca venceram uma competição
europeia. Aliás, é do Sporting a única vitória portuguesa, em 2009, precisamente a Taça Challenge,
uma exclusividade que perderá, neste mês de Maio. O ABC é a equipa portuguesa com mais finais
europeias. Depois de perder a final da Liga dos Campeões, em 1994, a equipa bracarense já perdeu,
por duas vezes, a final desta Taça Challenge. Em 2005, frente ao Wacker Thun, da Suíça, e em 2015
frente ao Odorhei, da Roménia. Curiosamente, na presente caminhada até à quarta final europeia da
história, o ABC eliminou o Wacker Thun e o Odorhei. Segue-se o Benfica, na final, equipa que também
saiu derrotada da única final em que marcou presença. Foi em 2011, frente ao RK Cimos Koper, da
Eslovénia.
 
 2 Maio, 2016
 
Anabela Macedo
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Taça Challenge: Primeira mão da final joga-se na Luz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2016

Meio: Record Online Autores: Fábio Lima

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1a1b3b08

 
A EHF anunciou esta segunda-feira a ordem de jogos da final da Taça Challenge, com o Benfica a
disputar a primeira mão na condição de visitado, no fim de semana de 14 e 15 de maio, e o ABC a
receber os encarnados, na segunda partida, na semana seguinte. Recorde-se que os encarnados
bateram os noruegueses do FyllingenBergen nas 'meias', ao passo que o ABC superou os checos do
Dukla Praga, ditando assim uma inédita decisão entre emblemas portugueses na terceira prova de
clubes do andebol europeu. Autor: Fábio Lima
 
 17h41
 
Fábio Lima
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P erante uma boa 
moldura huma-
na e um exce-
lente ambien-

te no Pavilhão Antoine 
Velge, a equipa de ande-
bol sénior do Vitória ga-
rantiu a presença na fa-
se de subida à 1.ª Divi-
são ao vencer, na última 
jornada da fase regular 
da zona sul do segundo 
escalão, o Juve Lis (37-
25).

Face ao resultado des-
nivelado e que dava al-
guma tranquilidade, os 
últimos minutos da par-
tida ficaram marcados 
por um espetáculo ar-
repiante nas bancadas, 
com os presentes a can-
tarem a uma só voz a 
marcha do clube e a gri-

tarem por Vitória. No fi-
nal, jogadores fizeram a 
festa e agradeceram aos 
adeptos, cumprimen-
tando os que estavam 

na primeira fila.
Os vitorianos pedi-

ram a promoção, mas o 
treinador joga à defesa. 
“Jogando no limite, po-

de acontecer uma série 
de coisas. Sabemos que 
as equipas com quem 
vamos jogar estão bem 
apetrechadas a pensar 

na subida. Não temos 
os mesmos recursos fi-
nanceiros. No entanto, 
temos uma equipa am-
biciosa. Vamos ver no 
que isto vai dar”, afir-
mou António Santos ao 
nosso jornal, logo após o 
encontro.

O técnico falou de um 
“sentimento de felici-
dade e de alegria” após 
uma primeira fase atri-
bulada. “Não me recor-
do, em tantos anos que 
já levo desta modali-
dade, ter tantas lesões 
traumáticas na equipa. 
Houve operação ao joe-
lho, pé partido, fratura 
de mão, luxação de om-
bro e ainda os castigos”, 
lembrou, agradecendo 
ainda o apoio dos adep-
tos “na catedral do an-
debol setubalense”. 

Andebol garante fase de subida
[ DR �

No fi nal os jogadores vitorianos festejaram com os adeptos a tão ambicionada qualifi cação

POR DAVID PEREIRA
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Taça Challenge: Primeira mão da final joga-se na Luz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Encarnados bateram os noruegueses do FyllingenBergen nas 'meias', ao passo que o ABC superou os
checos do Dukla Praga. 17:41 . Record Por Record A EHF anunciou esta segunda-feira a ordem de
jogos da final da Taça Challenge, com o Benfica a disputar a primeira mão na condição de visitado, no
fim de semana de 14 e 15 de maio, e o ABC a receber os encarnados, na segunda partida, na semana
seguinte.Recorde-se que os encarnados bateram os noruegueses do FyllingenBergen nas 'meias', ao
passo que o ABC superou os checos do Dukla Praga, ditando assim uma inédita decisão entre
emblemas portugueses na terceira prova de clubes do andebol europeu.
 
 17:41 . Record
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 António Valdemar 

        (* em praga, na rep. Checa)

U
m ABC ao seu nível». 
É que pede Carlos 
Resende para que a 
equipa consiga ven-

cer o Dukla de Praga e as-
sim chegar à final da Taça 
Challenge pelo segundo 
ano consecutivo.

O treinador dos aca-
demistas sublinhou ain-
da que a equipa está com 
um «ambiente engraça-
do», pois está a duas vi-
tórias de voltar a discu-
tir uma final europeia e 
também o campeonato 
nacional. «Neste aspec-
to já melhorámos pois 
na época passada fize-

vai contar com dois joga-
dores influentes na equi-
pa. «Não vamos contar 
mais com o Tomás Al-
buquerque e no último 
jogo com o Sporting le-
sionou-se o Ricardo Pes-
queira. São duas baixas 
importantes.Claro que 
seria bom contar com a 
ajuda de todos, mas não 
sendo possível não deixa 
de ser um motivo de ale-
gria para todos», referiu.

A margem trazida do 
primeiro jogo realizado 
no Flávio Sá Leite é cur-
ta. O ABC/UMinho ga-
nhou ao Dukla de Praga 
por apenas um golo (34-
-33). Porém, Carlos Re-
sende acredita que é possí-
vel sair da República Che-
ca com mais uma vitória. 

«Dizemos que quería-
mos vencer os dois jogos, 
por isso a primeira me-
ta está concluída. Claro 
que seria mais confortá-
vel vencer por 10 ou 12 
golos de diferença, mas 
não foi possível. Estou 
otimista».

mos apenas quatro jogos 
com o Sporting. A equi-
pa tem de estar satisfei-
ta com o trabalho reali-
zado. Vai ter que ser um 
ABC ao seu nível. Não 
peço nada mais do que 
os jogadores não possam 
fazer», frisou o treinador 
da equipa bracarense que 
até ao final da época não 

Arena Sparta comporta 1200 pessoas 

ABC treinou 
no palco do jogo
A equipa do ABC/UMinho realizou, ontem ao 
fim da tarde, um treino de adaptação ao pavi-
lhão Arena Sparta com capacidade para 1200 
pessoas centadas, esperando-se por isso um am-
biente muito hostil para os bracarenses  no jogo 
desta tarde com o Dukla de Praga. 

O bom ambiente marcou o treino de uma ho-
ra e meia onde os jogadores do ABC aproveita-
ram para conhecer um pouco o piso do jogo.

Recusa de adiamento do jogo com o Sporting

«Falta de desportivismo»

A 
viagem até à Re-
pública Checa em 
cima do quinto e 
decisivo jogo com 

o Sporting que irá ditar 
o segundo finalista do 
campeonato pode deixar 
mossas físicas nos joga-
dores do ABC. A equipa 
academista joga hoje, pe-
las 18h00 locais, em Pra-
ga regressando a Braga 
apenas na segunda-fei-
ra, ficando apenas com 
um dia para preparar o 
jogo com a equipa leoni-
na marcado para quarta-
-feira à noite. 

Carlos Resende acre-
dita que um triunfo em 
Praga compensará o can-
saço físico, mas lamenta 
que tanto o Sporting co-

mo a FP Andebol não ti-
vessem sensibilidade pa-
ra adiar o jogo.

«Ainda pedimos ao 
Sporting e à Federação 
que alterassem o jogo pa-
ra quinta-feira, pois era 
suposto que jogássemos 
no sábado e assim des-
cansávamos no domin-
go e tínhamos segunda e 
terça para preparar o jo-
go com o Sporting. Mas 
nem o Sporting nem a 
Federação aceitaram o 
que me parece um falta 
de desportivismo destas 
entidades. No ano passa-
do tivemos um problema 
idêntico com o Benfica 
que teve um comporta-
mento completamente 
diferente», ressalvou

Jogadores do ABC treinaram no Sparta Arena

Carlos Resende com Guilherme Freitas
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ABC/UMinho disputa hoje (18h00) passagem à final da Taça Challenge

Resende apenas pede «um ABC ao seu nível»
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andebol

Benfica na final da Taça Challenge

O Benfica confirmou ontem a presença na final da Ta-
ça Challenge de andebol ao voltar a vencer o Fyllingen 
Bergen, na Noruega, desta vez por 29-27, onde defen-
dia uma vantagem de 13 golos conquistada em Lis-
boa (35-22).

Depois de ter falhado a conquista da Taça Challenge 
em 2010/11, na final perdida para os sérvios do Parti-
zan, o Benfica volta a marcar presença na decisão do 
troféu, onde pode encontrar a formação do ABC de 
Braga, que joga hoje na República Checa a meia-fi-
nal frente ao Dukla de Praga, numa possível inédita 
final lusa.
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Colégio de Gaia joga 1ª mão da semi final

ANDEBOL. O Colégio de Gaia joga, hoje, às 18h30, a 1ª mão
das semi finais do Campeonato Multicare 1ª Divisão Femi-
nina de Andebol, em Aveiro, frente ao Alavarium. A elimi-
natória vai ser decidida à melhor de três partidas, sendo que
o segundo e terceiro encontro, caso seja necessário, vão ser
disputados no próximo fim de semana, a 7 e 8 de maio, no
Colégio de Gaia. A outra semi final vai ser discutida entre o
Colégio João Barros e o Madeira SAD.

ANDEBOL. A equipa sénior de andebol do Futebol Clube de
Gaia vai jogar, hoje, às 20h, o último jogo da 1ª fase da 2ª Di-
visão Nacional – Zona Norte, em casa do Ginásio Clube de
Santo Tirso. Os gaienses só dependem de si para seguir para
a Fase Final da competição, sendo “obrigatória” a vitória.
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Líder Zona Azul de Beja já lidera a 2.8  fase do Nacional da 3.° Divisão 

Zona Azul já lidera a 
fase final do Nacional 

da 3.' Divisão 
em Andebol 

Um 
empurrão 

para a 
vitória 

Um fim de semana com duplos com-
promissos no seu pavilhão. Uma pri-
meira e importante vitória sobre o 
Oriental e um segundo triunfo, tão difí-
cil quanto precioso, sobre a formação 
do Albicastrense. 

Texto e foto Firmino Paixão 

C
a  
orno resultado da competência que 

equipa mostrou nos dois jogos, e 
onjugando duas derrotas que o Vela 

de Tavira sofreu no mesmo espaço temporal, a 
equipa bejense isolou-se no primeiro lugar da 
Zona 2 da fase final do Campeonato Nacional 
da 3 .  Divisão em seniores masculinos. A seis 
jornadas do final a vantagem da equipa liderada 
por Hugo Estanque é de dois pontos para o  

Albicastrense e quatro para o Vela de Tavira. 
Sobre os ganhos de urna dupla jornada muita 

intensa, o técnico afirmou: "Foi um bom fim de 
semana em termos de resultados, no sábado con-
seguimos ganhar ao Oriental, uma equipa que 
nos dificulta muito a vida, porque tem um mo-
delo de jogo complicado para nós. Sempre foi as-
sim, é crónico". "Pensámos nesse jogo, sem nos fo-
carmos em mais nada, mas depois de ganharmos  

ao Oriental e do Vela de Tavira ter perdido com o 
Ginásio do Sul", aí sim, sublinha o técnico, a mira 
virou-se para o Albicastrense porque "discutía-
mos o primeiro lugar mas o nosso objetivo, mais 
do que atingir o topo, era ganhar a este fortíssimo 
adversário. Foi um jogo difícil, é uma equipa que 
tem bons executantes, mas o público também 
correspondeu, galvanizou-nos e deu-nos um em-
purrãozinho para a vitória. Agora vamos ver". 

Tolerância zero ao otimismo porque, avisou 
Hugo Estanque, "ainda não garantimos nada": 
"Repare que o Vela de Tavira tem estado na frente 
e de repente perdeu dois jogos e caiu para o ter-
ceiro lugar". No entanto, assumiu: "Estamos bem 
posicionados, somos lideres, mas continuaremos 
a pensar num jogo de cada vez. No foral faremos 
as contas, queremos ganhar cada jogo e se o conse-
guirmos ficamos mais perto dos lugares de cima". 

Página 35



A36

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 12,33 x 2,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64228323 29-04-2016

Andebol 3.a Divisão Seniores masculinos, 2.a fase (7.a  jornada): Sassoeiros-
-Samora, 27-23; Ginásio Sul-vela Tavira, 25-22; CCP Serpa-Albicastrense, 22-31; 
Zona Azul-Oriental, 28-25. Líder: Zona Azul, Próxima jornada (30/4): Sassoeiros-
-Zona Azul. CCP Serpa-Samora Correia (17 e 30 horas). 
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Andebol Juvenis Masculinos 2.a  fase (8.a  jornada): Évora A-Quinta Nova; 
1.0 Dezembro-Almada; Benfica B-Serpa; Zona Azul-Loures. Líder: 1.° Dezembro, 
Próxima jornada (30/4): 1.° Dezembro-Évora AC; CCP Serpa-Quinta Nova; Almada-
-Zona Azul; Loures-Benfica B. 
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Dupla vitória do andebol tigre 
A equipa sénior masculi-

na de andebol do Sporting 
Clube de Espinho, depois de 
um início da segunda fase do 
Campeonato Nacional da 3.a 
Divisão com sobressaltos, 
venceu a dupla jornada do 
fim-de-semana. Os tigres, sob 
o comando do técnico Hugo 
Valente, levaram de vencida, 
no sábado, a equipa do Beira 
Mar por 24-27, em jogo dis-
putado em Aveiro e o Ama-
rante, na segunda-feira, por 
25-27, no pavilhão do adver-
sário. Os tigres já estão na 
quarta posição da tabela da 
Zona 1. 

Por sua vez, os juniores 
tigres foram a Cernache ven-
cer o Caic por 20-24. 

Entretanto, a equipa de 
juvenis masculinos, que já ti-
nha assegurada a permanên-
cia no Campeonato Nacional 
da 1.a Divisão, perdeu, em 
casa, com o Penedono, por 
27-31. 

A equipa de infantis mas-
culinos tigre está cada vez 
mais próximo do apuramento 
da final nacional do seu esca-
lão. Os comandados de Hugo 
Valente bateram o Feirense 
'B' por 42-14. 

A equipa B de minis ti-
gre perdeu em S. Bernardo, 
com os locais, por 30-29 e a 
equipa A espinhense foi 
derrotada pelo Feirense 'A' 
por 16-36. 

Próximos jogos: 
Sporting de Espinho-

Monte (seniores masculinos), 
sábado, às 18 horas, na Nave 
Desportiva de Espinho; Spor-
ting de Espinho-Águeda 
(juniores masculinos), do-
mingo, às 19 horas, na Nave 
Desportiva de Espinho Aca-
démica S. Mamede-Sporting 
de Espinho (juvenis masculi-
nos), sábado, às 15 horas, no 
Pavilhão Eduardo Soares, em 
S. Mamede Infesta; Sporting 
de Espinho-Académica de 
Coimbra (iniciados masculi-
nos), domingo, às 17 horas, 
na Nave Desportiva de Espi-
nho; Pateira-Sporting de Es-
pinho (infantis masculinos), 
sábado, às 16 horas, em 
Fermentelos; Sporting de Es-
pinho 'B'-Estarreja (minis 
masculinos), domingo, às 15 
horas, na Nave Desportiva 
de Espinho; Avanca-Sporting 
de Espinho 'A' (minis mascu-
linos), domingo, às 9h45, em 
Avanca. 
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Espinhenses 
nas seleções 
de andebol 
de praia 

Realizou-se, de 25 a 27, 
no Centro de Alto Rendimen-
to do Surf - Nazaré, o segun-
do estágio de observação para 
YAC Beach Handball - Na-
zare 2016, que colocou frente 
a frente as melhores seleções 
nacionais europeias de ande-
bol de praia de sub-16. 

O evento contou com a 
presença de vários atletas 
espinhenses, que fazem par-
te da Associação Desportiva 
Escola de Formação de Espi-
nho - Os Tigres, e também 
das equipas de indoor espi-
nhenses: Leonor Gonçalves, 
Viviana Silva e Sara Silva (Os 
Tigres e Associação Acadé-
mica de Espinho), Joana 
Resende, Beatriz Figueiredo 
e Tânia Ferreira (EFE - Os 
Tigres); Pedro Salvador e 
André Sousa (Os Tigres e 
Sporting Clube de Espinho), 
Miguel Neves e Martim Cos-
ta (EFE - Os Tigres). 

No próximo estágio de 
observação a realizar, o gru-
po será encurtado para 12 
atletas e a convocatória final 
para o Europeu contará com 
10 atletas. Na equipa técnica 
integram também duas figu-
ras da estrutura Tigre: Rui 
Rodrigues e Vitor Pinhal, que 
têm vindo a acompanhar os 
treinos de observação já rea-
lizados com toda a comitiva. 
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ANDEBOL PORTUGUÊS 
POSTO À PROVA 

A seleção portuguesa 
de andebol masculino 
vai ter uma dura mis-
são. No apuramento 
para o próximo Cam-
peonato da Europa, 
que se vai realizar na 
Croácia, o sorteio de-
finiu que Portugal irá 
defrontar a Alemanha, 
a atual campeã euro- 

peia. No mesmo gru-
po consta a seleção da 
Eslovénia e da Suíça, 
fazendo parte de um 
total de 28 países, dis-
tribuídos em sete gru-
pos. Os três primeiros 
países classificados 
passarão para a fase 
final com a Croácia. 
por Manuel Santos 
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aSSociativiSmo 

sir 1º maio fesTeja  
95 anos de exisTência

A Sociedade de Instrução e Recreio 1º de 
Maio, de Picassinos, encontra-se a celebrar o seu 
95º aniversário, com a dinamização de diversas 
atividades, e que decorrem até 29 de maio. Des-
taque para a Festa do Andebol, no próximo do-
mingo, pelas 10h30, no Parque da Cerca; uma 
noite de teatro com o Grupo do Sport Império Ma-
rinhense, dia 29, às 21h30 na sede; o Baile de 
Aniversário com Daniel Silva & Ana, no dia 30, 
às 21h; e o almoço de aniversário, no dia 1 de 
maio, às 13h. 

As comemorações incluem o 35º Festival de 
Folclore do Rancho Folclórico de Picassinos, 
agendado para dia 28 de maio, nas instalações 
da SIR 1º de Maio. ß
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andebol

iNiciados masculiNos 
veNcem Juve lis
A equipa de iniciados 
masculinos da SiR 1° Maio 
recebeu a Juve para jogo da 
nona jornada da segunda 
fase do Campeonato Nacional

Com uma entrada forte, a equipa da 
casa chegou a ter uma vantagem de oito 
golos, mas a equipa de Leiria conseguiu 
reduzir a diferença para quatro golos. Na 
segunda parte, e após alguns minutos de 
equilíbrio, a SIR 1º Maio conseguiu mais 
uma vez ampliar a vantagem, que chegou 
a ser de nove golos. Com o jogo contro-
lado em termos de resultado, altura para 
rodar alguns atletas mais jovens e menos 
rodados, o que se traduziu em nova apro-
ximação no resultado. No final vitória in-
contestável da SIR 1º Maio por 24-21.

As seniores, por seu turno, que conti-
nuam na disputa pela subida de divisão, 
receberam o Vale Grande, que na primei-
ra fase venceu a zona sul do campeona-
to nacional da 2ª Divisão. A equipa da 
Marinha Grande entrou bem e chegou 
rapidamente aos 3-0. No entanto, a for-
mação adversária acabaria por dar a 
volta ao resultado e ao intervalo vencia 
por 16-12.

No segundo tempo, o Vale Grande en-

trou melhor e chegou a ter uma vantagem 
de seis golos, mas a SIR 1º Maio recupe-
rou e acabou por vencer por 25-23, man-
tendo o primeiro lugar da classificação.

As juniores do clube de Picassinos ti-
veram um jogo difícil em Aveiro, com o 
Alavarium. O adversário foi mais forte e 
venceu justamente com 17-8 ao intervalo e 
34-21 no final. Com esta derrota a SIR 1º 
de Maio caiu da primeira posição para a 
terceira com os mesmos pontos do segun-
do classificado. Melhor estiveram as infan-
tis que foram até à Nazaré medir forças 
com o Dom Fuas, equipa com qualidade 
e experiência de jogos intensos e que du-
rante a primeira parte criou dificuldades 
ao jogo da SIR 1º de Maio, mas que no 
segundo tempo e com marcação mais 
agressiva das atletas marinhenses não 

conseguiu impedir o resultado final de 20-
29, favorável à SIR 1º de Maio. Os juvenis 
masculinos foram até Santarém medir for-
ças com os Empregados do Comércio num 
jogo bem disputado entre duas equipas 
que queriam ganhar e que se equivalem. 
Ganhou a equipa da casa com o resultado 
final de 43-34.

 Ò JoGoS no PaVilhão nery CaPuCho

No sábado a SIR 1º de Maio recebe 
às 10h o Ansião no escalão de iniciados 
femininos e às 16h decorre o SIR 1º Maio 
x Vacariça, em juvenis masculinos. Para 
as 20h está agendado o encontro com o 
CDE Camões, em juniores masculinos. Na 
segunda feira, dia 25, às 12h, disputa-se 
o jogo com o CAIC. As juvenis recebem o 
Porto Alto, às 17h. ß
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andebol
NACIONAL DE SENIORES 

MASCULINOS DA 2.ª DIVISãO

gaia impõe 
derrota Caseira

SaNjOaNeNSe/máriO rui lda, 24
FC Gaia, 33

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.
Sanjoanense/Mário Rui Lda: Ricardo 
Gaspar, Tiago Correia, António Brandão, 
Hélder Fonseca, Pedro Morais, Fábio Gon-
çalves, Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo 
Pinho, Emanuel Silva, Rui Rodrigues, Pedro 
Amorim, Bruno Pinho, Eduardo Pereira, 
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
FC Gaia: Álvaro Queirós, Diogo Feijo, José 
Santos, André Marinho, Pedro Câmara, 
Pedro Carvalho, Tiago Costa, João Alves, 
Luís Carvalho, Pedro Ribeiro, Pedro mota, 
Pedro Garcia, António Osório, Vasco Silva, 
João Martins, Daniel Paiva.
Treinador: Ricardo Antunes.
Ao intervalo: 12-18.

Depois de quatro vitórias 
consecutivas a Sanjoanense 
procurava mais um triunfo, mas 
tinha pela frente um adversário 
difícil e bem posicionado, entre 
os melhores da classificação.

Demonstrando alguma cau-
tela, os alvinegros conseguiram 
manter o jogo equilibrado du-
rante os minutos iniciais, com o 
marcador a assinalar uma igual-
dade a três golos. A partir daí o 
adversário acabou por conseguir 
impor o seu jogo e aos poucos 
foi-se distanciando no marcador, 
chegando ao intervalo com uma 
vantagem de seis golos (12-18).

Na segunda parte a forma-
ção de Gaia manteve-se por cima 
do jogo, situação para a qual 
também contribuiu o castigo 
aplicado a alguns atletas alvine-
gros, que fez com que a equipa 
em campo ficasse reduzida 
durante alguns minutos.

A Sanjoanense não baixou 
os braços e ainda conseguiu 
marcar durante a desvantagem 
numérica, mas os alvinegros 
não conseguiram inverter o 
resultado, mesmo já depois de 
resposto do equilíbrio em campo. 

24.ª jOrNada

Cd Xico Andebol 20-17 Modicus Sandim
Ad Sanjoanense 24-33 Fc Gaia
Arsenal 31-31 Cd São Bernardo

Aa Sao Mamede 36-28 Boavista Fc
Fc Porto ‘B’ 28-23 Ccr Fermentões

Maritimo Madeira 26-20 São P. Oleiros 
Gc Santo Tirso 26-23 Estarreja Ac

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Arsenal 64 24 19 2 3 745 621 
2 Santo Tirso 63 24 18 3 3 709 625 
3 Sao Mamede 61 24 18 1 5 722 631 
4 Fc Gaia 60 24 16 4 4 664 610
5 S. Bernardo 55 24 13 5 6 716 674 
6 M. Madeira 49 24 11 3 10 660 684 
7 Fermentões 44 24 9 2 13 682 687 
8 Fc Porto ‘B’ 43 24 9 1 14 681 713 
9 SP Oleiros 42 24 8 2 14 574 602 
10 Sanjoanense42 24 8 3 13 619 664 
11 M. Sandim 41 24 8 1 15 581 625 
12 Estarreja Ac 39 24 7 1 16 634 681
13 Xico And. 39 24 7 1 16 609 645 
14 Boavista Fc 29 24 2 1 21 599 733

jOrNada 25

Cd Xico Andebol - Cd São Paio Oleiros
Ad Modicus Sandim - Sanjoanense

Fc Gaia - Arsenal 
Estarreja Ac - Aa Sao Mamede

Boavista Fc -  Fc Porto ‘B’
Ccr Fermentões - Cs Maritimo Madeira 

Cd São Bernardo - Gc Santo Tirso

NACIONAL DE JUVENIS 
MASCULINOS

ads Continua a 
somar Vitórias

aa avaNCa, 25
SaNjOaNeNSe, 33

Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas, 
António Silva, Francisco Silva, Miguel 
Pinho, Daniel Andrade, Xavier Moreira, 
João Perez, Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo, Emanuel Carneiro, Diogo Santos, 
Alexandre Tavares, Guilherme Guerreiro, 
Rodolfo Silva.
Treinador: Miguel Sousa.

A Sanjoanense continua 
invicta na segunda fase. A equi-
pa alvinegra somou mais uma 
vitória, a sexta consecutiva, e 
mantém-se na liderança da Zona 
2 do campeonato Nacional. Foi 
um jogo dominado pela Sanjoa-
nense, que ao intervalo contava 
já com nove golos de vantagem 
(10-19). Na segunda parte não 
se registaram grandes alterações, 
com os visitantes e manterem-se 
no comando.

NACIONAL DE JUVENIS 
FEMININOS

goleada Veio na 
segunda parte

S. Félix, 22
SaNjOaNeNSe, 38

Sanjoanense: Joana Pinho, Ana Vieira, Rita 
Leite, Eulália Silva, Catarina Arrojado, An-
dreia Fernandes, Carolina Pereira, Francisca 
Silva, Ana Ferreira, Joana Alves, Ana Lopes.
Treinador: Pedro Silva.

Não se esperavam grandes 
dificuldades para a Sanjoanen-
se frente ao último classificado. 
Isso acabou por se confirmar 
com o decorrer do encontro, 
ainda que durante a primeira 
parte os locais conseguissem 
algum equilíbrio, mantendo 
a diferença no marcador em 
quatro golos (9-13). Na segun-
da parte os alvinegros foram 
mais eficazes e com um parcial 
de 13-25 venceram de forma 
tranquila.

NACIONAL DE INFANTIS 
MASCULINOS

lutar até ao fim

SaNjOaNeNSe a, 29
vaCariça, 37

Sanjoanense: André Teixeira, Miguel 

Leite, João Bártolo, Bruno Costa, Marcos 
Carvalho, João Lourenço, Miguel Almeida, 
Eugénio Khomenko.
Treinador: Mário Lopes.

A jogar em casa, a Sanjo-
anense não conseguiu bater a 
formação do Vacariça, que com 
este triunfo colou-se à equipa 
alvinegra na pontuação. Durante 
a primeira parte os visitantes 
estiveram melhor, conseguindo 
chegar ao intervalo com uma 
vantagem de seis golos. Na 
segunda parte a Sanjoanense 
equilibrou o jogo, mas não con-
seguiu anular a desvantagem.

NACIONAL DE INFANTIS 
MASCULINOS

primeira parte 
ditou derrota

SaNjOaNeNSe b, 23
Pateira, 25

Sanjoanense: Tiago lima, Bruno Lima, 
Tomás Silva, Bernardo Morais, Pedro Silva, 
Diogo Moreira, Vasco Silva.
Treinador: José Silva.

Jogo equilibrado mas que 
terminou com a derrota da fe-
quipa alvinegra. A Sanjoanense 
não entrou bem no encontro e 
ao intervalo a formação de S. 
João da Madeira contava com 
uma desvantagem de sete golos. 
Na segunda parte os locais rea-
giram e estiveram mais eficazes 
na finalização, com um parcial 
de 16-11, mas não foi suficiente 
para anular a desvantagem da 
primeira metade.

REGIONAL DE INFANTIS 
FEMININOS

derrota na 
desloCação a 

murtosa

mONte, 21
SaNjOaNeNSe, 12

Sanjoanense: Patrícia Faria, Mariana Ba-
rata, Nádia Correia, Inês Bastos, Luciana 
Rebelo, Mariana Pinho, Daniela Sebastião, 
Inês Coelho, Maria Pinho, Maria Santos, 
Andreia Correia, Inês Lima, Patrícia Pereira, 
Ana Gonçalves.
Treinador: Rui Andrade.

A Sanjoanense cedeu frente 
ao líder da classificação, que 
saiu de S. João da Madeira com 
a segunda vitória em dois jogos 
realizados. Num jogo controlado 
pelos visitantes, equipa do Monte 
ampliou a vantagem de três 

golos ao intervalo (10-7) para 
nove no final.

NACIONAL DE INICIADOS 
MASCULINOS

um Jogo, duas 
partes distintas

tarOuCa, 33
SaNjOaNeNSe, 27

Sanjoanense: André Silva, Paulo bastos, 
Francisco Silva, Luís Martins, Manuel 
Mateus, José Santos, Bernardo Leite, Edu-
ardo Silva, Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo, Tiago Almeida, Pedro Almeida, Luís 
Fernandes, Tiago Godinho, Rui Coelho.
Treinador: Hélder Vieira.

Encontro com duas partes 
distintas. Se na primeira a San-
joanense não teve argumentos 
para contrariar o jogo dos locais, 
chegando ao intervalo a perder 
(19-12), no segundo tempo a 
equipa alvinegra reagiu e alcan-
çou um parcial positivo, mas não 
conseguiu evitar a derrota.

Agenda

Seniores masculinos
Modicus-Sanjoanense
Dia 23, às 18h00, Sandim

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Sismaria B
Dia 23, às 17h00, Pavilhão Travessas

Juvenis femininos
Sanjoanense-Alavarium
Dia 23, às 15h00, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Feirense-Sanjoanense A
Dia 23, às 15h00, Pavilhão Lavandeira

Infantis masculinos
Monte-Sanjoanense B
Dia 23, às 15h00, Murtosa

Infantis femininos
Sanjoanense-Feirense A
Dia 23, às 18h45, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Oleiros
Dia 24, às 15h00, Pavilhão Travessas

Minis masculinos
Sanjoanense B-Feirense B
Dia 24, às 11h00, Pavilhão Travessas

Minis femininos
Vacariça-Sanjoanense
Dia 24, às 18h00, C. Povo Vacariça

Minis masculinos
Feirense C-Sanjoanense
Dia 24, Lavandeira

Juvenis masculinos
Sanjoanense-E. Comércio
Dia 25, às 17h00, Pavilhão Travessas

Juvenis femininos
Juvelis-Sanjoanense
Dia 25, às 15h00, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Moimenta Beira
Dia 25, às 13h00, Pavilhão Travessas Página 43



A44

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 10,54 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64211754 21-04-2016

Domingo de andebol 
para a ACV 

O passado domingo foi pleno de atividade para as equipas de an-
debol da Associação Cultural de Vermoim. 
Os minis masculinos deslocaram-se a Braga para defrontar as for-
mações da Póvoa de Lanhoso, do Arsenal e da Escola André Soares. 
Esta concentração serviu assim para os jovens cumprirem mais uma 
etapa do seu crescimento. 
Já em Esposende, a equipa feminina de Iniciados competiram frente 
ao Juvemar, composta por atletas com idades superiores às atletas 
famalicenses. Ainda assim, as jovens deram boa conta de si neste 
duelo. 
Por fim, as seniores protagonizaram um duelo muito renhido com o 
Académico FC. Num jogo pautado pelo equilíbrio, a equipa famali-
cense acabou por sair derrotada por 24-26, com meros detalhes a se-
rem fundamentais para o desfecho. 
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Juvenis Femininos
S. Félix da Marinha, 22 - Sanjoanense, 38

No passado sábado, as nossas juvenis deslocaram-se a S. Félix, onde conquistaram 
mais três pontos cruciais nesta fase do campeonato.

A Sanjoanense mostrou a sua superioridade durante todo o jogo, especialmente na 
segunda parte, alcançando assim o resultado fi nal.

No próximo sábado, recebem o Alavarium, pelas 15h00, e na segunda (dia 25) a Juve, 
também pelas 15h00, ambos no Pavilhão das Travessas.

O teu apoio pode fazer a diferença, por isso, contamos contigo!

Minis Masculinos
Sanjoanense “A”, 25 - Sanjoanense, 15 “B”

Jogo onde saiu vitoriosa a ADS com duas equipas de minis cheias de potencial e bons 
atletas apaixonados pela modalidade.

Sanjoanense “A”: Afonso Tavares (2), André Mesquita, Ivo Silva (4), Francisco Brandão 
(1), António Devile, Davide Carvalho, Bruno Costa (3), André Ferreira (2), João Pinto (5), 
Rodrigo Lopes, Ruben Ferreira (1), Pedro Silva (7), Duarte Rainho 

Sanjoanense “B”:  Henrique Novo (2), Diogo Cunha (1), Gustavo Vieira, Francisco Silva 
(1), Gonçalo Pinto, Gustavo Teixeira,Francisco Henriques (5), Rafael Pinho (1), Gaspar 
Batista (1), Ruben Pinho (4), Carlos Coelho, João Soares
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Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016
Contrato com Federação
de Andebol
A Câmara Municipal de Setúbal vai 

celebrar hoje, pelas 11 horas, um 
contrato para a organização de even-
tos com a Federação de Andebol de 
Portugal, no âmbito de Setúbal Cida-
de Europeia do Desporto 2016. A ce-
rimónia decorre nos Paços do Conce-
lho. O contrato para a organização de 
competições oficiais, com uma com-
participação financeira da autarquia 
em cinco mil euros, visa apoiar a or-
ganização da Supertaça de Andebol 
masculina e feminina e da Gala do 
Andebol, a realizar nos dias 27 e 28 
de Agosto. “O desporto federado em 
geral e a modalidade do andebol em 
particular, pelos seus valores univer-
sais e não discriminatórios, mantém-

se como uma vertente de formação 
altamente credível e amplamente 
participada, que justifica o apoio do 
município nas suas diferentes ver-
tentes de atuação”, sublinha a autar-
quia sadina. No âmbito do contrato-
programa, a Federação de Andebol 
de Portugal compromete-se a ser 
responsável pela supervisão técnica 
e coordenação geral dos eventos e a 
divulgá-los na sua página de internet 
e em newsletter. Já a autarquia é res-
ponsável pelas condições de nature-
za técnica, instalações, logística, alo-
jamento e serviços, bem como pelos 
planos de promoção local, incluindo 
a divulgação dos eventos junto da 
imprensa regional.
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