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+ agenda
ABC/UMinho recebe,
amanhã, os noruegueses
do Stord Handball, em
jogo da meia-final da
Taça Challenge.
Encontro é às 16 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Entrada custa dois euros.
Sem grande margem para
descanso, os academistas
voltam à acção na próxima
quarta-feira, frente ao
Sporting, quarto jogo
decisivo no apuramento
de campeão nacional.
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§notas academistas
Jogo da Taça Challenge

Bilhetes ao preço simbólico
de dois euros para encher pavilhão
O objectivo é lotar o Pavilhão Flávio Sá Leite e para tal a direcção do
ABC/UMinho colocou preços especiais nos bilhetes para o jogo de amanhã
da Taça Challenge. Assim, cada entrada custa dois euros, preço bastante
acessível tendo em conta o cariz internacional da prova europeia.
Frente-a- frente vão estar ABC/UMinho e Stord Handball, a partir das 16 horas. Jogo é relativo à primeira mão da meia-final da competição, sendo que
o segundo duelo está marcado para dia 19 de Abril, na Noruega.
Para além do ABC, também o Benfica joga este fim-de-semana a primeira
mão da Taça, frente aos romenos do Odorhei. Os olhos estão postos numa final 100 por cento portuguesa, com as duas equipas nacionais favoritas na
eliminatória e à procura de secundar o feito do Sporting, em 2009/10,
quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn, naquela que
é a terceira mais importante prova da hierarquia da Federação Europeia de
Andebol (EHF).
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“Será que Braga não tem 1.500 pessoas
para nos ajudar a ir a uma final europeia?
ABC/UMINHO RECEBE, AMANHÃ, os noruegueses do Stord Handball, a partir das 16 horas, na primeira mão da meia-final da
Taça Challenge. Carlos Resende deixa um apelo a todos os bracarenses: encher o Pavilhão Flávio Sá Leite no apoio à equipa.

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

ABC/UMINHO

| Joana Russo Belo |

É um apelo claro: encher o Pavilhão Flávio Sá Leite para embalar o ABC/UMinho rumo à final
da Taça Challenge. O pedido ficou expresso pelo técnico dos
academistas, Carlos Resende,
durante a conferência de antevisão ao jogo de amanhã, o primeiro das meias-finais da prova
europeia diante dos noruegueses
do Stord Handball, encontro
agendado para as 16 horas.
“Até agora, conseguimos fazer
jogos muito interessantes. Se pegarmos nas exibições de outras
equipas que o ABC já teve e o
que têm sido as nossas exibições, temos tido jogos de qualidade comparável ao que de melhor se pratica na Europa. A
equipa tem correspondido com
todas as dificuldades e há uma
coisa que ainda não conseguimos com todas as boas exibições, resultados e eficácia: encher o pavilhão”, lembrou o
treinador, confessando que custa
a crer “que na cidade de Braga
não existam 1.500 pessoas, não
só adeptas do ABC, mas da cidade e do desporto de qualidade,
para encher o pavilhão”.
Por isso, o desafio de Carlos
Resende é somente um e está dirigido a todos os bracarenses:

ABC/UMINHO

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

“será que Braga não tem, pelo
menos, 1.500 pessoas para nos
ajudar a ir a uma final europeia?
Só provará se temos, ou não,
cultura desportiva. E não digam
que é pelo preço do bilhete, porque custa dois euros”.
Um desejo para que o Pavilhão
Flávio Sá Leite encha no apoio à
equipa bracarense, que está a um
passo de chegar à final da com-

petição, esperando aproveitar o
factor casa para dilatar a vantagem para o segundo jogo.
“Num jogo de uma meia-final
de uma qualquer competição europeia o que esperamos é ter
muita gente a apoiar-nos, porque
não é todos os dias que uma cidade tem uma meia-final de uma
competição europeia. O que pretendemos é ter cá muita gente,

pavilhão cheio, até pelo preço
simbólico do bilhete. Que venham desfrutar de uma meia-final europeia e treinar de certa
forma para a outra meia-final do
campeonato, final da prova europeia e final do campeonato. É
o nosso principal objectivo”, reforçou o técnico.
Quanto à questão desportiva,
“julgo que vamos vencer”.

“Somos mais do que favoritos
à vitória, assumo esse favoritismo, com esta dose brutal de jogos que temos tido. Parece-me
que são um pouco mais fortes do
que os finlandeses de facto. No
jogo contra o Dukla de Praga fizemos talvez um dos melhores
jogos, em casa, esta época. E este adversário parece ser muito
próximo com a equipa da República Checa”, revelou o treinador, confiante para o desempenho do ABC/UMinho.
“Estou à espera de vencer o jogo cá e o jogo na Noruega”, rematou Carlos Resende.
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DIOGO BRANQUINHO LEMBRA PERCURSO DO ABC

«Ainda não falhámos
em momentos decisivos»
Ainda no rescaldo da vitória do ABC sobre o Sporting
no terceiro jogo do campeonato, Diogo Branquinho
lembrou que a equipa tem respondido sempre bem
aos desafios complicados. Mais uma forma de dizer
aos adeptos que já merecem um pavilhão cheio.
«Gostamos é de momentos decisivos como estes.
Aliás, se repararem, o ABC ainda não falhou em nenhum
momento decisivo.
Na Taça de Portugal e agora ganhámos neste jogo
[com o Sporting]. E queremos ganhar o próximo jogo
na quarta-feira, com o apoio dos nossos adeptos.
Somos ambiciosos e queremos ganhar tudo».
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BENFICA NA OUTRA MEIA-FINAL DA TAÇA CHALLENGE
Carlos Resende espera
uma final portuguesa
Durante a conferência de imprensa, Carlos Resende
foi questionado se gostaria de jogar a final da Taça
Challenge com a outra equipa portuguesa, neste caso
o Benfica. O treinador do ABC não deixou dúvidas:
«Francamente, gostava que fosse uma final portuguesa, entre o ABC e o Benfica. Julgo que se calhar
seria mais pomposo ser com uma equipa estrangeira
qualquer, com um nome esquisito. Mas como português queria uma final portuguesa. São duas equipas
que estão a pontuar para Portugal. Não é que seja
nacionalista, mas defendo o que é português», disse.
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CARLOS RESENDE LEMBROU AS BOAS EXIBIÇÕES DA EQUIPA

ABC merece pavilhão cheio
frente aos noruegueses
FRANCISCO DE ASSIS

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

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho joga
amanhã a primeira mão
das meias-finais da Taça
Challenge em andebol. Falando em nome do clube,
o técnico fez um apelo e
lançou um desafio aos bracaranses para encherem o
pavilhão Sá Leite, frente
aos noruegueses do Stord.
«Este é um pedido de
toda a equipa. Até agora
temos feito jogos muito
interessantes. E não estou
a falar apenas como treinador do ABC, mas como
apoiante da modalidade.
Se eu pegar naquilo que o
ABC já fez esta época, naquilo que foram as nossas
exibições, temos tido jogos
comparados ao que de melhor se pratica na Europa.
A equipa tem correspondido, com todas as dificuldades, e até são essas dificuldades que dão piada.
Mas há uma coisa que ainda não conseguimos. Com
todas as boas exibições,
com um título [a Taça de
Portugal] já conseguido,
ainda não conseguimos
encher o nosso pavilhão
uma única vez. Custa-me

tendemos em primeiro lua crer que na cidade de
gar é ter o pavilhão cheio»,
Braga não haja 1500 pesdisse Carlos Resende, resoas adeptas do ABC, da
cordando que os bilhetes
sua cidade e do desporto
têm um preço «simbólide qualidade. Custa muico» de dois euros.
to a crer. Por isso, o meu
desafio é: será que não há
«ABC é favorito a
1500 pessoas para nos ajuvencer os dois jogos»
darem a ir a uma final euQuanto ao jogo em si,
ropeia, numa cidade com
o treinador do Académiquase 200 mil pessoas? É
co de Braga não esteuma prova se teve com falsas momos cultura
Carlos Redéstias e assumiu
sende entendesportiva.
de
o favoritismo da
qu
e pela época
Os bilhetes
e
pe
la
sua equipa nos
s
ex
ib
custam apeições, o
ABC ganhou
dois jogos.
direito
nas dois eua pavilhão ch
«Julgo que vaeio
ros, para asmos
vencer. Creio
sistir a um esque somos mais do
petáculo fabuloque favoritos à vitória. Asso», desabafou.
sumimos esse favoritismo,
Aliás, durante a confemesmo com esta carga de
rência de imprensa de anjogos que temos tido. Paretevisão do jogo com os noce-me que os noruegueses
ruegueses, Resende sublisão mais fortes do que os
nhou por diversas vezes a
finlandeses. Mas é preciimportância dos adeptos.
so dizer que fizemos dois
«Numa meia-final de
bons jogos. Diria que frenuma competição europeia,
te ao Dukla de Praga fizeneste caso a Taça Chalmos um dos melhores jolenge, aquilo que esperagos em casa, o que indumos é ter muita gente cá
ziu algumas pessoas em
a apoiar-nos. Porque não
erro quanto à qualidade
é todos os dias que uma
da equipa. Estou à especidade tem uma meia-final
ra de vencer os dois jode uma competição eurogos», afirmou o técnico,
peia. Por isso, o que pre-

sem rodeios. O jogo com
o Stord está marcado para
amanhã, às 16h00.
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• ABC prepara receção aos noruegueses
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CAMINHA

Câmara transfere 62 mil euros
para clubes e associações
A Câmara de Caminha
vai transferir para os clubes e associações desportivas do concelho mais de
62.000 euros. Para além da
atribuição dos subsídios, o
Município está a fazer um
grande esforço financeiro
para executar as empreitadas da construção do
campo de futebol de Lanhelas e Ecovia Caminho
do Rio, apoiou a candidatura do Campo Paulino Velho, em Âncora, e coorganiza e apoia vários eventos desportivos.
O executivo caminhense
aprovou na última reunião
de câmara os apoios finan-

ceiros a conceder a 16 clubes e associações desportivas do concelho, no âmbito do Programa de Apoio
ao Associativismo Desportivo, previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo.
Este ano, as associações
e clubes desportivos vão
receber mais 14% do que
em 2014, ou seja, 62.750.
Os clubes e associações
em causa são: CCD Ancorense, GD Venade, Âncora Praia FC, Lanhelas FC
AC Caminha, Associação
Riba de Âncora, SC Caminhense, Associação Desnível Positivo, Clube Ande-

bol de Caminha, JuCaminha, “Os Fura Montanha”,
Associação Triatlo de Caminha, Columbófila Ancorense, Columbófila Moledense e Surf Clube.
Para além disso, o Município está a executar a
obra de construção do
campo de futebol de Lanhelas, um investimento
de 898.085,53 euros.
Neste caso, o investimento elegível é de
652.000,01 euros e vai ser
comparticipado em 85%
pelo FEDER, sendo o restante montante da responsabilidade do Município de
Caminha. Dos trabalhos

fazem parte a colocação
de piso sintético, a construção de balneários e a
preparação de área para
bancadas.
Tudo aponta para que,
em setembro, o campo
de jogos de Lanhelas, um
espaço sem condições
adequadas para a prática desportiva, se transforme num grande campo de jogos com as condições adequadas para a
prática desportiva. Além
disso, esta obra vai permitir dotar as freguesias
mais a norte do concelho
com um equipamento desportivo de qualidade.
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OPERAÇÃO EURO’2016
TEM ÍNICIO NA RÚSSIA
Inserido no Grupo 6, a seleção portuguesa feminina de andebol vai
disputar a qualificação para o Europeu de 2016, começando na
Rússia, a 7 ou 8 de outubro de
2015. Recebe depois a Dinamarca,
a 10 ou 11 do mesmo mês, e a
Turquia, a 9 ou 10 de março de
2016. A seleção inicia a segunda
volta na Turquia, a 12 e 13 de
março de 2016, seguido da receção à Rússia, a 1 ou 2 de junho, e
encerra na Dinamarca, a 4 e 5 do
mesmo mês. Portugal terá de ficar
num dos dois primeiros lugares ou
ser o melhor terceiro.
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Uma inédita final europeia entre equipas portuguesas pode começar a ser construída. E uma taça pode
já ser ganha já neste domingo
há 12 minutos
Este fim-de semana pode ser o primeiro de dois momentos históricos para as modalidades nacionais.
O Benfica está presente também de forma dupla nessa eventualidade. Primeiro no voleibol; depois, no
andebol, onde também está o ABC.
Os dois clubes estão no caminho que pode levar à primeira final de uma competição europeia de
andebol entre equipas portuguesas. Ter um ABC-Benfica a disputar o troféu da Taça Challenge seria
algo rotulado de fabuloso pelo treinador da equipa minhota, Carlos Resende.
O ABC está também no seu caso particular a viver um momento ímpar na sua história recente: o
clube de Braga já ganhou (no final de março) a Taça de Portugal de andebol, está a disputar as meiasfinais do campeonato português e é também semifinalista da Taça Challenge.
Gerir este momento da época não é fácil , mas não deixam também de ser momentos engraçados ,
confessa Carlos Resende enumerando os jogos feitos com carácter de finais: foi a meia-final da Taça,
a final, jogámos dois jogos do play-off do campeonato na Páscoa, outro na quarta, agora vamos jogar
no sábado, depois na quarta de novo o play-off [do campeonato] e depois no domingo.
Os jogos do próximo sábado e do domingo da semana seguinte (dia 19) são as duas mãos da meiafinal da competição europeia, que o ABC vai disputar com o Stord, da Noruega, onde se jogará o
segundo encontro. Com tanto jogo, o treinador dos minhotos afirma que, assim, o trabalho feito
acaba por ser recuperar, acertar [pormenores] e jogar .
Mas faz a ressalva: Apesar de termos este trabalho, todos estamos no lugar onde queríamos estar.
Não podemos ficar tristes por termos sucesso . Carlos Resende revela que os receios em relação à
eliminatória com o Stord têm a ver com o grau de dificuldade que a viagem encerra e são os receios
normais de que não haja lesões num jogo muito competitivo .
Na outra meia-final, o Benfica defronta o Odorhei jogando a primeira mão na Roménia (dia 12) e o
segundo encontro na Luz também a 19 deste mês. E é com muita satisfação que Carlos Resende vê
a hipótese do feito inédito de haver duas equipas portuguesas numa final de uma competição europeia
de andebol.
É um sinal do valor do andebol português. Temos de ter consciência da importância que esta taça
tem no panorama europeu. Se pudéssemos estar os dois na final seria fabuloso , diz sobre
consequências que se estenderiam até para a seleção nacional, para estes seus jogadores .
Sem olhar a objetivos desportivos no que a esta eventualidade respeita, o treinador do ABC é
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peremptório: Como português que sou, preferia que passasse o Benfica. E é da mesma forma que
fala do trabalho que a sua equipa tem pela frente quando ainda pode ganhar todos os troféus que tem
em jogo: Temos é de aproveitar esta fase fantástica da época, que sonhávamos ter no início.
Tanto o Benfica (2010/11) como o ABC (2004/05) já chegaram à final da Taça (EHF) Challenge, mas
nunca conseguiram ganhar o troféu trazido para Portugal uma única vez (pelo Sporting em 2009/10).
De forma semelhante, no voleibol já há um troféu europeu de clubes conquistado por uma equipa
portuguesa: o Sp. Espinho ganhou a Taça CEV em 2000/01. Já neste domingo, o Benfica pode fazer
com que o próximo seja o primeiro de dois fins de semana históricos se ganhar a Taça Challenge de
voleibol.
No pavilhão da Luz, com a eliminatória já a meio, a equipa portuguesa tem de inverter o resultado
negativo que trouxe da Sérvia. Na primeira mão jogada nesta quarta-feira, os encarnados perderam
com o Vojvodina Novi Sad por 3-1. E estão obrigados a conseguir, pelo menos, o mesmo resultado,
para conseguirem empatar a eliminatória e obrigar à realização da negra .
As vitórias e os respetivos parciais equivalem a pontos. Ganhar por 3 sets a zero ou por 3-1 equivale
a 3 pontos para quem ganha e a zero para quem perde. Quando a vitória é por 3-2, quem ganha tem
2 pontos e quem perde tem 1. Assim, ao Benfica não basta ganhar 3-2, se não, os sérvios levam a
Taça.
O Benfica tem de ganhar 3-0 ou 3-1 e, aí, jogar-se-á o golden set , ou seja, a partida de desempate
jogada (só) até aos 15 pontos (exigindo a habitual diferença de dois). Venham de lá esses fins de
semana históricos...
Pedro Calhau
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A20

ID: 58752624

10-04-2015

Tiragem: 130000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,03 x 5,99 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Olisipíadas

Andebol e ciclismo
marcam o fim de semana
Amanhã, a partir das 09h00,
começam os jogos de andebol das
equipas das Juntas de Freguesia
no Pavilhão da Escola Básica
Sarah Afonso, nos Olivais, Lisboa.
Já as diversas provas de ciclismo,
outra modalidade das Olisipíadas,
será no domingo, a partir das
14h, no Parque José Gomes
Ferreira, em Alvalade, Lisboa.
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A21

ID: 58752160

10-04-2015

Tiragem: 75303

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,40 x 7,45 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A22

ID: 58752242

10-04-2015

Tiragem: 75303

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,08 x 7,06 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A23

ID: 58752534

10-04-2015

Tiragem: 75303

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,69 x 5,63 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A24

FESTAND DE ANDEBOL - Viral Agenda

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Viral Online

Data Publicação:

10-04-2015

URL:: http://www.viralagenda.com/pt/events/152780/festand-de-andebol

O evento desportivo Festand de Andebol irá decorrer dia 25 de abril, a partir das 09h00, no Pavilhão
Municipal de Chaves. Inscrições: até ao dia 20 de abril, no Pavilhão Municipal de Chaves às segundas,
quartas e sextas, pelas 18h30. Org.: Grupo Desportivo de Chaves e Ass. de Andebol de Vila Real
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A25

Duração: 00:01:23

Porto Canal - Jornal
Diário
ID: 58749930

OCS: Porto Canal - Jornal Diário

09-04-2015 08:34

FC Porto x Benfica
http://www.pt.cision.com/s/?l=4d74e8b5

O FC Porto venceu o Benfica pela 3ª vez e garantiu o apuramento para a final do campeonato nacional
de andebol.
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A26

Duração: 00:00:20

Rádio Comercial Notícias
ID: 58756230

OCS: Rádio Comercial - Notícias

09-04-2015 08:01

Andebol internacional
http://www.pt.cision.com/s/?l=df460acd

Andebol internacional.
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A27

ABC e Benfica `espreitam` final portuguesa na Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Minho.pt

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76054

09-04-2015
ABC e Benfica jogam este fim de semana a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge de
andebol, frente aos noruegueses do Stord e aos romenos do Odorhei, respetivamente, com os olhos
postos numa final 100 por cento portuguesa.
Com situação distinta nas meias-finais do 'play-off' do título nacional, o ABC, apesar de em
desvantagem, ainda está na luta com o Sporting (2-1) e o Benfica foi eliminado pelo hexacampeão FC
Porto (3-0), os clubes concentram agora as atenções nos seus adversários europeus.
Carlos Resende, treinador do ABC, acredita que todos os seus jogadores estarão ao mais alto nível
frente aos noruegueses do Stord e assume que, por isso mesmo, só pode estar "otimista" para a
eliminatória que começa sábado em Braga.
O jogador bracarense Diogo Branquinho recorda que o ABC, que esta época já conquistou a Taça de
Portugal, na final disputada com o FC Porto (25-24), em Loulé, "ainda não perdeu nenhum momento
decisivo" e é também a única equipa que está em todas as competições.
ABC e Benfica procuram na presente edição da Taça Challenge, terceira mais importante da
hierarquia das provas da Federação Europeia de Andebol (EHF), secundar o feito do Sporting, em
2009/10, quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn.
Do quadro de honra da competição constam ainda, na qualidade de finalistas vencidos, Benfica
(2010/11), Sporting da Horta (2005/06) e ABC (2004/05).
Para além de quatro presenças na final - com o saldo de um título (Sporting) -, também por quatro
vezes o andebol português esteve representado e 'caiu' nas meias-finais da Taça Challenge, por Águas
Santas (2013/14), Sporting (2011/12), Benfica (2007/08) e ABC (1994/95).
Recém-regressado aos principais palcos do andebol europeu, após um curto interregno de quatro
anos de ausência, o ABC procura na presente temporada, pela mão do antigo internacional Carlos
Resende, atingir a terceira final.
Na década de 90, com uma equipa moldada em torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo
Vladimir Bolotski, o ABC perdeu a final da Liga dos Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA
Santander, com um empate em casa a 22-22 e uma derrota fora por 23-21.
Na edição da Taça Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar presença numa final europeia de
clubes, desta feita frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou novamente a conquista do troféu
pela diferença de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa).
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O Stord é o último obstáculo que separa o ABC da final da Taça Challenge, numa eliminatória a duas
mãos, com o primeiro jogo a decorrer pelas 16:00 de sábado, no Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga, e
o segundo a 19 de abril, na Noruega.
O Benfica procura na presente edição da Taça Challenge alcançar a final e poder assim lutar pelo
título que lhe escapou em 2010/11 frente aos eslovenos do RK Cimos Koper, com 27-27 e 31-27,
depois de em 2007/08 ter sido afastado nas meias-finais.
Afastados da decisão do título nacional, no terceiro jogo das meias-finais do 'play-off' com o FC Porto,
com uma derrota pesada na Luz (17-26) o Benfica aposta forte na Taça Challenge para conquistar um
troféu na presente temporada.
Os romenos do Oderhei são os derradeiros opositores entre a formação 'encarnada' e a final a Taça
Challenge, com encontros marcados para domingo, na Roménia, e para 19 de abril, na Luz.
Caso ABC ou Benfica ergam o troféu, as vagas nas competições europeias da próxima época,
distribuídas por Liga dos Campeões (uma), Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a um
quinto representante, que será indicado pela classificação do campeonato nacional.
Esta situação poderá trazer na reta final da época um acréscimo de motivação aos clubes que vão
lutar pelo quinto lugar do campeonato: Aguas Santas, Madeira SAD, Sporting da Horta e Passos
Manuel.
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A29

Portugal com Dinamarca, Rússia e Turquia no apuramento ao Euro2016 de andebol
feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/portugal-com-dinamarca-russia-e-turquia-no-apuramento-aoeuro2016-de-andebol-feminino/?cat=6

Portugal, que ficou inserido no Grupo 6, inicia a fase de qualificação na Rússia, a 07 ou 08 de outubro
de 2015, recebendo depois a Dinamarca, a 10 ou 11 do mesmo mês, e a Turquia, a 09 ou 10 de
março de 2016. A seleção portuguesa inicia a segunda volta do grupo na Turquia, a 12 e 13 de março
de 2016, seguido da receção à Rússia, a 01 ou 02 de junho, e encerra na Dinamarca, a 04 e 05 do
mesmo mês. Para garantir a presença na fase final do Suécia2016, Portugal terá de ficar num dos dois
primeiros lugares ou ser o melhor terceiro classificado de todos os grupos da fase de qualificação. A
fase de qualificação vai ser disputada em três períodos de dois jogos cada, em casa e fora, a realizar
em outubro de 2015, março e junho de 2016. Terminada a qualificação, será definido um 'ranking' das
equipas que ficarem em 3.º lugar em cada grupo. Este 'ranking' vai incluir apenas os resultados dos
quatro jogos entre o 3.º classificado e as equipas apuradas de cada grupo. Os grupos de qualificação
para o Europeu feminino Suécia2016 são os seguintes: - Grupo 1: Noruega, Roménia, Bielorrússia e
Lituânia. - Grupo 2: Sérvia, República Checa, Ucrânia e Itália. - Grupo 3: Espanha, Holanda, Áustria e
Vencedor 1.ª fase Grupo A. - Grupo 4: Montenegro, Croácia, Macedónia e Eslovénia. - Grupo 5:
Hungria, Polónia, Eslováquia e Vencedor 1ª fase Grupo B. - Grupo 6: Dinamarca, Rússia, Turquia e
Portugal. - Grupo 7: França, Alemanha, Islândia e Suíça. - O calendário do Grupo 6, onde está
Portugal, será o seguinte: 1.ª jornada (07 ou 08 de outubro de 2015): Dinamarca - Turquia. Rússia Portugal. 2.ª jornada (10 ou 11 de outubro de 2015): Portugal - Dinamarca. Turquia - Rússia. 3.ª
jornada (09 e 10 de março de 2016): Rússia - Dinamarca. Portugal - Turquia. 4.ª jornada (12 e 13 de
março de 2016): Dinamarca - Rússia. Turquia - Portugal. 5.ª jornada (01 e 02 de junho de 2016):
Turquia - Dinamarca. Portugal - Rússia. 6.ª jornada (04 e 05 de junho 2016). Dinamarca - Portugal.
Rússia - Turquia.
A seleção portuguesa feminina de andebol vai disputar a qualificação para o Campeonato da Europa
de 2016 com a Dinamarca, Rússia e Turquia, ditou hoje o sorteio realizado em Kristianstad, na Suécia,
anfitriã do torneio do próximo ano.15h38 - 09 de Abril de 2015 |
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A30

Autocarro da equipa de andebol do Besiktas (Turquia) vandalizado durante jogo com
Mersin 20:26 - 09-04-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=541911

09-04-2015
O autocarro da equipa de andebol do Besiktas (Turquia) foi hoje vandalizado durante um jogo do
campeonato frente ao Mersin. Além dos danos materiais não há registo de feridos.
Finalizado o jogo, deparamo-nos, com alguma surpresa, com as janelas do autocarro partidas ,
afirmou Müfit Arýn, treinador do clube de Istambul, ao site oficial, e no qual é também possível ver os
danos provocados.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os internacionais portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro quando
circulava numa autoestrada perto da cidade de Trabzon, nordeste do país, com os atletas e outros
dirigentes a bordo, tendo o motorista da viatura sido atingido por um tiro na face.

Página 30

A31

ABC/UMinho mantém luta pelo campeonato

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09-04-2015

Meio:

ComUM Online

Autores:

Paulo Costa

URL:: http://www.comumonline.com/?p=6916

O ABC/Uminho levou a melhor sobre o Sporting (37-36) no terceiro jogo da meia-final do "play-off" do
Campeonato Nacional de Andebol. Os minhotos perderam os dois jogos anteriores frente à formação
leonina, mas esta vitória mantém viva a esperança dos homens de Carlos Resende em chegar à final,
onde já está o FC Porto, que eliminou o Benfica. Com o Pavilhão Sá Leite praticamente esgotado, ABC
e Sporting exibiram-se em altíssimo nível e os dois prolongamentos regulamentares, motivados pelos
dois empates registados então, demonstram o equilíbrio da partida. Foram os visitantes a entrar
melhor no encontro e aos três minutos, o Sporting já vencia por três golos. Rapidamente, contudo, os
bracarenses acordaram e precisaram apenas de mais quatro minutos para passar para a frente no
marcador (5-3). O jogo estava repartido e o ABC, que até aos 30 segundos finais da primeira metade
esteve em desvantagem no marcador, acabaria por assegurar o empate antes do apito para o
descanso. Na segunda parte, as duas formações mantiveram a qualidade e nunca o diferencial de
golos foi superior a dois. Com o jogo perto do final, quando os leões venciam por 28-29 e à espera
que soasse o ultimo apito do árbitro, Tiago Albuquerque restabeleceu novo empate e levou o jogo para
prolongamento. Nesse período, o Sporting esteve na frente até bem perto do final do tempo
suplementar, mas Tiago Branquinho conseguiu voltar a restabelecer o empate. No segundo tempo,
João Pinto, do ABC/Uminho, fez o 37-35, que ditou o triunfo dos arsenalistas. Até ao final dos 80
minutos, o Sporting só conseguiu reduzir para 37-36. O ABC pode continuar a sonhar, pelo menos até
à próxima quarta-feira, dia do próximo jogo frente ao Sporting, que determinará o futuro dos
minhotos na prova. Em caso de vitória, os bracarenses levarão o jogo para a "negra", que será
disputada em terreno leonino.
Abril 9, 2015
Paulo Costa
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A32

Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/autocarro_da_equipa_de_andebol_do_besiktas_ataca
do.html

09.04.2015
Não houve registo de feridos, apenas danos materiais. O autocarro da equipa de andebol de Besiktas
foi atacado, esta quinta-feira, durante o jogo do campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos
danos materiais, não houve registo de feridos. "Depois do jogo descobrimos que as janelas do
autocarro foram partidas", afirmou o treinador da equipa de Istambul ao site do clube, no qual é
também possível ver os danos provocados na viatura. De acordo com a agência Anatolia, do ataque
ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos, sendo que a equipa abandonou o local sem
registo de qualquer incidente. Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de
futebol do Fenerbahçe, na qual atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a
tiro enquanto circulava numa autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os
atletas e outros dirigentes a bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara. Por
este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
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A33

ID: 58736039

09-04-2015

Tiragem: 10000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 25,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC mostra estofo de campeão
e mantém vivo o sonho do título

UMA VITÓRIA ÉPICA. O ABC/UMinho venceu ontem, em casa, o Sporting por 37-36, após dois prolongamentos, no terceiro jogo do play-off das meias-finais da luta pelo título. Num duelo difícil a ajuda do
público bracarense foi fundamental no Sá Leite para vergar os leões e obrigar à disputa do quarto jogo.
ABC/UMINHO, 37
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (4),
Hugo Rocha, Carlos Martins (4), Nuno
Grilo (5), João Pinto (8) e Gabriel Teca (1) sete inicial - Pedro Marques (6), Branquinho (4), David Tavares, Ricardo Pesqueira (1), João Gonçalves, Rebelo (1),
Bruno Dias (GR) e Tomás Albuquerque (4).
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING, 36

ANDEBOL

| Miguel Machado |

O ABC/UMinho mantém-se na
corrida pelo título nacional de
andebol. Depois das duas derrotas em Lisboa, nos dois primeiros jogos, os bracarenses venceram, ontem, em casa o Sporting,
por 37-36, na terceira partida do
play-off e mantêm intactas as aspirações de passar à final do
campeonato. Num jogo difícil e
de emoções fortes, foram precisos 80 minutos para encontrar o
vencedor. O ABC teve alma e
coração para vergar os ‘leões’,

Carlos Resende
(técnico do ABC/UM)
“Vitória feliz mas
justa e merecida”
“Estavamos pressionados a
vencer este jogo e felizmente
conseguimos, num encontro de
grande luta, e a partir de
determinada altura mais jogado
com o coração do que com a
cabeça. Já sabíamos antes deste
play-off que tínhamos que
vencer os nossos dois jogos em
casa. O Sporting bateu-se bem,
mas vencemos de forma justa e
vamos agora trabalhar para
vencer o próximo na quarta-feira, sendo que pelo meio, temos
já no sábado mais um jogo
importantíssimo para nós das
meias-finais da Taça Challenge.
O nosso objectivo é estar na final
das duas competições.”

Frederico Santos
(técnico do Sporting)
“Podía ter caído para
qualquer lado...”

Candeias (GR), Pedro Portela (7), Frankis
(5), Rui Silva (6), Pedro Solha (7), João
Antunes (4) e Fábio Magalhães (3) - sete
inicial - Luis Oliveira (GR), Nuno Pinto,
Bosko, Bruno Moreira (3), Barros (1),
Diogo Godinho, Diogo Domingos, Correia
e Pedro Spinola.
Treinador: Frederico Santos.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Ao intervalo: 15-15
Final regulamentar: 29-29
*1.º Prolongamento: 33-33 (31-32)
*2.º Prolongamento: 37-36 (35-35)

§cabinas

ROSA SANTOS

Pedro Seabra esteve em grande plano no ABC/UMinho e ajudou na vitória frente ao Sporting, com sete golos

mas contou com uma ajuda preciosa dos adeptos no Sá Leite
que ajudou a infernizar a vida ao
Sporting neste jogo decisivo.
Obrigados a vencer, os academistas entraram um pouco ansiosos e permitiram que o Sporting chegasse a uma vantagem
inicial de três golos. No entanto,
um míssel de Pedro Seabra libertou a equipa minhota que,
empolgada pelo público, virou o
resultado para 5-3. A partir daqui, e com uma boa exibição de
parte a parte, o duelo assumiu
tons de equilíbrio, mas com o
ABC quase sempre na frente do
marcador com um ou dois golos.
A cinco minutos do intervalo, e
aproveitando uma fase errática

No outro jogo do play-off,
o FC Porto venceu ontem o
Benfica, na Luz, por 26-17,
somou a terceira vitória e e
garantiu já a qualificação
para a final da prova.
dos bracarenses, o Sporting passou para a frente do marcador, e
chegou a ter, por duas vezes,
dois golos de vantagem, mas
com uma ponta final forte, o
ABC conseguiu recuperar e empatar o jogo ao intervalo (15-15)
com dois golos de João Pinto.
Na segunda parte, a emoção
continuou ao rubro no Sá Leite,
que virou um autêntico vulcão

no apoio ao ABC/UMinho. A
partida manteve-se equilibrada,
mas desta vez com os leões a assumir mais a dianteira do marcador, porém, com os academistas
sempre ligados à corrente.
Os últimos cinco minutos foram impróprios para cardíacos.
Com empate a 29 golos, o Sporting teve uma bola no poste da
baliza do ABC. Bracarenses ficaram com 40 segundos para
tentar a vitória mas o míssel de
Nuno Grilo foi bloqueado pelos
leões, levando a decisão para
prolongamento.
No tempo extra, já com as duas
equipas muito desgastadas, o
equilíbrio manteve-se e num
duelo até à última gota de san-

“Foi um jogo muito disputado e
equilibrado e a vitória podia ter
caído para qualquer um dos
lados. O ABC teve mais felicidade
nos momentos críticos do jogo e
nós nesse momento falhamos.
Mas estavamos ainda em vantagem no play-off e vamos tentar
resolver na próxima vez.”
gue tudo podia ter acontecido...
O jogo voltou a terminar empatado no final do prolongamento
(33-33) com Branquinho a salvar o ABC no último segundo, e
a levar a decisão para um segundo prolongamento, período do
tudo ou nada onde os bracarenses foram mais felizes mas conquistaram uma vitória merecida.
Com este resultado, vai assim
haver um quarto jogo na próxima quarta-feira, novamente no
pavilhão Flávio Sá Leite, sendo
que o ABC/UM está outra vez
obrigado a ganhar para obrigar
os leões à disputa da ‘negra’.

Página 33

A34

ID: 58736041

09-04-2015

Tiragem: 10000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,66 x 6,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Presidente João Luís Nogueira garante continuidade do treinador

Carlos Resende renova pelo ABC/UMinho
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Contratado no início da época
2011/12, Carlos Resende vai
continuar como técnico da equipa do ABC/UMinho por mais
uma temporada. A garantia foi
dada ontem pelo presidente do
clube, João Luís Nogueira, mos-

trando-se satisfeito com o trabalho do treinador de 44 anos que
voltou a colocar o ABC na rota
dos títulos (vencedor da Taça de
Portugal esta época 2014/15) e
grandes jogos europeus (está nas
meias-finais da Taça Challenge).
“É um grande treinador e acima
de tudo um grande homem. Já
deu mais do provas, e mesmo

que os resultados não aparecessem, eles iriam aparecer, com
certeza, porque no dia-a-dia temos conseguido sempre bons resultados com esta equipa técnica
e estes atletas, tanto a nível desportivo como humano”, disse o
presidente do ABC em declarações à Antena1 mesmo antes do
jogo decisivo com o Sporting.
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Olisipíadas regressam nas modalidades de ciclismo e andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.destak.pt/artigo/226048-olisipiadas-regressam-nas-modalidades-de-ciclismo-e-andebol

11 e 12 de abril
09 | 04 | 2015

18.40H

No próximo fim de semana (dias 11 e 12 de abril) vão realizar-se mais duas provas locais das
Olisipíadas, com o andebol e o ciclismo a serem as modalidades em destaque
Os jogos da cidade de Lisboa, que têm como objetivo promover uma cultura desportiva junto dos
jovens da cidade, voltam a realizar-se neste fim de semana,
No sábado, dia 11 de abril, realiza-se a competição de andebol que terá lugar no pavilhão da Escola
Básica Sarah Afonso, a partir das 9h30.
Os padrinhos da modalidade são os atletas: Ricardo Andorinho que foi atleta profissional de Andebol,
tendo representado a Seleção Nacional por 162 vezes, e Judite Paris, atleta internacional que teve 82
internacionalizações ao serviço de Portugal.
No que concerne ao ciclismo, as provas locais vão decorrer no Parque José Gomes Ferreira, em
Alvalade, no domingo, dia 12 de abril, a partir das 14h30.
Como representantes da modalidade estarão presentes: o ciclista Joaquim Gomes, atualmente diretor
da Volta a Portugal em Bicicleta, e a atleta Carla Vitorino, campeã regional de Lisboa e detentora do
título do Norte Alentejano de Cross Country Olímpico, na categoria de masters femininos.
Destak |
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Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado durante jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/509741-autocarro-da-equipa-de-andebol-do-besiktasatacado-durante-jogo

Interessante Achou este artigo interessante? O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi hoje
atacado durante o jogo do campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não
houve registo de feridos. "Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas",
afirmou o treinador da equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos
provocados na viatura. De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não
houve registo de feridos, sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara. Por este motivo, a federação
turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
09/04/2015 18:55
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VENCEU O SPORTING, APÓS DOIS PROLONGAMENTOS

Público fervoroso ajudou
ABC a manter-se na luta
FRANCISCO

DE

FRANCISCO DE ASSIS

ASSIS

O ABC mantem-se na
luta pelo título de campeão nacional, graças a
uma vitória por 37-36, num
sensacional jogo de andebol. O fervoroso público
empurrou o ABC para um
quarto jogo na próxima
quarta-feira. Para quem tinha absoluta necessidade
de vencer, o ABC começou
muito mal o jogo, perdendo os três primeiros ataO ABC teve que lutar com todas as forças, com ajuda do público, para garantir o quarto jogo

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitro: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

ABC/UMinho 37
Humberto Gomes e Bruno Dias; Fábio
Vidrago (4), Hugo Rocha, Pedro Seabra
(6), Diogo Branquinho (3), David Tavares, Ricardo Pesqueira (1), João Gonçalves, Carlos Martins (4), Nuno Grilo
(5), Nuno Rebelo (1), Tomás Albuquerque (4), João Pinto (8) e Gabriel Teca (1)
Treinador: Carlos Resende

Sporting

36

Ricardo Candeias; Nuno Pinto, Pedro
Portela (7), Bosko Bjelanovic, Bruno
Moreira (1), Sérgio Barros (1), Frankis
Marzo (4), Rui Silva (6), Pedro Solha
(6), Diogo Godinho, João Antunes (5),
Pedro Spínola e Fábio Magalhães (4).
Treinador: Frederico Santos

Ao intervalo: 15-15

ques e de repente estava
a perder por 0-3. Porém,
recompôs-se e marcou 4
golos sem resposta, passando para a frente do
marcador, quando estavam decorridos sete minutos de jogo.
Depois de mais uma
boa defesa de Humberto
Gomes, Nuno Grilo colocou a vantagem em dois
golos. E Carlos Martins
teve hipótese de dilatar a
vantagem, mas falhou. No
lance seguinte, o Sporting
fez o 5-4. O Pavilhão Sá
Leite fervilhou com mais
um golo de Grilo. Aos 12
minutos, o ABC mantinha

a vantagem de um golo.
Seguiu-se um período de
equilíbrio, com os amarelos sempre na frente. Mas
aos 17 minutos, o Sporting
empatou. Depois de ganhar dois golos de vantagem, o ABC voltou a permitir o empate a 11 bolas.
Aos 25 minutos, os leões
passaram para a frente,
com dois golos de diferença. O técnico dos bracarenses pediu um “time
out” para falar com os
jogadores. E pode dizer-se
que a conversa teve efeitos, uma vez que o ABC
conseguiu empatar a 15
golos, a cinco segundos

do fim da primeira parte.
No segundo tempo, a
toada do jogo manteve-se. Isto é, nenhuma equipa deixou a outra fugir.
E foram precisos dois
prolongamentos para se
definir o vencedor. A dois
minutos do fim, o Sporting reduziu a desvantagem, num lance em que
Humberto Gomes não
esteve ao seu nível. Porém, a cinco segundos
do fim, o guarda-redes
voltou a estar em grande
e deu a vitória ao ABC.
Além dos jogadores, o público também esteve em
grande.

Carlos Resende:
«Foi um autêntico jogo de final»
No final da partida, o treinador do ABC estava satisfeito pelo triunfo, mas também pelo grande espetáculo
de andebol que as duas equipas ofereceram ao público
que quase lotou o Pavilhão Flávio Sá Leite.
«Hoje (ontem] foi um jogo de final. Já estávamos
bastante pressionados. E é evidente que no início deste
play-off consideraríamos que era importantíssimo vencer
os dois jogos em casa. Estávamos a contar com um bom
resultado na casa do Sporting, mas lamentavelmente não
conseguimos, com dois jogos não de acordo com aquilo
que podemos fazer. Hoje [ontem] foi uma grande luta.
A determinada altura mais com o coração do que com
a cabeça. O Sporting bateu-se muito bem. Como se vê
pelo resultado, a vitória poderia pender para qualquer
dos lados. Caiu para o nosso lado, estamos de parabéns,

mas as duas equipas dignificaram o andebol português.
Foi impossível que as pessoas que se tenham deslocado
ao pavilhão não tenha gostado do espetáculo desportivo,
clubismo à parte. É impossível que as pessoas não tenham
saído satisfeitas», disse Carlos Resende.
Por seu turno, o técnico do Sporting estava conformado
e acredita que pode vencer no próximo jogo e garantir o
passaporte para a final. «Foi um jogo muito disputado,
muito equilibrado, que poderia cair para um lado ou para
o outro. Nos momentos decisivos nós falhamos e o ABC
aproveitou e foi essa a diferença. Nós ainda estamos
em vantagem, porque temos duas vitórias e o ABC só
tem uma. Agora é descansar para tentarmos melhorar
no próximo jogo e fazer um jogo ainda melhor», disse
Frederico Santos.
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PÁGINA 21

ABC vence Sporting
e continua na luta
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Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado durante jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131160/

por Manuel Resendes c/Lusa, publicado a 09-04-2015 às 18:50
O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi hoje atacado durante o jogo do campeonato turco
frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
Siga-nos no, noe no.
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Andebol feminino: Portugal já conhece adversários para o Euro-2016

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131151/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 09-04-2015 às 17:07
A seleção portuguesa feminina de andebol vai disputar a qualificação para o Campeonato da Europa
de 2016 com a Dinamarca, Rússia e Turquia, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado em
Kristianstad, na Suécia, anfitriã do torneio do próximo ano.
Portugal, que ficou inserido no Grupo 6, inicia a fase de qualificação na Rússia, a 07 ou 08 de outubro
de 2015, recebendo depois a Dinamarca, a 10 ou 11 do mesmo mês, e a Turquia, a 09 ou 10 de
março de 2016.
A seleção portuguesa inicia a segunda volta do grupo na Turquia, a 12 e 13 de março de 2016,
seguido da receção à Rússia, a 01 ou 02 de junho, e encerra na Dinamarca, a 04 e 05 do mesmo mês.
Para garantir a presença na fase final do Suécia2016, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros
lugares ou ser o melhor terceiro classificado de todos os grupos da fase de qualificação.
A fase de qualificação vai ser disputada em três períodos de dois jogos cada, em casa e fora, a
realizar em outubro de 2015, março e junho de 2016.
Terminada a qualificação, será definido um 'ranking' das equipas que ficarem em 3.º lugar em cada
grupo. Este 'ranking' vai incluir apenas os resultados dos quatro jogos entre o 3.º classificado e as
equipas apuradas de cada grupo.
Noruega, Roménia, Bielorrússia e Lituânia.
Sérvia, República Checa, Ucrânia e Itália.
Espanha, Holanda, Áustria e Vencedor 1.ª fase Grupo A.
Montenegro, Croácia, Macedónia e Eslovénia.
Hungria, Polónia, Eslováquia e Vencedor 1ª fase Grupo B.
Dinamarca, Rússia, Turquia e
França, Alemanha, Islândia e Suíça.
Siga-nos no, noe no.
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Andebol: Portugal pode vir a dominar a final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131149/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 09-04-2015 às 16:19
ABC e Benfica jogam este fim de semana a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge de
andebol, frente aos noruegueses do Stord e aos romenos do Odorhei, respetivamente, com os olhos
postos numa final 100 por cento portuguesa.
Com situação distinta nas meias-finais do 'play-off' do título nacional, o ABC, apesar de em
desvantagem, ainda está na luta com o Sporting (2-1) e o Benfica foi eliminado pelo hexacampeão FC
Porto (3-0), os clubes concentram agora as atenções nos seus adversários europeus.
Carlos Resende, treinador do ABC, acredita que todos os seus jogadores estarão ao mais alto nível
frente aos noruegueses do Stord e assume que, por isso mesmo, só pode estar "otimista" para a
eliminatória que começa sábado em Braga.
O jogador bracarense Diogo Branquinho recorda que o ABC, que esta época já conquistou a Taça de
Portugal, na final disputada com o FC Porto (25-24), em Loulé, "ainda não perdeu nenhum momento
decisivo" e é também a única equipa que está em todas as competições.
ABC e Benfica procuram na presente edição da Taça Challenge, terceira mais importante da
hierarquia das provas da Federação Europeia de Andebol (EHF), secundar o feito do Sporting, em
2009/10, quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn.
Do quadro de honra da competição constam ainda, na qualidade de finalistas vencidos, Benfica
(2010/11), Sporting da Horta (2005/06) e ABC (2004/05).
Para além de quatro presenças na final - com o saldo de um título (Sporting) -, também por quatro
vezes o andebol português esteve representado e 'caiu' nas meias-finais da Taça Challenge, por Águas
Santas (2013/14), Sporting (2011/12), Benfica (2007/08) e ABC (1994/95).
Recém-regressado aos principais palcos do andebol europeu, após um curto interregno de quatro
anos de ausência, o ABC procura na presente temporada, pela mão do antigo internacional Carlos
Resende, atingir a terceira final.
Na década de 90, com uma equipa moldada em torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo
Vladimir Bolotski, o ABC perdeu a final da Liga dos Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA
Santander, com um empate em casa a 22-22 e uma derrota fora por 23-21.
Na edição da Taça Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar presença numa final europeia de
clubes, desta feita frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou novamente a conquista do troféu
pela diferença de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa).
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O Stord é o último obstáculo que separa o ABC da final da Taça Challenge, numa eliminatória a duas
mãos, com o primeiro jogo a decorrer pelas 16:00 de sábado, no Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga, e
o segundo a 19 de abril, na Noruega.
O Benfica procura na presente edição da Taça Challenge alcançar a final e poder assim lutar pelo
título que lhe escapou em 2010/11 frente aos eslovenos do RK Cimos Koper, com 27-27 e 31-27,
depois de em 2007/08 ter sido afastado nas meias-finais.
Afastados da decisão do título nacional, no terceiro jogo das meias-finais do 'play-off' com o FC Porto,
com uma derrota pesada na Luz (17-26) o Benfica aposta forte na Taça Challenge para conquistar um
troféu na presente temporada.
Os romenos do Oderhei são os derradeiros opositores entre a formação 'encarnada' e a final a Taça
Challenge, com encontros marcados para domingo, na Roménia, e para 19 de abril, na Luz.
Caso ABC ou Benfica ergam o troféu, as vagas nas competições europeias da próxima época,
distribuídas por Liga dos Campeões (uma), Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a um
quinto representante, que será indicado pela classificação do campeonato nacional.
Esta situação poderá trazer na reta final da época um acréscimo de motivação aos clubes que vão
lutar pelo quinto lugar do campeonato: Aguas Santas, Madeira SAD, Sporting da Horta e Passos
Manuel.
Siga-nos no, noe no.
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Andebol: autocarro do Besiktas atacado - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4502335

O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi esta quinta-feira atacado durante o jogo do
campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
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Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4502252

O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi atacado, esta quinta-feira, durante o jogo do
campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
publicado a 2015-04-09 às 19:13
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Turquia: autocarro do Besiktas também foi alvo de um ataque

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/internacional/fenerbahce/turquia-autocarro-do-besiktas-tambem-foi-alvo-deum-ataque

Depois do caso com o Fenerbahçe há cinco dias, agora foi outra equipa de Istambul a sofrer danos
materiais
agora
Cinco dias depois do ataque ao autocarro que transportava a equipa do Fenerbahçe, agora foi a vez
do autocarro da equipa de andebol do Besiktas também ser alvo de um ataque, mas desta vez estava
vazio e há apenas o registo de danos materiais.
Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas , afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência turca Anatolia, o ataque aconteceu durante o jogo e não houve registo de
feridos, sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Mais grave foi o ataque de há cinco dias, quando o autocarro que transportava a equipa de futebol do
Fenerbahçe, incluindo o português Bruno Alves, foi atingido com tiros enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país. Neste caso, o motorista da viatura foi
atingido na face. Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
Redação
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AndebolAutocarro da equipa do Besiktas atacado durante jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

09-04-2015

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/373146/autocarro-da-equipa-do-besiktas-atacado-durantejogo

O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi hoje atacado durante o jogo do campeonato turco
frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
21:32 - 09 de Abril de 2015 | Por
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
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FC Porto confirma presença na final do campeonato de andebol

Tipo Meio:
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Público Online
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09-04-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/fc-porto-confirma-presenca-da-final-do-campeonato-de-andebol1691804

O FC Porto assegurou nesta quarta-feira a presença na final do campeonato nacional de andebol, ao
derrotar o Benfica pela terceira vez consecutiva na meia-final do play-off. No pavilhão da Luz, os
"encarnados" perderam de forma flagrante, por 17-26. Depois dos dois triunfos obtidos recentemente
no pavilhão Dragão Caixa, o FC Porto estava a apenas uma vitória de alcançar a final. E cedo se
percebeu que os "dragões" estavam lançados para o objectivo. O Benfica, bem menos incisivo do que
o adversário no ataque, andou sempre atrás do resultado e hipotecou o encontro na parte final do
primeiro tempo, quando ficou momentaneamente reduzido a seis jogadores. Nessa altura, uma
sequência de erros individuais e de turnovers deixou o FC Porto confortavelmente instalado na frente.
Com 10-15 ao intervalo, os "dragões" foram gerindo a vantagem e o plantel, fechando o encontro com
nove golos de vantagem (17-26), seis dos quais apontados por Gilberto Duarte. Do lado do Benfica,
Carlos Carneiro, António Areia e Javier Borragán apontaram três golos cada. Na final, o FC Porto vai
defrontar o vencedor da outra meia-final, entre Sporting e ABC. No duelo entre bracarenses e
lisboetas, disputado no Minho, o ABC foi mais forte, vencendo a terceira partida da meia-final por 3736, após prolongamento, o que obriga a disputar um quarto jogo, novamente em Braga.
08/04/2015 - 22:17"Dragões" venceram o Benfica no terceiro jogo da meia-final do play-off. ABC
força Sporting a quarto jogo.
PÚBLICO
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Autocarro do Besiktas atacado durante o jogo
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Record Online

Data Publicação:
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=941483

NÃO HÁ REGISTO DE QUAISQUER FERIDOS O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi esta
quinta-feira atacado durante o jogo do campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos
materiais, não houve registo de feridos. "Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro
foram partidas", afirmou o treinador da equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também
possível ver os danos provocados na viatura. De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido
durante o jogo não houve registo de feridos, sendo que a equipa abandonou o local sem registo de
qualquer incidente. Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do
Fenerbahçe, na qual atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro
enquanto circulava numa autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas
e outros dirigentes a bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara. Por este
motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
, 9 abril de 201518:54
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Euro 2016: Portugal com Dinamarca, Rússia e Turquia
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Record Online
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=941466

Fase de apuramento de andebol feminino A seleção portuguesa feminina de andebol vai disputar a
qualificação para o Campeonato da Europa de 2016 com a Dinamarca, Rússia e Turquia, ditou o
sorteio realizado em Kristianstad, na Suécia, anfitriã do torneio do próximo ano. Portugal, que ficou
inserido no Grupo 6, inicia a fase de qualificação na Rússia, a 7 ou 8 de outubro de 2015, recebendo
depois a Dinamarca, a 10 ou 11 do mesmo mês, e a Turquia, a 9 ou 10 de março de 2016. A seleção
portuguesa inicia a segunda volta do grupo na Turquia, a 12 e 13 de março de 2016, seguido da
receção à Rússia, a 1 ou 2 de junho, e encerra na Dinamarca, a 4 e 5 do mesmo mês. Para garantir a
presença na fase final do Suécia'2016, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros lugares ou ser o
melhor terceiro classificado de todos os grupos da fase de qualificação. A fase de qualificação vai ser
disputada em três períodos de dois jogos cada, em casa e fora, a realizar em outubro de 2015, março
e junho de 2016. Terminada a qualificação, será definido um ranking das equipas que ficarem em 3.º
lugar em cada grupo. Este ranking vai incluir apenas os resultados dos quatro jogos entre o 3.º
classificado e as equipas apuradas de cada grupo. Os grupos de qualificação para o Europeu feminino
Suécia'2016 são os seguintes: Grupo 1: Noruega, Roménia, Bielorrússia e Lituânia. Grupo 2: Sérvia,
República Checa, Ucrânia e Itália. Grupo 3: Espanha, Holanda, Áustria e Vencedor 1.ª fase Grupo A.
Grupo 4: Montenegro, Croácia, Macedónia e Eslovénia. Grupo 5: Hungria, Polónia, Eslováquia e
Vencedor 1ª fase Grupo B. Grupo 6: Dinamarca, Rússia, Turquia e Portugal. Grupo 7: França,
Alemanha, Islândia e Suíça. O calendário do Grupo 6, onde está Portugal, será o seguinte: 1.ª jornada
(7 ou 8 de outubro de 2015): Dinamarca -- Turquia. Rússia -- Portugal. 2.ª jornada (10 ou 11 de
outubro de 2015): Portugal -- Dinamarca. Turquia -- Rússia. 3.ª jornada (9 e 10 de março de 2016):
Rússia -- Dinamarca. Portugal -- Turquia. 4.ª jornada (12 e 13 de março de 2016): Dinamarca -Rússia. Turquia -- Portugal. 5.ª jornada (1 e 2 de junho de 2016): Turquia -- Dinamarca. Portugal -Rússia. 6.ª jornada (4 e 5 de junho 2016). Dinamarca -- Portugal. Rússia -- Turquia.
, 9 abril de 201517:36
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Taça Challenge: ABC e Benfica "espreitam" final portuguesa
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Record Online
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=941448

Noruegueses do Stord e romenos do Odohei são adversários ABC e Benfica jogam este fim de semana
a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge, frente aos noruegueses do Stord e aos romenos
do Odorhei, respetivamente, com os olhos postos numa final 100 por cento portuguesa. Com situação
distinta nas meias-finais do playoff do título nacional, o ABC, apesar de em desvantagem, ainda está
na luta com o Sporting (2-1) e o Benfica foi eliminado pelo hexacampeão FC Porto (3-0), os clubes
concentram agora as atenções nos seus adversários europeus. Carlos Resende, treinador do ABC,
acredita que todos os seus jogadores estarão ao mais alto nível frente aos noruegueses do Stord e
assume que, por isso mesmo, só pode estar otimista para a eliminatória que começa sábado em
Braga. O jogador bracarense Diogo Branquinho recorda que o ABC, que esta época já conquistou a
Taça de Portugal, na final disputada com o FC Porto (25-24), em Loulé, "ainda não perdeu nenhum
momento decisivo" e é também a única equipa que está em todas as competições. ABC e Benfica
procuram na presente edição da Taça Challenge, terceira mais importante da hierarquia das provas da
Federação Europeia de Andebol (EHF), secundar o feito do Sporting, em 2009/10, quando ergueu o
troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn. Do quadro de honra da competição constam ainda, na
qualidade de finalistas vencidos, Benfica (2010/11), Sporting da Horta (2005/06) e ABC (2004/05).
Para além de quatro presenças na final -- com o saldo de um título (Sporting) -, também por quatro
vezes o andebol português esteve representado e caiu nas meias-finais da Taça Challenge, por Águas
Santas (2013/14), Sporting (2011/12), Benfica (2007/08) e ABC (1994/95). Recém-regressado aos
principais palcos do andebol europeu, após um curto interregno de quatro anos, o ABC procura na
presente temporada, pela mão do antigo internacional Carlos Resende, atingir a terceira final. Na
década de 90, com uma equipa moldada em torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo Vladimir
Bolotski, o ABC perdeu a final da Liga dos Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA
Santander, com um empate em casa a 22-22 e uma derrota fora por 23-21. Na edição da Taça
Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar presença numa final europeia de clubes, desta feita
frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou novamente a conquista do troféu pela diferença de dois
golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa). O Stord é o último obstáculo que separa o ABC da final da
Taça Challenge, numa eliminatória a duas mãos, com o primeiro jogo a decorrer pelas 16:00 de
sábado, no Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga, e o segundo a 19 de abril, na Noruega. O Benfica
procura na presente edição da Taça Challenge alcançar a final e poder assim lutar pelo título que lhe
escapou em 2010/11 frente aos eslovenos do RK Cimos Koper, com 27-27 e 31-27, depois de em
2007/08 ter sido afastado nas meias-finais. Afastados da decisão do título nacional, no terceiro jogo
das meias-finais do playoff com o FC Porto, com uma derrota pesada na Luz (17-26) o Benfica aposta
forte na Taça Challenge para conquistar um troféu na presente temporada. Os romenos do Oderhei
são os derradeiros opositores entre a formação encarnada e a final a Taça Challenge, com encontros
marcados para domingo, na Roménia, e para 19 de abril, na Luz. Caso ABC ou Benfica ergam o troféu,
as vagas nas competições europeias da próxima época, distribuídas por Liga dos Campeões (uma),
Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a um quinto representante, que será indicado pela
classificação do campeonato nacional. Esta situação poderá trazer na reta final da época um acréscimo
de motivação aos clubes que vão lutar pelo quinto lugar do campeonato: Aguas Santas, Madeira SAD,
Sporting da Horta e Passos Manuel.
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Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado
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RTP Online
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URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=819029&tm=46&layout=158&visual=49

09 Abr, 2015, 18:59
O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi atacado esta quinta-feira durante o jogo do
campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
RTP com LUSA

Página 54

A55

Portugal com Dinamarca, Rússia e Turquia no apuramento ao Euro2016 de andebol
feminino
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RTP Online
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URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=819007&tm=46&layout=158&visual=49

09 Abr, 2015, 17:06
A seleção portuguesa feminina de andebol vai disputar a qualificação para o Campeonato da Europa
de 2016 com a Dinamarca, Rússia e Turquia, ditou hoje o sorteio realizado em Kristianstad, na Suécia,
anfitriã do torneio do próximo ano.
Portugal, que ficou inserido no Grupo 6, inicia a fase de qualificação na Rússia, a 07 ou 08 de outubro
de 2015, recebendo depois a Dinamarca, a 10 ou 11 do mesmo mês, e a Turquia, a 09 ou 10 de
março de 2016.
A seleção portuguesa inicia a segunda volta do grupo na Turquia, a 12 e 13 de março de 2016,
seguido da receção à Rússia, a 01 ou 02 de junho, e encerra na Dinamarca, a 04 e 05 do mesmo mês.
Para garantir a presença na fase final do Suécia2016, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros
lugares ou ser o melhor terceiro classificado de todos os grupos da fase de qualificação.
A fase de qualificação vai ser disputada em três períodos de dois jogos cada, em casa e fora, a
realizar em outubro de 2015, março e junho de 2016.
Terminada a qualificação, será definido um 'ranking' das equipas que ficarem em 3.º lugar em cada
grupo. Este 'ranking' vai incluir apenas os resultados dos quatro jogos entre o 3.º classificado e as
equipas apuradas de cada grupo.
Os grupos de qualificação para o Europeu feminino Suécia2016 são os seguintes:
- Grupo 1: Noruega, Roménia, Bielorrússia e Lituânia.
- Grupo 2: Sérvia, República Checa, Ucrânia e Itália.
- Grupo 3: Espanha, Holanda, Áustria e Vencedor 1.ª fase Grupo A.
- Grupo 4: Montenegro, Croácia, Macedónia e Eslovénia.
- Grupo 5: Hungria, Polónia, Eslováquia e Vencedor 1ª fase Grupo B.
- Grupo 6: Dinamarca, Rússia, Turquia e Portugal.
- Grupo 7: França, Alemanha, Islândia e Suíça.
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- O calendário do Grupo 6, onde está Portugal, será o seguinte:
1.ª jornada (07 ou 08 de outubro de 2015):
Dinamarca - Turquia.
Rússia - Portugal.
2.ª jornada (10 ou 11 de outubro de 2015):
Portugal - Dinamarca.
Turquia - Rússia.
3.ª jornada (09 e 10 de março de 2016):
Rússia - Dinamarca.
Portugal - Turquia.
4.ª jornada (12 e 13 de março de 2016):
Dinamarca - Rússia.
Turquia - Portugal.
5.ª jornada (01 e 02 de junho de 2016):
Turquia - Dinamarca.
Portugal - Rússia.
6.ª jornada (04 e 05 de junho 2016).
Dinamarca - Portugal.
Rússia - Turquia.
Rui Mendes c/ Lusa
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Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado
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URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/09/autocarro-da-equipa-de-andebol-do-besiktas-atacado

09-04-2015 18:53
Não houve registo de feridos.
Andebol
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi esta quinta-feira atacado durante o jogo do
campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
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Autocarro da equipa de andebol do Besiktas atacado durante jogo
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19:11 09.04.2015
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi esta quinta-feira atacado durante o jogo do
campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
"Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o treinador da
equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados na viatura.
De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo, não houve registo de feridos,
sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.
Este incidente ocorre cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual
atuam os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa
autoestrada perto da cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a
bordo, tendo motorista da viatura sido atingido por disparos na cara.
Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a liga futebol por uma semana.
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Autocarro do Besiktas atacado durante o jogo
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18:54 . Record Por Record O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi esta quinta-feira atacado
durante o jogo do campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve
registo de feridos."Depois do jogo descobrimos que as janelas do autocarro foram partidas", afirmou o
treinador da equipa de Istambul ao site do clube, no qual é também possível ver os danos provocados
na viatura. De acordo com a agência Anatolia, do ataque ocorrido durante o jogo não houve registo de
feridos, sendo que a equipa abandonou o local sem registo de qualquer incidente.Este incidente ocorre
cinco dias depois do autocarro da equipa de futebol do Fenerbahçe, na qual atuam os portugueses
Raul Meireles e Bruno Alves, ter sido atacado a tiro enquanto circulava numa autoestrada perto da
cidade de Trabzon, no nordeste do país, com os atletas e outros dirigentes a bordo, tendo motorista
da viatura sido atingido por disparos na cara.Por este motivo, a federação turca decidiu suspender a
liga futebol por uma semana.
O autocarro da equipa de andebol de Besiktas foi esta quinta-feira atacado durante o jogo do
campeonato turco frente ao Mersin, mas, além dos danos materiais, não houve registo de feridos.
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Euro 2016: Portugal com Dinamarca, Rússia e Turquia
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URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/euro_2016_portugal_com_dinamarca_russia_e_turquia.html

17:36 . Record Por Record A seleção portuguesa feminina de andebol vai disputar a qualificação para o
Campeonato da Europa de 2016 com a Dinamarca, Rússia e Turquia, ditou o sorteio realizado em
Kristianstad, na Suécia, anfitriã do torneio do próximo ano.Portugal, que ficou inserido no Grupo 6,
inicia a fase de qualificação na Rússia, a 7 ou 8 de outubro de 2015, recebendo depois a Dinamarca, a
10 ou 11 do mesmo mês, e a Turquia, a 9 ou 10 de março de 2016.A seleção portuguesa inicia a
segunda volta do grupo na Turquia, a 12 e 13 de março de 2016, seguido da receção à Rússia, a 1 ou
2 de junho, e encerra na Dinamarca, a 4 e 5 do mesmo mês.Para garantir a presença na fase final do
Suécia'2016, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros lugares ou ser o melhor terceiro
classificado de todos os grupos da fase de qualificação.A fase de qualificação vai ser disputada em três
períodos de dois jogos cada, em casa e fora, a realizar em outubro de 2015, março e junho de
2016.Terminada a qualificação, será definido um ranking das equipas que ficarem em 3.º lugar em
cada grupo. Este ranking vai incluir apenas os resultados dos quatro jogos entre o 3.º classificado e as
equipas apuradas de cada grupo.Os grupos de qualificação para o Europeu feminino Suécia'2016 são
os seguintes:Grupo 1: Noruega, Roménia, Bielorrússia e Lituânia.Grupo 2: Sérvia, República Checa,
Ucrânia e Itália.Grupo 3: Espanha, Holanda, Áustria e Vencedor 1.ª fase Grupo A.Grupo 4:
Montenegro, Croácia, Macedónia e Eslovénia.Grupo 5: Hungria, Polónia, Eslováquia e Vencedor 1ª fase
Grupo B.Grupo 6: Dinamarca, Rússia, Turquia e Portugal.Grupo 7: França, Alemanha, Islândia e
Suíça.O calendário do Grupo 6, onde está Portugal, será o seguinte:1.ª jornada (7 ou 8 de outubro de
2015):Dinamarca -- Turquia.Rússia -- Portugal.2.ª jornada (10 ou 11 de outubro de 2015):Portugal -Dinamarca.Turquia -- Rússia.3.ª jornada (9 e 10 de março de 2016):Rússia -- Dinamarca.Portugal -Turquia.4.ª jornada (12 e 13 de março de 2016):Dinamarca -- Rússia.Turquia -- Portugal.5.ª jornada
(1 e 2 de junho de 2016):Turquia -- Dinamarca.Portugal -- Rússia.6.ª jornada (4 e 5 de junho
2016).Dinamarca -- Portugal.Rússia -- Turquia.
Portugal, que ficou inserido no Grupo 6, inicia a fase de qualificação na Rússia....

Página 60

A61

Taça Challenge: ABC e Benfica "espreitam" final portuguesa
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17:42 . Record Por Record ABC e Benfica jogam este fim de semana a primeira mão das meias-finais
da Taça Challenge, frente aos noruegueses do Stord e aos romenos do Odorhei, respetivamente, com
os olhos postos numa final 100 por cento portuguesa.Com situação distinta nas meias-finais do playoff
do título nacional, o ABC, apesar de em desvantagem, ainda está na luta com o Sporting (2-1) e o
Benfica foi eliminado pelo hexacampeão FC Porto (3-0), os clubes concentram agora as atenções nos
seus adversários europeus.Carlos Resende, treinador do ABC, acredita que todos os seus jogadores
estarão ao mais alto nível frente aos noruegueses do Stord e assume que, por isso mesmo, só pode
estar otimista para a eliminatória que começa sábado em Braga.O jogador bracarense Diogo
Branquinho recorda que o ABC, que esta época já conquistou a Taça de Portugal, na final disputada
com o FC Porto (25-24), em Loulé, "ainda não perdeu nenhum momento decisivo" e é também a única
equipa que está em todas as competições.ABC e Benfica procuram na presente edição da Taça
Challenge, terceira mais importante da hierarquia das provas da Federação Europeia de Andebol
(EHF), secundar o feito do Sporting, em 2009/10, quando ergueu o troféu ao bater os polacos do
MMTS Kwidzyn.Do quadro de honra da competição constam ainda, na qualidade de finalistas vencidos,
Benfica (2010/11), Sporting da Horta (2005/06) e ABC (2004/05).Para além de quatro presenças na
final -- com o saldo de um título (Sporting) -, também por quatro vezes o andebol português esteve
representado e caiu nas meias-finais da Taça Challenge, por Águas Santas (2013/14), Sporting
(2011/12), Benfica (2007/08) e ABC (1994/95).Recém-regressado aos principais palcos do andebol
europeu, após um curto interregno de quatro anos, o ABC procura na presente temporada, pela mão
do antigo internacional Carlos Resende, atingir a terceira final.Na década de 90, com uma equipa
moldada em torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo Vladimir Bolotski, o ABC perdeu a final
da Liga dos Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA Santander, com um empate em casa a
22-22 e uma derrota fora por 23-21.Na edição da Taça Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar
presença numa final europeia de clubes, desta feita frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou
novamente a conquista do troféu pela diferença de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa).O Stord
é o último obstáculo que separa o ABC da final da Taça Challenge, numa eliminatória a duas mãos,
com o primeiro jogo a decorrer pelas 16:00 de sábado, no Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga, e o
segundo a 19 de abril, na Noruega.O Benfica procura na presente edição da Taça Challenge alcançar a
final e poder assim lutar pelo título que lhe escapou em 2010/11 frente aos eslovenos do RK Cimos
Koper, com 27-27 e 31-27, depois de em 2007/08 ter sido afastado nas meias-finais.Afastados da
decisão do título nacional, no terceiro jogo das meias-finais do playoff com o FC Porto, com uma
derrota pesada na Luz (17-26) o Benfica aposta forte na Taça Challenge para conquistar um troféu na
presente temporada.Os romenos do Oderhei são os derradeiros opositores entre a formação
encarnada e a final a Taça Challenge, com encontros marcados para domingo, na Roménia, e para 19
de abril, na Luz.Caso ABC ou Benfica ergam o troféu, as vagas nas competições europeias da próxima
época, distribuídas por Liga dos Campeões (uma), Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a
um quinto representante, que será indicado pela classificação do campeonato nacional.Esta situação
poderá trazer na reta final da época um acréscimo de motivação aos clubes que vão lutar pelo quinto
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lugar do campeonato: Aguas Santas, Madeira SAD, Sporting da Horta e Passos Manuel.
Jogam este fim de semana a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge...

Página 62

A63

Jogos Desportivos de Tondela arrancam a 10 de Maio
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Abril 9, 2015 | Desporto O Pavilhão Multiusos de Parada de Gonta, uma obra emblemática que
resultou do exemplar restauro de um antigo edifício localizado em pleno centro cívico da localidade,
foi, desta vez, o palco escolhido para a apresentação de mais uma edição dos Jogos Desportivos de
Tondela, que cumprem, de 10 de Maio a 5 de Julho, 17 anos de realizações ininterruptas. "Sempre em
crescendo, de forma cada mais abrangente, continuando a preservar e a promover os valores
intrínsecos que estiveram na base do seu lançamento", sublinhou o presidente da Câmara Municipal,
José António de Jesus, a propósito do alargamento, nesta edição, a cinco escalões etários. Andebol,
aquadanse, basquetebol 3×3, boccia, btt - maratona, btt - passeio, cicloturismo, damas, futebol de 7,
futsal, judo (modalidade experimental), jogos tradicionais - malha, natação, orientação, orientação btt, pétanca, rugby, ténis, ténis de mesa, tiro ao alvo - carabina e xadrez, são as 21 modalidades em
movimento nos XVII Jogos Desportivos de Tondela, que movimentaram na edição do ano passado
mais de 1.400 participantes, número que a Autarquia espera ver superado em 2015. Carlos Alberto,
coordenador dos Jogos, sublinha ainda o envolvimento de oito associações coordenadoras de
modalidade, sem esconder o "orgulho" do concelho de Tondela registar na organização um total de 13
associações e clubes. Considerados como um dos três grandes pilares em que assenta a política
desportiva do Município - a par da Escola de Natação, do programa de combate ao sedentarismo
Saúde em Dia e, dentro deste, do Centro Municipal de Marcha e Corrida - para os quais a Autarquia
canaliza um investimento de 200 mil euros, os Jogos Desportivos de Tondela funcionam também
"como complemento aos campeonatos federados, assumindo-se, por isso, como projecto mobilizador
de uma prática desportiva mais informal e de grande sensibilização", concretiza o presidente da
Autarquia. "É um investimento consciente que o Município realiza, na certeza de que o forte
envolvimento das pessoas e a qualidade do que se oferece, constituem um contributo significativo
para a melhoria dos níveis de saúde e bem-estar da nossa população", justifica José António de Jesus,
para quem os Jogos Desportivos têm também condão de reforçar a coesão social no concelho, graças
ao envolvimento dos mais idosos e, consequentemente, de uma educação participada intergeracional,
como tem acontecido nos últimos anos A estrutura base mantém-se em relação aos anos anteriores,
com o calendário a contemplar mais um fim-de- semana dos Jogos Desportivos, a 4 e 5 de Julho no
Parque Urbano de Tondela (orientação com btt, pétanca, passeio - cicloturismo, orientação nocturna,
no sábado e passeio - cicloturismo, trail running - 15 kms e damas e xadrez, no domingo). A
cerimónia de abertura está marcada para as 17 horas do dia 10 de Maio, e o encerramento para o dia
5 de Julho (21 horas) no Parque Urbano, uma cerimónia que culminará com um espectáculo de
aquadance nas Piscinas Municipais às 22, 30 horas. O período de inscrições online, para atletas desde
os 6 anos, decorre até 17 de Abril, necessitando as associações e clubes apenas do respectivo código
para acesso, o qual deverá ser solicitado ao Gabinete de Desporto do Município de Tondela.
Abril 9, 2015 |
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ANDEBOL

Torneio Andebolmania

l A equipa de Iniciados
Masculinos do A.D.Godim participou no Torneio
Andebolmania e ficou em
9º lugar, entre 16 equipas
que se inscreveram neste
escalão. Uma participação
honrosa da equipa duriense,
em que se sagrou vencedora a equipa do SL Benfica.
O torneio foi uma festa do
andebol, que juntou 80 equipas em São João da Madeira,
sendo que estiveram algumas das melhores a nível
nacional e também algumas vindas do país vizinho,
Espanha. Foram quatro dias

de promoção da modalidade, em que além do deporto, a vertente do convívio
e diversão também não foi
esquecida.
Jogos agendados para o
fim de semana: 11-04, às
21h30 – Amarante - A.D.
Godim (Seniores - Taça
P r i m a v e r a) ; 1 2 - 0 4 , à s
11h00 - A.D.Godim - ABC
Monobola (Infantis femininos - Pavilhão Municipal
Peso da Régua); 12-04, às
12h00 - ABC B - A.D.Godim (Infantis masculinos).
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Trezentas crianças presentes
no Torneio Andebol
Infantil da Páscoa
A Associação Desportiva Albicastrense (ADA) organiza, nos
dias 2, 3 e 4 de abril, o 3º Torneio de Castelo Branco que
decorre, nos pavilhões Municipal, da Escola Superior de
Educação e da Boa Esperança.
Num total de 18 equipas participantes distribuídas pelos escalões de minis e infantis, a Câ-

mara Municipal acarinha e apoia
este evento. “Trata-se de mais
uma prova de promoção desportiva que merece todo o apoio da
autarquia, contribuindo para a dinamização da cidade”, reitera
Luís Correia, presidente da edilidade. A final do torneio está marcada para as 16h de sábado, dia 4
de abril.
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 Minis da LAAC

Minis da LAAC são
vice-campeãs regionais
A equipa de minis femininas da LAAC venceu
(31-12) a Casa do Povo da Vacariça (12-7 ao
intervalo), fora, sagrando-se vice-campeã
regional
COM ESTE resultado
da última jornada do respetivo campeonato regional, a
equipa da LAAC conquista
a segunda posição com 39
pontos, a apenas um ponto (40) da Sanjoanense, a
vencedora da competição.
Cátia Figueiredo utilizou
na Vacariça as seguintes
atletas: Carolina Ribeiro,
Mariana Ferreira, Matilde
Ferreira, Inês Ferreira (6),
Catarina Escada, Beatriz
Figueiredo (3), Juliana
Valente (3), Lara Santos
(13), Marta Pontes (1),

Iara Santos (1), Sara Pinto
e Joana Oliveira (4).
Entretanto, de 1 a 4 de
abril, parte destas atletas
(as que para a próxima
época desportiva passam a
infantis) irão participar no
«Andebolmania» torneio
internacional organizado
pela Sanjoanense. No dia
1 jogarão com o Madeira
SAD; dia 2 farão dois jogos
com CB Carballal de Espanha e Sanjoanense; dia
3 jogam com o Urnietake
(também de Espanha) e
dia 4 com outra equipa

espanhola (CB Chapela).
“Será uma oportunidade das atletas competirem
ao mais alto nível e com
jogadoras mais velhas, o
que é sempre um motivo
de crescimento e aprendizagem desportiva”, referiu
o coordenador técnico, Daniel Cardoso.
INICIADAS DA LAAC

Adiaram o seu jogo com o
Vacariça para data a combinar entre os clubes. A
equipa volta a competir
para o campeonato regional após as férias da
Páscoa, tendo o primeiro
jogo agendado para o dia
12 de abril, em Salreu, às
16 horas.
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