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A1 Loulé: Andebolista Dario Andrade na sessão "Individualidades na Escola"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Algarve Notícias Online

URL:: 

http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c&id=30053752ef1

262ce2cc6cea7d4f6e41a

 
Tavira, 21 Abr (Rádio Horizonte Algarve)
 
 Iniciativa integra o programa "Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015" e acontece na manhã deste
dia 21 de abril.
 
 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
 
 96.9Fm..
 
 Neste dia 21 de abril, pelas 10h30, a Escola EB 2,3 Engº Duarte Pacheco, em Loulé, recebe o
andebolista Dario Andrade, atleta do Sport Lisboa e Benfica e da Seleção Nacional, em mais uma
sessão da iniciativa "Individualidades na Escola".
 
 O jogador é recebido no auditório da escola, numa sessão de abertura que contará com a presença do
vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, e do diretor do Agrupamento, Carlos
Fernandes. Seguidamente, Dario Andrade irá falar aos alunos sobre a sua carreira, as experiências
desportivas vividas nos quatro cantos do planeta, valorizando a importância da escola, bem como os
hábitos de vida saudáveis. Posteriormente a audiência terá a oportunidade de colocar questões ao
atleta.
 
 Pelas 11h30, no átrio da escola, Dario Andrade dará uma sessão de autógrafos a toda a comunidade
escolar e, às 11h50, realizará uma visita à sala de multideficiência. Pelas 12h00, terá lugar a parte
prática desta sessão, durante a qual os alunos poderão experimentar a modalidade e conviver com
uma das maiores referências nacionais do andebol.
 
 O ponta esquerda do Benfica e da Seleção Nacional é natural de Braga e começou a praticar andebol
aos 10 anos, no Sporting de Braga. Ao longo da sua carreira foi quatro vezes campeão nacional e
venceu duas super taças. Jogou no ABC de Braga, no FC Porto e no Sport Lisboa e Benfica. Ao nível da
Seleção Nacional "A" estreou-se aos 22 anos sendo que acumula quase 100 internacionalizações.
 
 "Individualidades na Escola", iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, em colaboração com os
agrupamentos de escolas do Concelho, surgiu em 2014, no âmbito de "Loulé Cidade Europeia 2015".
Este projeto foi pensado numa perspetiva de âmbito alargado, que não se esgote num calendário de
ações mas possibilite a consolidação de laços duradouros que permitam potenciar sinergias,
promovendo a criação de valor junto da comunidade escolar do Concelho, numa ótica de valorização
social do desporto.
 
 O desporto é uma linguagem universal e um fator de inclusão, convivialidade, aproximação e união de
povos, culturas e religiões. O projeto "Individualidades na Escola" leva às escolas do Concelho de
Loulé personalidades de referência ao nível desportivo, dando oportunidade de toda a comunidade
escolar de interagir com prestigiados desportivas nacionais e internacionais. Os principais objetivos do
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projeto passam pela promoção do desporto, da cidadania desportiva, dos hábitos saudáveis e, realçar
a importância da relação escola/desporto no presente e futuro das crianças e adolescentes.
 
 Ricardo Pereira (Futebol), João Neto (Judo), Ruben Faria (Motocross), Ricardo Santos (Golfe) e Ana
Cabecinha (Marcha) foram os desportistas que já participaram neste projeto.
 
 De referir que este projeto conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do
Comité Olímpico de Portugal e do Desporto Escolar. O Conrad Algarve e a Decathlon associaram-se
também à iniciativa, sendo que, a Decathlon irá sortear um cabaz de material desportivo, a um dos
agrupamentos do concelho louletano.
 
 Ademar Dias
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A3

CNU´S 2015: Cinco modalidades arrancaram hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/21856-cnu-s-2015-cinco-

modalidades-arrancaram-hoje

 
Tiveram início hoje, dia 19, cinco modalidades das Fases Finais Concentradas dos Campeonatos
Nacionais Universitários 2015 (CNU's 2015) que decorrem até ao próximo domingo, dia 26, em Braga
e Guimarães.
 
 Braga viu jogar o Andebol masculino e o Futebol 11 masculino, enquanto Guimarães acolhia o Futsal
feminino e masculino e o Rugby 7s masculino. Em todos os jogos fez-se um minuto de silêncio em
homenagem ao físico e antigo ministro da educação e ciência, Mariano Gago.
 
 No Futsal masculino, a AAUBI e a AAUM contam com duas vitórias expressivas sobre os seus
adversários, deixando sem vitórias a AEIST e a AEFCUP. A AEISCAC que regressa à prova
universitária, mostrou querer entrar com o pé direito ao acumular duas vitórias sobre o ISCPSI (3-1) e
a AEFADEUP (3-5), que por sua vez não venceram nenhum jogo. O IPV soma e segue também no
grupo da AEISCAC ao derrotar a força policial e os do desporto do Porto. A AAC e a AEFEUP acumulam
também duas vitórias no grupo, deixando a AEFEP e AEFMH nos últimos lugares do grupo.
 
 No Futsal feminino, o IPSantarém estreou-se nas fases finais dos CNU's com uma derrota, por 4-6,
com a AEISCTE-IUL e uma vitória contra a equipa anfitriã (1-2). A equipa considera esta participação
como uma "oportunidade para experienciar esta aventura". Outros bons resultados marcaram o dia,
como a vitória da AAUM à AEFMUP (0-7) ou a da AEISCTE-IUL sobre AEFMUP (1-7), assim como o
jogo muito disputado entre a AEFMH e a AAUTAD, que acabou por dar a vitória à equipa de Vila Real.
 
 No Rugby 7s masculino, a U.Porto mostrou estar na luta pelo título ao vencer os três jogos que
disputou. A AAUE e a AAC sofreram ambas pesadas derrotas contra a U.Porto (47-0) e a UCP-CRP (0-
31), respetivamente. A equipa da casa não teve um bom dia, ao perder todos os seus jogos por 0.
Também a AEISA não conquistou qualquer vitória neste primeiro dia. Por outro lado, a UCP-CRP foi
implacável com os seus adversários vencendo a AAC (0-31), a NOVA (42-5) e a AAUM (34-0).
 
 O Andebol masculino, a AAC, o IPLeiria, a NOVA e a AAUM ganharam vantagem ao não sofrer
qualquer derrota. A AEFMH e a AEFADEUP não se juntaram ao grupo dos vitoriosos, por empatarem a
22 no último jogo do dia das duas equipas. Os 12 jogos refletiram-se num quadro bastante equilibrado
de resultados e muitos golos em cada jogo.
 
 Por fim, o Futebol 11 ficou marcado por quatro empates a zero, em seis jogos, e apenas três golos
marcados, dois deles protagonizados pela AAUTAD e o último pela AAC, que venceram assim os
respetivos jogos.
 
 Cerimónia de abertura reúne personalidades e amantes do desporto
 
 O Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho acolheu hoje, dia 20, a cerimónia de abertura
das Fases Finais Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU's 2015). O momento
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reuniu o Reitor da UM, António Cunha, o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio
Guerreiro, o presidente da Comissão Organizadora, Carlos Alberto Videira, a presidente da Federação
Académica do Desporto Universitário (FADU), Filipa Godinho, e os representantes das Câmaras
Municipais de Braga e Guimarães, Sameiro Araújo e Amadeu Portilha, respetivamente.
 
 A eles juntaram-se vários membros das entidades de desporto portuguesas e representantes dos
vários clubes e instituições de ensino superior participantes. Entre estes, encontrava-se Rosa Mota,
"madrinha" dos CNU's de 2009, em representação do Comité Olímpico de Portugal.
 
 Após uma breve atuação do Coro da Universidade do Minho, Carlos Videira deu início à cerimónia de
abertura, agradecendo "a confiança da FADU demonstrada na organização da AAUM/UM". "É com
muita honra que vemos o nosso nome associado, desta forma, aos 25 anos da FADU e é com grande
motivação e expectativa que lançamos esta competição", rematou o também presidente da AAUM.
 
 Seguiu-se Filipa Godinho que aproveitou as presenças do Secretário de Estado e do Reitor da UM,
também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), para "lançar o
desafio de fazer mais pelo desporto universitário", referindo-se à discussão e introdução do estatuto
de estudante-atleta nas instituições de ensino superior portuguesas. "Estamos agora a um pequeno
passo de alcançar este desafio e de fazer mais e melhor pelo desporto universitário", conclui.
 
 A Câmara Municipal de Braga, representada por Sameiro Araújo, reafirmou o compromisso da
autarquia nesta organização. Já Amadeu Portilha, da Câmara Municipal de Guimarães, realçou o facto
de que "são iniciativas deste género que podem estancar a alta tava de abandono da prática
desportiva quando os estudantes saem do secundário para as universidades. Temos que lutar todos os
dias contra esta tendência.
 
 Para o Reitor da UM, António Cunha, os "números não enganam. Os 2300 atletas, os mais de 100
clubes envolvidos, os 20 locais onde se disputam dá uma dimensão complexa a esta organização".
Usou da palavra para "reiterar a importância que a UM dá ao desporto universitário, que é parte do
projeto educativo da instituição e é também uma imagem de marca da UM e uma forma de divulgação
da instituição".
 
 Por fim, Emídio Guerreiro terminou a sessão com um momento nostálgico em que, também ele foi
campeão nacional universitário pela Associação Académica de Coimbra. "O caminho é este, se as
coisas são possíveis e atingem esta dimensão é porque hoje em dia há a inteligência de partilhar
recursos. Esta rede de parceiros e esta união de esforços é muito mais eficaz e dão a um evento como
este uma dimensão que há 25 anos atrás não podíamos imaginar", defende o Secretário de Estado.
 
 O momento foi encerrado pela atuação da Tuna Universitária do Minho.
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UMINHO
| Joana Russo Belo | 

São mais de 2.300 atletas, mais
de cem voluntários e 20 locais
para competição. Até ao próxi-
mo dia 26 de Abril, Braga e Gui-
marães são o palco dos Campeo-
natos Nacionais Universitários -
CNU’s, numa organização da
Universidade do Minho que tra-
duz a aposta ganha no desporto,
considerado um dos pilares da
instituição bracarense. 

A competição já arrancou no
domingo, mas apenas ontem foi
oficializada a abertura dos
CNU’s, numa cerimónia oficial
que teve lugar no salão nobre da
Reitoria da UMinho e juntou to-
dos os parceiros envolvidos na
organização, como as Câmaras
Municipais de Braga e Guima-
rães.  

“É um evento importante que a
universidade se orgulha de orga-
nizar. Reitero a importância que
a UMinho dá ao desporto uni-
versitário, assumidamente, parte
do nosso projecto educativo. O
desporto e a cultura são pilares
de um projecto educativo global.
O desporto é uma marca da uni-
versidade e forma de afirmação

internacional. É uma aposta ga-
nha e que continuaremos a me-
lhorar”, destacou António Cu-
nha, reitor da UMinho. 

Presente na cerimónia, o secre-
tário de Estado do Desporto e
Juventude, Emídio Guerreiro,
recordou “com nostalgia” o mo-

mento em que se sagrou cam-
peão universitário em basquete-
bol, em 1989, e deixou claro que
“o caminho é este”. 

“Estas acções quando resultam
de parcerias são mais eficazes,
permitindo que transformem um
evento com tradição numa di-

mensão fantástica. A minha
mensagem é conheçam-se uns
aos outros, partilhem emoções e
criem laços de amizade, precisa-
mos de ser um país mais solidá-
rio”, sublinhou o governante. 

Sameiro Araújo, vereadora do
Desporto da autarquia bracaren-

se - ausentou-se mais cedo devi-
do a compromissos de agenda -
e pela voz de Carlos Videira re-
forçou o compromisso da câma-
ra na organização do evento. 

Do lado de Guimarães, o vice-
-presidente Amadeu Portilha re-
velou a “honra” por receberem
os CNU’s e deixou um apelo:
“acredito que são iniciativas
deste género que podem estan-
car as altas taxas de abandono
desportivo na passagem do se-
cundário para o universitário”. 

A presidente da FADU, Filipa
Godinho, lembrou ser o “culmi-
nar de uma época desportiva on-
de somámos mais campeões”,
em ano especial em que a fede-
ração celebra 25 anos. 

Carlos Videira, presidente da
comissão organizadora, não
escondeu o “orgulho” pela orga-
nização das fases finais dos
CNU’s, prova que serve “de an-
tecâmara a um grande evento
que vamos realizar em Agosto -
o Campeonato Europeu Univer-
sitário de Andebol”. 

“Temos grande expectativa e
motivação para que todos tirem
o maior gozo e recordem a esta-
dia em Braga e Guimarães”, re-
matou o presidente da AAUM.

FLÁVIO FREITAS

Cerimónia oficial de abertura dos CNU’s juntou o secretário de Estado do Desporto, Emídio Guerreiro, e todos os parceiros da organização

CNU’s traduzem aposta ganha no desporto
BRAGA E GUIMARÃES são o palco das fases finais dos Campeonatos Universitários 2015, numa organização da Universidade do
Minho. Cerimónia oficial decorreu, ontem, e contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Emídio Guerreiro.

Desporto Universitário

Salão nobre da Reitoria da
Universidade do Minho
recebeu a cerimónia oficial
de abertura dos CNU’s, que
abriu ao som do coro
académico da UMinho. 

Entre os convidados,
destaque para Rosa Mota,
representante do Comité
Olímpico de Portugal, e
Manuel Barros, director
regional norte do IPDJ -
Instituto Português do
Desporto e Juventude. 

Fases finais dos
Campeonatos
Universitários decorrem
até ao próximo dia 26 de
Abril, com competição em
Braga e Guimarães.

+ cerimónia
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Três jogadores do ABC/UMinho
— dois dos quais com lesões,
constam da convocatória da se-
lecção nacional de andebol para
os próximos dois jogos com a
Ucrânia,  a contar para a terceira
e quarta jornadas do grupo 5 da
fase de qualificação do Campeo-
nato da Europa de 2016. 

Ao ponta esquerda bracarense
Fábio Vidrago, único dos três
em pleno uso dos seus recursos,
juntam-se Ricardo Pesqueira e
Nuno Grilo, ambos lesionados,
mas que, ainda assim, foram os
melhores marcadores, com sete
golos cada um, no jogo que o
clube bracarense disputou do-
mingo em Stord, onde garantiu
o apuramento para a final da Ta-
ça Challenge.

Os três entram em estágio na
próxima quinta-feira, em Vila
Nova de Gaia, para jogar na
Ucrânia na quinta-feira seguinte.

Foi no regresso a casa, a meio
percurso entre Lisboa e Braga,
de autocarro, a última etapa da
viagem que começara pelas 6
horas na Noruega, que os três,
pela internet, tomaram conheci-
mento da chamada à selecção. 

“Recebo esta convocatória
com a mesma alegria com que
recebi outras da minha carreira,
desde as selecções jovens até à
selecção A. Em relação às limi-

tações físicas, tem sido para
mim um fim de época complica-
do de gerir, quer fisicamente,
quer psicologicamente, porque
não me encontro nas melhores
condições físicas”, comentou,
para o Correio do Minho, Ricar-
do Pesqueira, pivot que no fim
da temporada vai ser submetido
a uma dupla intervenção cirúrgi-
ca, aos dois joelhos.

“Assumi a opção de jogar até
ao fim da época, pelo clube, e
pela selecção nacional no caso
de ser chamado. Descobri esta
lesão entre Janeiro e Fevereiro.
Na altura assumi esse risco. No
balanço do risco de continuar a

jogar até ao final da época, os tí-
tulos que poderia ganhar e jogos
de muito bom nível que poderia
ter, essa parte desportiva já me
compensou um pouco com a
conquista da Taça de Portugal e
continua a compensar-me com a
final da Challenge, com a pers-
pectiva de ganha-la”, acrescen-
tou, vincando que a selecção
“também tem muito a oferecer
em termos desportivos e a ver-
dade é que este risco é transver-
sal ao clube e à selecção”. 

“Dentro das minhas limitações,
tentarei fazer o máximo para es-
tar disponível”, frisou.

Por sua vez, o lateral esquerdo

Nuno Grilo, que usa protecção
num dedo da mão direita, admi-
tiu que “não estava a prever”,
mas salientou que recebia a notí-
cia “de muito bom grado”. 

“É sempre um orgulho repre-
sentar a selecção e é com todo o
gosto e vontade que lá estarei”,
adiantou. Sobre o confronto de
dois jogos com a Ucrânia, reco-
nhece que se trata de uma selec-
ção que “por norma é muito
complicada na sua casa”. 

Mas vai lembrando que, “se
quisermos ter uma palavra a di-
zer, temos que ganhar lá. Gosta-
ria de ter uma palavra a dizer
neste apuramento e temos que

ganhar os dois jogos e vamos fa-
zer tudo por isso”.

Fábio Vidrago, cuja chamada
não é surpresa, frisou que “eu fa-
ço o melhor que posso o meu
trabalho. Tento sempre fazê-lo
da melhor forma. Fico supercon-
tente por ver que continuo a tra-
balhar bem e quero dar o meu
melhor para continuar a ser cha-
mado mais vezes”. Sobre o valor
do adversário, Fábio Vidrago ad-
mitiu que “eles normalmente
têm boas formações e têm boa
história de andebol”. O ponta
resume a questão vincando que
“nós temos obrigatoriamente
que jogar para vencer”.

Grilo, Pesqueira e Vidrago 
chamados à selecção nacional
TRÊS JOGADORES DO ABC/UMINHO foram chamados à selecção nacional de andebol para dois jogos,
frente à Ucrânia, que Portugal precisa de vencer para chegar à fase final do Campeonato da Europa.

DR

Nuno Grilo, lesionado num dedo

Dois jogos
Dia 30 na Ucrânia
e dia 3 de Maio em
Vila Nova de Gaia
A selecção nacional  de andebol
vai jogar no dia 30 de Abril, em
Brovayy, a partir das 18 horas
locais, menos duas em Portugal ,
a formação lusa entra no EksFors
Ice Terminal, com capacidade pa-
ra 3.500 espectadores, para de-
frontar a Ucrânia, em jogo que
vai ser transmitido em directo
pela Sport TV.   O regresso a Por-
tugal faz-se na manhã do dia 1
de Maio, com a comitiva lusa a
manter-se em estágio em Vila
Nova de Gaia, cidade que acolhe,
em 3 de Maio  o segundo con-
fronto entre Portugal e Ucrânia
(16.05), que vai  merecer trans-
missão televisiva pela Sport TV2. 

FC Porto tem quatro
Sporting lidera lista 
com sete convocados
Primeira linha: Gilberto Duarte
(FC Porto), Fábio Magalhães
(Sporting), Bosko Bjelanovic
(Sporting), Nuno Pereira
(ABC/UMinho), Tiago Pereira
(Benfica), Rui Silva (Sporting),
João Ferraz (FC Porto), Pedro
Spínola (Sporting) e Jorge Silva
(Helvetia Anaitasuna/Espanha).
arda-redes: Ricardo Candeias
(Sporting) e Alfredo Quintana
(FC Porto). Segunda linha: Fábio
Antunes (ABC/UMinho), Hugo
Santos  (FC Porto), António Areia
(Benfica), Pedro Portela (Spor-
ting),  Ricardo Pesqueira
(ABC/UMinho), Bruno Moreira
(Sporting)  e Tiago Rocha (Wisla
Plock/Polónia).

Portugal venceu
Dois últimos jogos
na época 2011/12
Portugal ganhou os últimos dois
jogos ofociais com a Ucrânia,
mas já na distante temporada
2011/12.

§Europeu

DR

Ricardo Pesqueira, lesionado nos joelhos

DR

Fábio Vidrago, na sua máxima força

“Na altura assumi esse risco.
No balanço do risco de
continuar a jogar até ao
final da época, os títulos
que poderia ganhar e jogos
de muito bom nível que
poderia ter, essa parte
desportiva já me
compensou um pouco com
a conquista da Taça de
Portugal e continua a
compensar-me com a final
da Challenge, com a
perspectiva de ganhá-la.”

RICARDO PESQUEIRA
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Campeonatos Nacionais Universitários traduzem aposta ganha no desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Correio do Minho Online Autores: Joana Russo Belo

URL:: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=86097

 
2015-04-21
 
 autor
 
 São mais de 2.300 atletas, mais de cem voluntários e 20 locais para competição. Até ao próximo dia
26 de Abril, Braga e Guimarães são o palco dos Campeonatos Nacionais Universitários - CNU's, numa
organização da Universidade do Minho que traduz a aposta ganha no desporto, considerado um dos
pilares da instituição bracarense.
 
 A competição já arrancou no domingo, mas apenas ontem foi oficializada a abertura dos CNU's, numa
cerimónia oficial que teve lugar no salão nobre da Reitoria da UMinho e juntou todos os parceiros
envolvidos na organização, como as Câmaras Municipais de Braga e Guimarães.
 
 "É um evento importante que a universidade se orgulha de organizar. Reitero a importância que a
UMinho dá ao desporto universitário, assumidamente, parte do nosso projecto educativo. O desporto e
a cultura são pilares de um projecto educativo global. O desporto é uma marca da universidade e
forma de afirmação internacional. É uma aposta ganha e que continuaremos a melhorar", destacou
António Cunha, reitor da UMinho.
 
 Presente na cerimónia, o secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, recordou
"com nostalgia" o momento em que se sagrou campeão universitário em basquetebol, em 1989, e
deixou claro que "o caminho é este".
 
 "Estas acções quando resultam de parcerias são mais eficazes, permitindo que transformem um
evento com tradição numa dimensão fantástica. A minha mensagem é conheçam-se uns aos outros,
partilhem emoções e criem laços de amizade, precisamos de ser um país mais solidário", sublinhou o
governante.
 
 Sameiro Araújo, vereadora do Desporto da autarquia bracarense - ausentou-se mais cedo devido a
compromissos de agenda - e pela voz de Carlos Videira reforçou o compromisso da câmara na
organização do evento.
 
 Do lado de Guimarães, o vice- -presidente Amadeu Portilha revelou a "honra" por receberem os CNU's
e deixou um apelo: "acredito que são iniciativas deste género que podem estancar as altas taxas de
abandono desportivo na passagem do secundário para o universitário".
 
 A presidente da FADU, Filipa Godinho, lembrou ser o "culminar de uma época desportiva onde
somámos mais campeões", em ano especial em que a federação celebra 25 anos.
 
 Carlos Videira, presidente da comissão organizadora, não escondeu o "orgulho" pela organização das
fases finais dos CNU's, prova que serve "de antecâmara a um grande evento que vamos realizar em

Página 8



Agosto - o Campeonato Europeu Universitário de Andebol".
 
 "Temos grande expectativa e motivação para que todos tirem o maior gozo e recordem a estadia em
Braga e Guimarães", rematou o presidente da AAUM.
 
Joana Russo Belo
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RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DE ANDEBOL

3.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos

Zona Norte/7.ª Jornada
Módicus-Monte                                 28-18
CA Leça-Estarreja AC                    25-35
Albicastrense-Gondomar          29-25
FC Infesta-Sp. Espinho                  31-31
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             7       7    0      0  211-16621
Módicus                       7       5    0      2  211-16117
Albicastrense          7       5    0      2  202-19117
Sp. Espinho                7       2    2      3  210-20713
FC Infesta                   7       2    2      3  167-17413
Gondomar                 7       2    1      4  190-20812
Monte                            7       1    2      4  160-18411
CA Leça                        7       0    1      6  158-218    8
Próxima jornada
Monte-Estarreja AC, Albicastren -
se-Módicus, CA Leça-Sp. Espinho
e FC Infesta-Gondomar.

Nacional de Juniores 1.ª Divisão
Fase Final - Grupo A

FC Gaia-Benfica                                 19-24
Sporting-ABC                                       25-21
S. Bernardo-Águas Santas         25-23
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          3       2    0      1     65-61       7
Águas Santas           3       2    0      1     70-68       7
Sporting                        3       2    0      1     73-70       7
S. Bernardo               3       1    1      1     84-83       6
ABC                                 3       1    1      1     83-85       6
FC Gaia                         3       0    0      3     71-79       3
Próxima jornada
Benfica-ABC, FC Gaia-S. Bernar -
do e Águas Santas-Sporting.

Nacional de Juvenis 1.ª Divisão
2.ª Fase Grupo A

Zona 2/9.ª Jornada
Benfica-Alavarium                           43-16
Sismaria-Feirense                             32-31
Alto Moinho-Sporting                   23-26
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          9       8    1      0  270-19226
Sporting                        9       7    0      2  251-20523
Alto Moinho             9       4    1      4  229-23018
Feirense                       9       4    0      5  268-27317
Sismaria                        9       2    1      6  205-24814
Alavarium                   9       0    1      8  224-29910
Próxima jornada
Alavarium-Sismaria, Sporting-
Benfica e Feirense-Alto Moinho.

Nacional de Iniciados
Masculinos – 2.ª Fase

Zona 2/6.ª Jornada
Col.Carvalhos-FC Porto              28-28
Tarouca-Lamego                                17-18
Sp. Espinho-Sanjoanense           21-28
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sanjoanense             6       5    1      0  171-14317

FC Porto                      6       4    2      0  175-15916

Col. Carvalhos        6       3    1      2  177-15813

Lamego                         6       2    0      4  126-15010

Tarouca                         6       1    0      5  144-153    8

Sp. Espinho                6       1    0      5  122-152    8

Próxima jornada
Tarouca-Colégio Carvalhos, San-
joanense-FC Porto e Lamego-Sp.
Espinho.

Zona 3/6.ª Jornada
Sporting-Emp. Comércio            45-23
Estarreja AC-Benavente             39-29
Batalha-Sismaria                                32-28
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting                        6       5    0      1  241-16616

Estarreja AC             6       5    0      1  234-18216

Batalha AC                6       5    0      1  178-17016

Sismaria                        6       1    1      4  175-174    9

Benavente                 6       1    1      4  182-211    9

Emp. Comércio      6       0    0      6  159-266    6

Próxima jornada
Estarreja AC-Sporting, Sismaria-
Emp. Comércio e Benavente-
Batalha.

Femininos – 2.ª Fase
Zona 2/7.ª Jornada

S. Pedro Sul-Alavarium                 19-30
Ac. Espinho-Valongo Vouga     26-14
Sanjoanense-S.Félix Marinha  25 Abril
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium                   7       6    0      1  262-18119

Sanjoanense             6       6    0      0  245-10918

Ac. Espinho                7       4    1      2  210-17616

S. Félix Marinha     6       2    1      3  207-20711

Valongo Vouga      7       1    0      6  157-243    9

S. Pedro Sul                7       0    0      7  112-277    7

Próxima Jornada
Alavarium-Ac. Espinho, S. Félix
Marinha-S. Pedro Sul e Valongo
Vouga-Sanjoanense.

A vitória do carácter
Justo A equipa do São Bernardo estreou-se a vencer na fase final do campeonato
e mantém-se na corrida ao título nacional

SÃO BERNARDO                        25

Treinador: José Rodrigues.
Jorge Pereira; Miguel Silva, Artur
Duarte, Rodrigo Gouveia (6), João
Vieira (1), Jorge Justino (4), João
Ribeiro, Rafael Marques (7), João
Mieiro (3), João Massa, Leandro Ro-
drigues (4), Nuno Ferreira e Manuel
Leite.

ÁGUAS SANTAS                          23

Treinador: Pedro Borges.
Pedro Pacheco; Pedro Carneiro, Miguel
Correia (2), Pedro Sousa, António
Gomes, José Barbosa (7), Ricardo Ávila
(1), Renato Ribeiro (1), João Leite, Luís
Frade (1), João Oliveira (3), Pedro Vieira
(2), Miguel Vieira (5), Diogo Quintas (1)
e João Moniz.

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo, em Aveiro.
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues (AA Braga).
Ao intervalo: 14-10.

Andebol
Nacional de Juniores

Alexandre Silva

O São Bernardo venceu o líder
Águas Santas, por dois golos,
na terceira jornada da fase final
do Nacional de Juniores de An-
debol e voltou a entrar na cor-
rida, a cinco, das contas pelo
lugar cimeiro da competição.
Numa prova tão equilibrada, a
formação aveirense tem seis
pontos e está apenas a um do
novo comandante, o Benfica.

Foi um jogo disputado, in-
tenso e que despertou emo-
ções fortes ao muito público,
afecto aos dois clubes, presente
no pavilhão. Começando
numa toada equilibrada, a par-
tida apenas teve a primeira
vantagem de três golos à pas-
sagem do minuto 18, quando,
numa série de ataques impul-
sionados pela fibra de Jorge
Justino, o São Bernardo se co-
locou à frente e fez pratica-

mente dez minutos de uma
qualidade imensa, chegando a
estar a vencer por seis golos de
diferença (12-6).

No entanto, a formação do
Águas Santas reagiu e fez jus à
condição de líder, parando o
ímpeto da equipa aveirense e
colocando um travão na tor-
rente de golos sofridos. O in-
tervalo chegou e os 14-10 com
que se foi para o balneário es-
pelhavam, principalmente, a
diferença de eficácia do São
Bernardo nos tais dez minutos
avassaladores.

A segunda metade começou
na mesma toada de equilíbrio,

mas que apenas durou cinco
minutos, altura em que os
aveirenses sacudiram a pres-
são e fizeram um parcial de
quatro zero, chegando aos 20-
13 bem perto do minuto 43.

Tudo parecia resolvido e, na-
turalmente, o São Bernardo re-
laxou, algo que podia ter cus-
tado muito caro à equipa lide-
rada por José Rodrigues. Com
um sete em campo muito mais
forte fisicamente, em peso e al-
tura, o Águas Santas começou,
pé ante pé, a aproximar-se no
marcador, com um ataque efi-
caz baseado num lateral direito
(José Barbosa) de muita qua-

lidade e numa defesa muito
agressiva.

Praticamente dez minutos
sem marcar e com marcador a
22-20, o São Bernardo foi salvo
pelo gongo, ou seja, pelo mi-
nuto de desconto, que nunca
mais chegava, pedido pelo trei-
nador. As palavras de José Ro-
drigues foram o condão que a
sua equipa precisava para acal-
mar e respirar, e depois, mais
tranquila, levar o jogo até ao
fim com mais cabeça e menos
coração, conseguindo a pri-
meira vitória na prova. Uma vi-
tória justa numa partida com
excelente arbitragem. |

Rafael Marques, com setes golos, foi muito difícil de travar pelos maiatos

RICARDO CARVALHAL
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Jogadoras do Alavarium
ajudam Portugal a apurar-se
para o Europeu de Espanha

última foi mesmo uma das jo-
gadoras em maior destaque na
finalização entre as lusas. Mar-
cou sete golos no empate
frente a França (22-22), jogo em
que foi a melhor marcadora da
partida, apontou um golo na
vitória frente à Grécia (23-19)
e, no jogo da consagração lusa
(46-17 a Israel), voltou a marcar
por sete vezes.

Portugal terminou a prova
com cinco pontos, os mesmos
que a França, mas com melhor
“goal average”. |

REPRESENTAÇÃO A Selec-
ção Nacional de Sub/19 Femi-
nina de Portugal carimbou, no
último fim-de-semana, a pre-

sença na Fase Final do Cam -
peonato da Europa Sub/19 de
2015, agendado para Espanha.
A cabal vitória (46-17) sobre Is-
rael fez com que Portugal ga-
rantisse o primeiro lugar do
Grupo 5 da Fase de Qualifica-

ção, que decorreu em Limnos,
na Grécia.

Entre as atletas que repre-
sentaram a equipa das “qui-
nas” estiveram as atletas do
Alavarium, Ana Ursu (guarda-
redes) e Ana Rita Neves. Esta

Andebol
Sub/19 Feminino
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 Francisco de assis

O
ABC/UMinho já es-
tá em Braga depois 
da longa viagem até  
Stord, na Noruega. A 

bagagem de regresso a ca-

sa estava mais pesada. Ne-
la veio a passagem à final 
da Taça Challenge.

Por isso, apesar do in-
discutível cansaço e da 
derrota, reinava a boa dis-
posição entre toda a comi-

gresso... de camioneta, de 
barco, de avião e camio-
neta de Lisboa a Braga.

No entanto, a sensação 
do dever cumprido supe-
rou todos os sacrifícios, 
como referiram os joga-

ABC/Uminho já está em casa

Bagagem mais pesada no regresso

tiva. A viagem de regresso 
foi mais curta, mas nem 
por isso deixou de ser ex-
tenuante. Basta dizer que 
a comitiva teve que acor-
dar por volta das 5h00 pa-
ra iniciar o caminho de re-

tre Braga e Bergen, era 
o espelho dessa condes-
cendência. «Sou adepto 
do ABC desde pequeni-
no. Soube que o ABC vi-
nha jogar aqui, decidi lo-
go que vinha ver o jogo. 
Foi uma derrota mas para 
nós é como se fosse uma 
vitória. Porque o objetivo 
de estar na final foi con-
seguido», disse.

Agora, com exceção 
dos universitários, há um 
período de maior descan-
so, tendo em conta que, 
depois de dias intensos de 
competição, entre cam-
peonato nacional, Taça de 
Portugal e Taça Challen-
ge, o próximo compro-
misso sério é só no dia 9 
de maio, com o Benfica, 
no primeiro jogo da dis-
puta do terceiro lugar no 
campeonato nacional.

Ricardo Pesqueira está 
lesionado, vai ser opera-
do brevemente aos dois 
joelhos, mas deve sacri-
ficar-se para ajudar o 
ABC a conquistar a Taça 
Challenge.

dores, equipa técnica e di-
reção. É certo que o final 
feliz não foi tão empol-
gante, tendo em conta a 
derrota na Noruega. Po-

rém, esta é uma derrota 
que qualquer adepto não 
tem dificuldade em “per-
doar”. Afinal, o ABC per-
deu o único jogo que po-
deria perder, uma vez que 
não teve consequências 
nefastas. Aliás, isso mes-
mo ficou confirmado no 
pavilhão de Stord.

Depois da derrota, em 
conversa com o Diário 
do Minho, André Fontes, 
um professor universitá-
rio que passa a vida en-

Comitiva 
do ABC/
/UMinho 
regressou 

ontem à noite 
da Noruega

Comitiva do ABC de barco, na viagem de regresso
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Bruno Dias, Carlos Martins e Nuno Rebelo

Universitários do ABC
sem tempo para descansar

Bruno Dias, Carlos Martins e Nuno Rebelo chegaram 
ontem à noite a Braga e entram já hoje numa nova com-
petição. Vão representar a UM nos campeonatos uni-
versitários. Apesar do cansaço os três jovens garantem 
motivação. «É sempre importante estar a representar 
o ABC e a Universidade do Minho como temos feito 
sempre», referiu Bruno Dias. Questionado sobre algum 
cansaço, o guarda-redes do ABC lembra que são com-
petições sem aquela carga emocional. 
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Seleção nacional

Três atletas do ABC 
convocados

Entretanto, saiu a convocatória para a seleção 
nacional de andebol e o ABC/UMinho tem três 
representantes: são eles Nuno Grilo, que fez boa 
exibição na segunda mão com o Stord; Fábio Vi-
drago e Ricardo Pesqueira, que também esteve 
muito bem na Noruega.

No entanto, Pesqueira pode falhar a chamada 
devido a lesão. O atleta vai ser operado aos dois 
joelhos e é possível que seja dispensado.
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Três atletas do ABC
na seleção 
de andebol 

DESPORTO P.25
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Andebol: Rolando Freitas revela os 18 portugueses escolhidos para a Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131800/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 20-04-2015 às 22:08
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou hoje os 18 jogadores que vão
representar a seleção lusa nos embates com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2016.
 
 Em representação da equipa das `quinas' nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de
seis clubes: FC Porto, Sporting, ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna
(Espanha).
 
 Tendo em vista a preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao final da
tarde de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano de
trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de
qualificação.
 
 No dia 30 de abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa), Portugal defronta
no EksFors Ice Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a Ucrânia.
 
 O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre Portugal e Ucrânia.
 
 Nas duas primeiras jornadas do grupo, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e na por 34-29 na
receção à Rússia.
 
 Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
 
 Fábio Antunes (ABC/UMinho), Hugo Santos (FC Porto), António Areia (Benfica), Pedro Portela
(Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho), Bruno Moreira (Sporting) e Tiago Rocha (Wisla
Plock/Polónia).
 
 Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting), Nuno Pereira
(ABC/UMinho), Tiago Pereira (Benfica), Rui Silva (Sporting), João Ferraz (FC Porto), Pedro Spínola
(Sporting) e Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Espanha).
 
 Siga-nos no, noe no.
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O madeirense
João Ferraz, FC
Porto, é um dos

18 jogadores con-
vocados para re-

presentar a
seleção lusa nos

jogos com a Ucrâ-
nia, do grupo 5
de qualificação
para o Europeu

andebol de 2016.
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Arrancaram ontem cinco modalidades dos CNU´s 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/arrancaram-ontem-cinco-modalidades-dos-cnus-2015/

 
Abr 21, 2015
 
 Tiveram início ontem (19), cinco modalidades das Fases Finais Concentradas dos Campeonatos
Nacionais Universitários 2015 (CNU's 2015) que decorrem até ao próximo Domingo (26), em Braga e
Guimarães.
 
 Braga viu jogar o Andebol masculino e o Futebol 11 masculino, enquanto Guimarães acolhia o Futsal
feminino e masculino e o Rugby 7s masculino. Em todos os jogos fez-se um minuto de silêncio em
homenagem ao físico e antigo ministro da educação e ciência, Mariano Gago.
 
 No Futsal masculino, a AAUBI e a AAUM contam com duas vitórias expressivas sobre os seus
adversários, deixando sem vitórias a AEIST e a AEFCUP. A AEISCAC que regressa à prova
universitária, mostrou querer entrar com o pé direito, ao acumular duas vitórias sobre o ISCPSI (3-1)
e a AEFADEUP (3-5), que por sua vez não venceram nenhum jogo. O IPV soma e segue também no
grupo da AEISCAC, ao derrotar a força policial e os do desporto do Porto. A AAC e a AEFEUP
acumulam também duas vitórias no grupo, deixando a AEFEP e AEFMH nos últimos lugares do grupo.
 
 No Futsal feminino, o IPSantarém estreou-se nas fases finais dos CNU's com uma derrota, por 4-6,
com a AEISCTE-IUL e uma vitória contra a equipa anfitriã (1-2). A equipa considera esta participação
como uma "oportunidade para experienciar esta aventura". Outros bons resultados marcaram o dia,
como a vitória da AAUM à AEFMUP (0-7) ou a da AEISCTE-IUL sobre AEFMUP (1-7), assim como o
jogo muito disputado entre a AEFMH e a AAUTAD, que acabou por dar a vitória à equipa de Vila Real.
 
 No Rugby 7s masculino, a U.Porto mostrou estar na luta pelo título ao vencer os três jogos que
disputou. A AAUE e a AAC sofreram ambas pesadas derrotas contra a U.Porto (47-0) e a UCP-CRP (0-
31), respectivamente. A equipa da casa não teve um bom dia, ao perder todos os seus jogos por 0.
Também a AEISA não conquistou qualquer vitória neste primeiro dia. Por outro lado, a UCP-CRP foi
implacável com os seus adversários vencendo a AAC (0-31), a NOVA (42-5) e a AAUM (34-0).
 
 O Andebol masculino, a AAC, o IPLeiria, a NOVA e a AAUM ganharam vantagem ao não sofrer
qualquer derrota. A AEFMH e a AEFADEUP não se juntaram ao grupo dos vitoriosos, por empatarem a
22 no último jogo do dia das duas equipas. Os 12 jogos reflectiram-se num quadro bastante
equilibrado de resultados e muitos golos em cada jogo.
 
 Por fim, o Futebol 11 ficou marcado por quatro empates a zero, em seis jogos, e apenas três golos
marcados, dois deles protagonizados pela AAUTAD e o último pela AAC, que venceram assim os
respectivos jogos.
 
Carlos Pereira
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Protesto do Benfica formalizado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=943666

 
queixa sobre o jogo com o Odorhei entregue O Benfica formalizou ontem o protesto junto da EHF, na
sequência dos acontecimentos das meias-finais da Taça Challenge, frente ao Odorhei, da Roménia.
Recorde-se que um erro do delegado deixou as águias a jogar com menos um elemento. A equipa da
Luz acabou afastada da discussão da prova. "O Benfica confirmou o protesto junto da EHF. Fez a sua
exposição e apresentou a documentação necessária. O que está em causa é a verdade desportiva e a
incorreta aplicação de uma lei de jogo", explicou fonte dos encarnados. A decisão poderá saber-se
dentro de duas semanas.
 
 , 21 abril de 201502:10
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Protesto do Benfica formalizado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-04-2015

Meio: Sábado Online

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

 
02:10 . Record Por Record O Benfica formalizou ontem o protesto junto da EHF, na sequência dos
acontecimentos das meias-finais da Taça Challenge, frente ao Odorhei, da Roménia. Recorde-se que
um erro do delegado deixou as águias a jogar com menos um elemento. A equipa da Luz acabou
afastada da discussão da prova."O Benfica confirmou o protesto junto da EHF. Fez a sua exposição e
apresentou a documentação necessária. O que está em causa é a verdade desportiva e a incorreta
aplicação de uma lei de jogo", explicou fonte dos encarnados. A decisão poderá saber-se dentro de
duas semanas.
 
 02:10 . Record
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Taça Challenge

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 
Enviado Especial à Noruega

Portugueses que trabalham na
Noruega desfraldaram ontem,
em Stord, a bandeira nacional a
festejar a segunda presença
do ABC/UMinho a terceira final
europeia e a segunda da Taça
Challenge. A equipa lusa já tinha
jantado quando seguiu, via inter-
net, o jogo do Benfica com o
Odorhei e ficou a saber que não
vai disputar a final a duas mãos
com os encarnados mas com os
romenos.

No jogo da segunda mão das
meias-finais, ocorreram dois
momentos-chave na etapa com-
plementar. No segundo período,
os noruegueses chegaram por
duas vezes a vantagens dilata-
das, com 15-11 aos quatro minu-
tos e 19-15 aos 12. Com João
Paulo Pinto desqualificado aos 7
minutos da segunda parte e a
perder por quatro, a 18 minutos
do fim, Carlos Resende pediu
um time-out. Foi o primeiro dos
dois momentos-chave: a equipa
minhota corrigiu as acções, tanto
a defensiva como a atacante,
passando a cometer menos erros,
e reequilibrou o jogo. 

O segundo dos dois momentos-
-chave ocorreu quando o cronó-
metro indicava os 18 minutos da
segunda parte. Nuno Grilo resta-
beleceu o empate a 19-19. 

A equipa portuguesa não só
igualou a expressão do jogo no
marcador como elevou a fasquia

para os noruegueses. 
Porque o resultado da primeira

mão em Braga tinha sido 25-18,
agora o Stord, com 19 golos so-
fridos no seu recinto, precisava
de margem superior a 8 golos,
por ter sofrido em casa mais um
do que os que tinha marcado no
Pavilhão Flávio Sá Leite.

O ABC/UMinho chegou ainda
à vantagem de 20-21. Nos sete
minutos finais os escandinavos,
a praticar um jogo mais eficaz
do que tinham feito na primeira
mão e incentivados pelo públi-
co, deram a volta ao marcador:
22-21 ao minuto 23. Nessa fase
derradeira, os pupilos de Carlos
Resende foram gerindo o avan-
çar do cronómetro, com o tempo
a correr a seu favor.

É possível que o declínio dos

bracarenses, visto no início da
segunda parte, tenha a ver com
quebra física, paralela à que se
passou no jogo com o Sporting
para o campeonato. 

Ao longo da primeira parte o
ABC não só foi a primeira equi-
pa a marcar (aos 2 minutos, 0-1
por Ricardo Pesqueira), como
esteve a vencer por dois aos 7
minutos, quando em entrada pe-
la ponta direita Carlos Martins
fez o 4-6.  Depois disso foi qua-
se sempre com diferenças tan-
genciais que o marcador evo-
luiu, até ao 12-11 ao intervalo. 

Na etapa complementar, a que-
bra dos de Braga teve expressão
em vários passes errados que
não só não resultaram em golo
como deu ocasiões para os nór-
dicos converterem.

ABC/UMinho confirma final 
da Challenge com romenos
ONTEM, NA NORUEGA, o ABC/UMinho perdeu com o Stord Handball (27-25), em jogo da segunda
mão das meias-finais da Taça Challenge. Prevaleceu a vantagem do jogo disputado em Braga, por sete
golos (27-18), para o clube minhoto carimbar a passagem à terceira final de uma prova europeia.

DR

ABC/UMinho festeja a conquista do apuramento para a final da Taça Challenge

STORD HANDBALL 27
Thomas Aagard e Mikael Andersen (GR);
Bostjan Kavas (1), Ingemar Olsson (1),
Oscar Kihistedt (6), Nils Blom, Christian
Lillenes, Inge Eriksen (3), Lars Sorensen,
Thor Vaage (2), Jesper Traberg (8) e
Morten Christensen (6). 
Treinador: Jesper Holm

ABC/UMINHO, 25
Humberto Gomes e Bruno Dias (GR); Fábio
Vidrago (1), Hugo Rocha, Pedro Seabra
(3), Diogo Branquinho (3), David Tavares
( 1), Ricardo Pesqueira (7), Carlos Martins
(1), Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo, Tomás
Albuquerque, João Pinto (2) e Gabriel
Teca.
Treinador: Carlos Resende.
Pavilhão Stertordsportsenter.
Árbitros: Robin Sager e Stefan Stuger
(Suíça).
Acção disciplinar: cartão amarelo a Oscar
Kihistedt, Inge Eriksen,  Jesper Traberg,
Ricardo Pesqueira e Gabriel Teca.
Exclusões: Bostjan Kavas, Morten
Christensen, Ricardo Pesqueira, Nuno
Grilo, Tomás Albuquerque e João Paulo
Pinto (3). Desqualificação: João Paulo
Pinto.
Ao intervalo: 12-11 

§meia-final

Odorhei venceu
Benfica protesta

O Benfica anunciou que vai
protestar o jogo da segunda mão
da meia-final da Taça Challenge
em andebol, em que saiu
derrotado pelos romenos do
Odorhei, por 27-25, alegando
irregularidades na decisão da
arbitragem. O Odorhei venceu 
o segundo jogo por 27-25, 
e apurou-se para a final onde 
já está o ABC/UMinho. 
A final da Taça Challenge decorre
a duas mãos, a 16 e 23 de Maio,
estando ainda por definir a
ordem dos encontros.

Há 10 anos que o ABC não
atingia uma final
europeia. Na Challenge da
época 2004/2005 com o
Wacker Thun, os helvéticos
venceram por diferença de
dois golos: 29-24 e 26-29.
Em 1994  o momento mais
alto do andebol nacional:
a final da Taça dos
Campeões Europeus,
que o clube bracarense,
então orientado por
Aleksander Donner,
perdeu também por
diferença de dois golos no
somatório das duas mãos:
21-21 em Braga e 23-21
em Santander.

+ finais
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João Luís Nogueira
“Vamos ganhar a
primeira taça europeia
depois de duas finais
não conseguidas”
“O nosso objectivo é ganhar a Taça.
Estamos na final, com todo o méri-
to. É a primeira derrota que temos
na Taça Challenge. Foi pena. 
Tivemos oportunidade para ganhar
este jogo. Foi pena. Não foi
possível, foi alcançado o objectivo
suficiente que é estar na final. 
Os nossos atletas merecem esta
presença. Os nossos adeptos estão
honrados com esta equipa e nós
estamos muito felizes por termos
os adeptos que temos e por termos
os jogadores que temos e vamos
ganhar a segunda taça desta 
época, a primeira europeia, que é a
Challenge, ao fim de duas finais
europeias não conseguidas” .

§declarações

Taça Challenge

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Senti que estávamos a perder
por quatro e que era necessário
alterar alguma prestação. Esse
resultado não nos era favorável,
dada a distância que faltava para
acabar o jogo. Senti que era pos-
sível alterar algumas coisas. Foi
isso que alterámos. Apesar de
não estar satisfeito com o resul-
tado deste jogo, pela eliminató-
ria tenho que estar satisfeito”,
explicou Carlos Resende, sobre
a inversão que operou ao pedir
um time-out, aos 12 minutos da
etapa complementar, quando os
nórdicos venciam por 19-15.

O treinador do ABC/UMinho
considera que a equipa suíça de
arbitragem pendeu para o clube
da casa. “Se o treinador do Stord
lá em Braga se queixou do calor
e dos árbitros, acho que hoje
[ontem] eles têm que agradecer
ao que foi a complacência dos
árbitros suíços, que acabaram
por nos pedir desculpa por um
erro gritante”, comentou.

Sobre a recuperação da equipa

que agora tem pela frente a final
da Taça Challenge e o terceiro
lugar do campeonato nacional
com o Benfica, diz-nos que “há
um conjunto numeroso de joga-
dores que ainda vão competir
nos Campeonatos Nacionais
Universitários. Outros jogadores

que estão lesionados têm que pa-
rar. Eles nem têm treinado, têm
vindo a jogar”.

Quanto ao próprio, garante
que “nada pesa”, embora realce
que tem de estar amanhã pelas
8.15 horas a cumprir deveres
profissionais como professor.

“Estávamos a perder por quatro e
era possível alterar algumas coisas”
CARLOS RESENDE, explica uma paragem a meio da segunda parte, a partir da qual os bracarenses
equilibraram um jogo que estava a pender para os escandinavos.

DR 

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho: “era necessário alterar alguma prestação”.

DR

João Nogueira, presidente do ABC

DR

Ricardo Pesqueira

DR

Universidade do Minho em Stord: José Mendes e André Fontes

DR

João Paulo Pinto executa uma selfie da equipa do ABC/UMinho

O pivot do ABC/UMinho,
Ricardo Pesqueira, marcou
ontem sete golos, tendo
jogado durante quase
todo o encontro, apesar de
se encontrar lesionado,
devendo no fim da época
desportiva ser submetido
a uma operação aos dois
joelhos.
Ontem, no fim do jogo em
Stord, Ricardo Pesqueira
manifestou a  satisfação
pelo apuramento para a
final da Challenge e vincou
a vontade de oferecer
troféu aos bracarenses.

+ cirurgia
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DR

ANDEBOL ABC/UMINHO APUROU-SE PARA FINAL DA TAÇA CHALLENGE

NO TOPO DA EUROPA

ABC/UMinho garantiu, ontem, na Noruega, a presença na final da Taça Challenge. O troféu será disputado
em duas mãos  — 16 e 23 de Maio — em princípio com os romenos do Odorhei, que eliminaram o Benfica.
No entanto, o clube da Luz anunciou protesto do segundo jogo. 
Págs. 22 e 23
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Andebol: Rolando Freitas revela os 18 escolhidos para defrontar a Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=769492

 
HOJE às 21:30
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou hoje os 18 jogadores que vão
representar a seleção lusa nos embates com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2016.
 
 Em representação da equipa das `quinas' nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de
seis clubes: FC Porto, Sporting, ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna
(Espanha).
 
 Tendo em vista a preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao final da
tarde de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano de
trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de
qualificação.
 
 No dia 30 de abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa), Portugal defronta
no EksFors Ice Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a Ucrânia.
 
 O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre Portugal e Ucrânia.
 
 Nas duas primeiras jornadas do grupo, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e na por 34-29 na
receção à Rússia.
 
 Lista de convocados:
 
 - Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
 
 - 2.ª linha: Fábio Antunes (ABC/UMinho), Hugo Santos (FC Porto), António Areia (Benfica), Pedro
Portela (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho), Bruno Moreira (Sporting) e Tiago Rocha (Wisla
Plock/Polónia).
 
 - 1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting),
Nuno Pereira (ABC/UMinho), Tiago Pereira (Benfica), Rui Silva (Sporting), João Ferraz (FC Porto),
Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Espanha).
 
 Diário Digital com Lusa
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 Francisco de Assis 

(*Na Noruega)

o
ABC/UMinho con-
firmou ontem a pre-
sença numa final 
europeia, 10 anos 

depois e vai encontrar 
na final os romenos do 
Ordhei. 
No jogo realizado no pa-
vilhão escolar de Stord, 
na Noruega, os coman-
dados de Carlos Resende 
passaram à final da Taça 
Challenge, não com dis-
tinção, mas porque al-
guns atletas clarearam 
as ideias, entre eles Dio-
go Branquinho.
Sem se resguardar na 
vantagem de sete go-
los a maior, coube a Ri-
cardo Pesqueira a honra 
de abrir as hostilidades. 
Houve resposta imediata 
do Stord. Aliás, foi assim, 
até aos 18  minutos. Isto 
é, uma equipa respon-
dia bem ao golo da outra. 

Aos 20 minutos,  o Stord 
conseguiu dois golos de 
vantagem, dando alento 
aos noruegueses que fa-
ziam muito barulho nas 
bancadas. Mas João Pin-
to refreou os ânimos, di-
minuindo a desvantagem. 
Ainda assim, de sete me-
tros, o Stord voltou a di-
latar a vantagem. Com o 
ABC com menos um, a 
"estrela" da equipa, Chris-
tiansen, estabeleceu a van-
tagem em três golos, a 
maior desde o início do 
jogo, em 12-9. Branqui-
nho e João Pinto marca-
ram e arrefeceram os no-
ruegueses, uma vez que 
a vantagem voltou a ser 
de apenas um golo, para 
quem tinha que recupe-
rar  sete.
O ABC não entrou bem 
na segunda parte e de-
pressa viu a vantagem 
aumentada para quatro 
golos, fazendo o 15-11. 
Quando o alerta tocou, 

os comandados de Re-
sende reagiram bem e 
marcaram por duas vezes. 
Nessa altura, João Pinto 

viu um duplo amarelo e 
vermelho e foi excluído 
do jogo.
A verdade é que os braca-
renses não estavam a fazer 
um bom jogo e voltaram 
a deixar os noruegueses 
abrir uma vantagem de 
quatro golos. Foi a vez de 
Grilo, um dos jogadores 
com pontaria mais afi-
nada, reduzir o prejuízo. 
Seabra seguiu-lhe o exem-
plo e, por duas vezes, re-
duziu os estragos. Aliás, o 
ABC marcou cinco golos 
sem resposta, passando 
para a frente do marcador.
Mas houve novo e incon-
veniente período de rela-
xamento, e o ABC/UMi-
nho voltou a estar atrás 
do marcador.
O ABC/UMinho perdeu 
o jogo por 27-25. Feliz-
mente, perdeu na única 
vez que era permitido, 
tendo em conta que con-
seguiu o objetivo princi-
pal que é estar na final.

ABC sofreu a única derrota permitida 

Branquinho clareou 
o caminho para a final

Pedro Seabra

«Felizes pela 
passagem e tristes 
pela derrota»
Pedro Seabra confessou ao Diário do Minho a ale-
gria de estar na final desta competição europeia.
«Foi um jogo difícil. Por um lado, porque o Stord 
tem uma boa equipa e tinha as suas esperanças 
de passar a eliminatória e estar na final. Tem um 
bom lateral esquerdo, um bom pivô. Por outro 
lado, o ABC não jogou tudo aquilo que pode. A 
viagem foi cansativa, foram 20 horas. Não é fá-
cil. Embora tenhamos jogado um andebol rápi-
do, à nossa imagem, é sempre uma viagem que 
pesa nas pernas. Estamos felizes pela passagem, 
um pouco tristes pela derrota, a nossa primei-
ra, mas o importante era passar. Por isso, é cla-
ro que estamos muito felizes.

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho

«Estou muito 
satisfeito por
estar na final»

No final da partida, a festa não era a espera-
da, mas não faltaram sorrisos. Afinal, o objetivo 
principal estava alcançado. E o técnico do ABC 
fez questão de sublinhar esse feito.

«Senti que estávamos a perder por quatro go-
los e era necessário alterar a situação. Até por-
que, a essa altura ainda faltava muito jogo. Sen-
tíamos que era possível alterar algumas coisas 
e foi isso que fizemos. Apesar de não estar sa-
tisfeito com o resultado, deste jogo, tenho que 
estar satisfeito com a eliminatória», disse Car-
los Resende. 

Sem falar muito do cansaço, o técnico do ABC 
falou um pouco da arbitragem. Acho que, se no 
primeiro jogo os noruegueses se queixaram do 
calor, hoje têm que agradecer a complacência 
dos árbitros suíços. Aliás, acabaram por nos pe-
dir desculpas», revelou Carlos Resende.

O técnico 
do Stord, 

Jesper Holme, 
disse que 
o ABC foi 
melhor

ABC/UMinho conseguiu gerir a vantagem da 1.ª mão
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PAVILHÃO DE STORD

Árbitro:  Robin Sagar/Stefan Styger

Stord 27
Thomas Aagard e Mikael Andersen 
(GR); Bostjan Kavas (1), Ingemar Olsson 
(1), Oscar Kihistedt (6), Nils Blom, Chris-
tian Lillenes, Inge Eriksen (3), Thor Vaa-
ge (2) Jesper Traberg (8), Morten Chris-
tensen (6)

Treinador: Jesper Holme

ABC/UMinho 25
Humberto Gomes, Bruno Dias, Fábio An-
tunes (1), Hugo Rocha, Pedro Seabra (3), 
Diogo Branquinho (3), David Tavares (1), 
Ricardo Pesqueira (7), Carlos Martins (1), 
Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo, Tomás Albu-
querque, João Pinto (2) e Teca.

Treinador: Carlos Resende
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 Francisco de Assis

 (*Na Noruega)

u
m a imensa festa dos 
dirigentes, jogadores 
e equipa técnica do 
ABC/UMinho, assim 

como alguns portugueses 
que circunstancialmente 
estavam na bancada.

Os presidentes da SAD 
e do clube estavam eufóri-
cos e garantem que a Taça 
Challenge vai para Braga.

«Foi uma derrota que 
nos soube a vitória de uma 
equipa que está na final da 
Taça Challenge com to-
do o mérito e com toda a 
legitimidade. Foi um jo-
go difícil, porque o Stord 

também tem uma boa 
equipa. Por isso, acho que 
estamos de parabéns. To-
dos aqueles que estão en-
volvidos no projeto estão 
de parabéns», começou 
por dizer Luís Teles.

Para a final, o vice-pre-
sidente do clube não tem 
dúvidas: é para vencer. 

«Agora, na final, acre-
dito que esta equipa vai 
fazer jus à vontade de 
vencer que o caracteriza. 
Estamos muito satisfei-
tos e é com grande alegria 
que o dizemos e acredi-
to que o ABC/UMinho vai 
levar para Braga uma ta-
ça Challenge que nos es-
capou há dez anos».

Presidentes do ABC/UMinho eufóricos

«Estamos na final 
e é para ganhar»

João Nogueira feliz 
pela vitória
e pelos adeptos

Por seu turno, João No-
gueira Dias, presidente 
da SAD do ABC também 
estava naturalmente fe-
liz e dedicou a vitória aos 
adeptos. Durante o jogo, 
houve momentos de algu-
ma apreensão, quando o 
resultado apertou.

Por isso, no final, João 
Nogueira explodiu de ale-
gria e soltou todo o stre-

se acumulado. «O nosso 
objetivo é ganhar a Ta-

ça Challenge. Estamos na 
final com todo o mérito», 
considera.

Assim, a derrota aca-
bou por ser desvaloriza-
da. «Perdemos, foi pena, 
porque temos andebol pa-
ra ganhar a esta equipa e 
tivemos oportunidade de 
o fazer. Não foi possível, 
mas o objetivo foi alcan-
çado e estamos na final 
com todo o mérito.

Nós estamos felizes 
com os adeptos que te-
mos e vamos ganhar a se-
gunda taça esta época, e a 
primeira Taça Challenge 
para o ABC. Foi uma via-

gem cansativa, mas re-
confortante, porque va-
mos felizes para Braga», 
afirmou.

Mas o desejo do pre-
sidente de ter uma final 
portuguesa esfumou-se 

pouco tempo depois com 
a notícia de que o Benfi-
ca havia perdido com os 
romenos do Ordhei, por
25-27. Assim, o ABC/UMi-
nho medirá forças com os 
romenos na final.

Vice-presidente Luís Teles saúda os atletas do ABC/UMinho

Guilherme Freitas

«Final prestigia ABC 
e a cidade de Braga»
Guilherme Freitas, dirigente do ABC/UMinho 
e líder da comitiva que esteve na Noruega, tam-
bém deu conta da satisfação pela forma como 
decorreu a viagem, mas sobretudo pelo resul-
tado alcançado.

«É uma final que vem prestigiar o nosso clube 
e a cidade de Braga e, ao fim e ao cabo, os nos-
sos adeptos. Queremos ganhar a Taça Challen-
ge e juntá-la à Taça de Portugal», disse.

Benfica 
perdeu

com Ordhei,
por 27-25
e falhou
a final

Adeptos e dirigentes do ABC/UMinho celebraram na bancada
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José Mendes, vice-reitor da UM

«Os nossos rapazes 
portaram-se bem
e tiveram categoria»
Por seu turno, José Mendes, representante da 
Universidade do Minho na viagem, também ma-
nifestou o contentamento pelo feito alcançado 
pelo ABC/UMinho.

«Passar a eliminatória era o mais importante e 
por isso não há razões para tristezas. Diria mais, 
estou orgulhoso desta equipa. Foi um jogo mui-
to bom, mas muito difícil para o ABC. É um dia 
muito feliz para o ABC e para todos os bracaren-
ses. Porque estamos numa final europeia, onde 
não estávamos há muitos anos. É a terceira final 
do ABC/UMinho. A equipa da casa esteve bem, 
acreditou, mas os nossos rapazes portaram-se 
espetacularmente. Deram aqui uma demonstra-
ção de categoria, uma vez mais, num ambiente 
difícil», disse», em tom de elogio, ele que tam-
bém lembrou os adeptos que ficaram em Braga.

Bem que se diz que os portugueses estão por 
todo o lado. E mesmo num recôndito da Norue-
ga, como é Stord, há portugueses. 
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ABC/UMinho 
na final da Taça Challenge
DESPORTO O ABC garantiu, ontem, a presença na final
da Taça Challenge de andebol – apesar de ter perdido 
por 27-25 com o Stord, na Noruega –, ao beneficiar 
do triunfo por 25-18 no jogo da primeira mão, 
em Braga. P.20 e 21
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Rolando Freitas revela convocatória - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4522336

 
O selecionador português já escolheu os 18 da seleção de andebol para a Ucrânia
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou hoje os 18 jogadores que vão
representar a seleção lusa nos embates com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2016.
 
 Em representação da equipa das `quinas" nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de
seis clubes: FC Porto, Sporting, ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna
(Espanha).
 
 Tendo em vista a preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao final da
tarde de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano de
trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de
qualificação.
 
 No dia 30 de abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa), Portugal defronta
no EksFors Ice Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a Ucrânia.
 
 O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre Portugal e Ucrânia.
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Rolando Freitas já escolheu os 18 da seleção de andebol para a Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL:: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/rolando-freitas-j%C3%A1-escolheu-os-18-da-

sele%C3%A7%C3%A3o-de-andebol-para-ucr%C3%A2nia

 
Artigo | Seg, 20/04/2015 - 21:12
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou hoje os 18 jogadores que vão
representar a seleção lusa nos embates com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2016. Um dos convocados é o madeirense João Ferraz, do FC Porto.
 
 Em representação da equipa das `quinas' nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de
seis clubes: FC Porto, Sporting, ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna
(Espanha).
 
 Tendo em vista a preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao final da
tarde de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano de
trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de
qualificação.
 
 No dia 30 de abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa), Portugal defronta
no EksFors Ice Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a Ucrânia.
 
 O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre Portugal e Ucrânia.
 
 Nas duas primeiras jornadas do grupo, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e na por 34-29 na
receção à Rússia.
 
 Lista de convocados:
 
 - Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
 
 - 2.ª linha: Fábio Antunes (ABC/UMinho), Hugo Santos (FC Porto), António Areia (Benfica), Pedro
Portela (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho), Bruno Moreira (Sporting) e Tiago Rocha (Wisla
Plock/Polónia).
 
 - 1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting),
Nuno Pereira (ABC/UMinho), Tiago Pereira (Benfica), Rui Silva (Sporting), João Ferraz (FC Porto),
Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Espanha).
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Andebol: Rolando Freitas já escolheu os 18 da seleção para a Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/portugal/andebol-rolando-freitas-ja-escolheu-os-18-da-

selecao-para-a-ucrania

 
Seis clubes representados.
 
 há 16 minutos
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou esta segunda-feira os 18 jogadores
que vão representar a seleção nos embates com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa do próximo ano.
 
 Portugal entra em estágio a 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia,
cumprindo um plano de trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia. O primeiro
embate realiza-se no dia 30 de abril, no EksFors Ice Terminal em Brovayy, a partir das 18:00 locais
(menos duas em Lisboa).
 
Redação
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Europeu´2016: Rolando Freitas já escolheu os 18 convocados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=943599

 
Seleção Nacional parte dia 28 de Abril para Ucrânia O selecionador português de andebol, Rolando
Freitas, revelou esta segunda-feira os 18 jogadores que vão representar a seleção lusa nos embates
com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016. Em
representação da equipa das quinas nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de seis
clubes: FC Porto, Sporting, ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna
(Espanha). Tendo em vista a preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao
final da tarde de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano
de trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de
qualificação. No dia 30 de abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa),
Portugal defronta no EksFors Ice Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a
Ucrânia. O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se
em estágio em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre
Portugal e Ucrânia. Nas duas primeiras jornadas do grupo, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e na
por 34-29 na receção à Rússia. Lista de convocados: Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting) e
Alfredo Quintana (FC Porto). 2.ª linha: Fábio Antunes (ABC/UMinho), Hugo Santos (FC Porto), António
Areia (Benfica), Pedro Portela (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho), Bruno Moreira (Sporting) e
Tiago Rocha (Wisla Plock/Polónia). 1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting),
Bosko Bjelanovic (Sporting), Nuno Pereira (ABC/UMinho), Tiago Pereira (Benfica), Rui Silva (Sporting),
João Ferraz (FC Porto), Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Espanha).
 
 , 20 abril de 201521:06
 
LUSA Manuel Azevedo
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ABC na final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:: http://www.rum.pt/index.php?option=com_conteudo&task=full_item&item=42074&section=4

 
2015-04-20
 
 O ABC está na final da Taça Challenge. A equipa bracarense qualificou-se este domingo para a final
europeia, apesar de ter perdido com o Stord, na Noruega, por 27-25.
 
 Na primeira mão, na semana passada, no Flávio Sá Leite, a equipa orientada por Carlos Resende
tinha vencido por uma diferença de 7 golos. Esta é a terceira final europeia do histórico clube de
andebol.
 
 A final da Taça Challenge decorre a duas mãos a 16 e 23 de maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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Rolando Freitas revela os 18 portugueses escolhidos para a Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/20/rolando-freitas-revela-os-18-portugueses-escolhidos-

para-a-ucrania

 
20-04-2015 21:11
 
 Portugal vai disputar a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016.
 
 Rolando Freitas, selecionador português de andebol
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou hoje os 18 jogadores que vão
representar a seleção lusa nos embates com a Ucrânia, do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2016.
 
 Em representação da equipa das `quinas' nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de
seis clubes: FC Porto, Sporting, ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna
(Espanha).
 
 Tendo em vista a preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao final da
tarde de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano de
trabalho previsto até 28 de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de
qualificação.
 
 No dia 30 de abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa), Portugal defronta
no EksFors Ice Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a Ucrânia.
 
 O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre Portugal e Ucrânia.
 
 Nas duas primeiras jornadas do grupo, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e na por 34-29 na
receção à Rússia.
 
 Lista de convocados:
 
 - Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
 
 - 2.ª linha: Fábio Antunes (ABC/UMinho), Hugo Santos (FC Porto), António Areia (Benfica), Pedro
Portela (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho), Bruno Moreira (Sporting) e Tiago Rocha (Wisla
Plock/Polónia).
 
 - 1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting),
Nuno Pereira (ABC/UMinho), Tiago Pereira (Benfica), Rui Silva (Sporting), João Ferraz (FC Porto),
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Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Espanha).
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Europeu´2016: Rolando Freitas já escolheu os 18 convocados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-04-2015

Meio: Sábado Online

URL:: 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/europeu2016_rolando_freitas_ja_escolheu_os_18_convocados.html

 
21:06 . Record Por LUSA - Record O selecionador português de andebol, Rolando Freitas, revelou esta
segunda-feira os 18 jogadores que vão representar a seleção lusa nos embates com a Ucrânia, do
grupo 5 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016.Em representação da equipa
das quinas nas terceira e quarta jornadas do grupo estarão atletas de seis clubes: FC Porto, Sporting,
ABC/UMinho, Benfica, Wisla Plock (Polónia) e Helvetia Anaitasuna (Espanha).Tendo em vista a
preparação para os dois confrontos, a seleção lusa entra em estágio ao final da tarde de 23 de abril,
no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, cumprindo um plano de trabalho previsto até 28
de abril, dia da partida para a Ucrânia, onde Portugal prossegue a fase de qualificação.No dia 30 de
abril, em Brovayy, a partir das 18:00 locais (menos duas em Lisboa), Portugal defronta no EksFors Ice
Terminal, recinto com capacidade para 3.500 espectadores, a Ucrânia.O regresso a Portugal faz-se na
manhã do dia 1 de maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio em Vila Nova de Gaia, cidade
que acolhe, em 3 de Maio (16:05), o confronto entre Portugal e Ucrânia.Nas duas primeiras jornadas
do grupo, Portugal perdeu na Hungria por 31-30 e na por 34-29 na receção à Rússia.Lista de
convocados:Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).2.ª linha: Fábio
Antunes (ABC/UMinho), Hugo Santos (FC Porto), António Areia (Benfica), Pedro Portela (Sporting),
Ricardo Pesqueira (ABC/UMinho), Bruno Moreira (Sporting) e Tiago Rocha (Wisla Plock/Polónia).1.ª
linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting), Nuno
Pereira (ABC/UMinho), Tiago Pereira (Benfica), Rui Silva (Sporting), João Ferraz (FC Porto), Pedro
Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Espanha).
 
 21:06 . Record
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Taça Challenge

ANDEBOL
| Rui Serapicos |
Enviado especial à Noruega 

“Não vai ser um passeio. Temos
que jogar concentrados, temos
que controlar o jogo”, comentou
o presidente do ABC/UMinho,
João Luís Nogueira, sobre a
segunda mão das meias-finais da
Taça Challenge, a disputar hoje,
no recinto dos noruegueses do
Stord, considerando “expectá-
vel” que a margem de sete golos
(25-18) alcançada em Braga seja
suficiente para garantir lugar na
final da Taça Challenge. 

“Ouvimos o nosso treinador,
Carlos Resende, dizer que (antes
do jogo da primeira mão) ficava
satisfeito com uma vitória por
cinco. Pela forma como nós de-
fendemos no jogo da primeira
mão e pensando que eles não

vão contratar a selecção da No-
ruega, portanto, o figurino é o
mesmo e eles arriscam-se a per-
der também lá por um ou dois”,
comenta. “Por aquilo que a gen-
te viu e pelo empenho dos nos-
sos atletas”, o dirigente manifes-
ta-se “convencido” de que esta
margem “seja suficiente para o
ABC chegar à final”.  Adiante,
diz esperar que a final seja com
o Benfica, “pois estamos a con-
tribuir duplamente para o en-
grandecimento do andebol na-
cional, a permitir que o Águas
Santas para o ano vá também a
esta Challenge Cup e para que o
andebol cresça em Portugal”.

Nas declarações aos jornalistas
na sala de imprensa do Pavilhão
Flávio Sá Leite após o jogo da
primeira mão em Braga, tanto o
treinador como o guarda-redes
do clube norueguês alegaram

que na segunda mão o jogo vai
ser diferente em condições cli-
matéricas, de ambiente e de
pressão sobre os árbitros. Sobre
esta questão, o presidente do
clube minhoto admite ser “legí-
timo que eles sonhem”.

Segundo João Luís Nogueira,
“nós temos que estar prepara-
dos”. Por outro lado, salienta, “a
assistência não vai apitar o jogo;
estamos convencidos de que os
árbitros vão ser fiéis aos seus
princípios. Portanto, a pressão
da assistência é a pressão que a
assistência de Braga provocou.
Não tememos essa situação. Se
para eliminar o ABC estão a
contar com a pressão do público
sobre o árbitro, estão a pedir aos
árbitros que alterem as regras e
que apitem a favor da casa. En-
quanto ética norueguesa, não lhe
conheço esses princípios”.

Vantagem de sete golos
não significa “um passeio”
JOÃO LUÍS NOGUEIRA, o presidente do ABC/UMinho, comenta a segunda mão da meia-final da Taça
Challenge, hoje, no recinto dos noruegueses do Stord. Com bagagem de sete golos, diz ser expectável
o apuramento. “Temos que jogar concentrados”, avisa, vincando: “não será um passeio”.

DR

João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho acompanhou a equipa à Noruega

Crítica
“Não deram uma
palavra de mérito
à equipa do ABC”

Segundo João Luís Nogueira, 
os responsáveis do Stord que
prestaram declarações em Braga
à comunicação social “aponta-
ram demasiados defeitos para
justificar uma derrota”, sem que-
rerem “dar o mérito à equipa do
ABC”.
“Não deram uma só palavra de
mérito e de valor ao ABC. Justifi-
caram-se que estava muito calor,
que a bola não estava em condi-
ções, que alguns atletas estavam
ausentes… e, então, sete golos,
não é de dar mérito a uma equi-
pa?” — questiona.
João Luís Nogueira critica os nór-
dicos por “muita falta de humil-
dade”, acrescentando que com
essa postura “as equipas fica to-
lhidas e acabam por perder,
mesmo quando têm qualidades
para discutir o jogo”.
O presidente do clube bracarense
admite que jogar em Braga é
uma vantagem, porque “temos
uma massa adepta excelente, in-
teligente, que sabe ver andebol.
Que sabe quando aplaudir, que
sabe quando assobiar”. 
“Este é talvez o único pavilhão
do país onde os adeptos sabem
de andebol”, reconhece, confes-
sando admitir que, pelo menos
em parte, nesse ponto de vista
os noruegueses podem ter “algu-
ma razão”. Por outro lado, fazen-
do comparações ao panorama
nacional, João Luís Nogueira sa-
lienta que em Portugal o
ABC/UMinho, no que toca a orça-
mento "somos a sétima ou oita-
va equipa", mas realça que a di-
ferença "está nas pessoas, no
espírito de grupo, na sua capaci-
dade de entender aquilo que é
preciso fazer. E isso tem a ver
com o alto nível de capacidade
de concentração. Os nossos atle-
tas são pessoas inteligentes".

Ontem
Reconhecimento
do pavilhão
Logo que a equipa chegou ao
hotel, ontem, cerca das 20 horas,
Carlos Resende ordenou uma
sessão leve de descontracção e
reconhecimento ao pavilhão, on-
de hoje à tarde se decide um fi-
nalista da Challenge.
A cidade que recebeu o clube mi-
nhoto é pequena e acolhedora,
tendo como uma das principais
actividades a indústria naval e as
pescas, que empregam parte
substantiva da população e for-
necem motivos de inspiração à
arte e cultura local.

§mais

"A assistência não vai
apitar o jogo; estamos
convencidos de que os
árbitros vão ser fiéis aos
seus princípios. Portanto,
a pressão da assistência é a
pressão que a assistência
de Braga provocou.
Não tememos essa situação.
Se para eliminar o ABC
estão a contar com a
pressão do público sobre o
árbitro, estão a pedir aos
árbitros que alterem as
regras e que apitem a favor
da casa".

João Luís Nogueira
Presidente do ABC
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ANDEBOL
| Rui Serapicos  | 

“Na Noruega vamos jogar uma
meia-final, vamos dar tudo o que
temos e depois teremos mais do
que tempo para descansar: já
não temos o jogo da quarta-feira
seguinte, estamos focados nesta
competição. Tínhamos três pro-
vas para ganhar, podemos ga-
nhar duas, seria excelente e va-
mos fazer tudo para o conse-
guir”, comenta David Tavares. 

O jogador, de 34 anos, formado
no Colégio dos Carvalhos, que
em Portugal passou pelo FC
Porto e Benfica e em Espanha
pelo Almeria e Pilotes Posada,
realça que “temos uma vanta-
gem a defender e também temos
equipa para chegar à Noruega e
lutar pelo jogo”.

O ponta direita, que já foi o
mais internacional de sempre do
andebol português (154 jogos na
selecção A) e tinha anunciado o
fim da carreira — que relançou
em 2014, aos 33 anos de idade,
no ABC —, perante a insistência
na questão de a equipa bracaren-
se poder estar, agora, a acusar
um cansaço físico que poderá
manifestar-se também na Norue-
ga, admitiu que esse factor pode
ter influência: 

“Nós somos uma equipa que
tem um jogo muito rápido e, cla-
ro, quando o cansaço começa a
pesar, o jogo não é tão rápido.
Cometemos mais erros, comete-
mos mais falhas, não estamos

tão frescos, tanto fisicamente co-
mo mentalmente”.

Mas David Tavares refuta que
a derrota de quarta-feira diante
do Sporting, possa pesar na No-
ruega. 

“Foi por onze, como podia ter
sido por quatro ou por cinco”,
comenta, explicando que a partir
de dada altura “sentimos que
não podíamos ganhar o jogo e já
não tivemos forças para dar mais
a volta”. Mais ou menos pelo
mesmo tom, afina o também es-
querdino e ponta-direita, Carlos

Martins, jovem internacional de
20 anos, para quem a derrota so-
frida com o Sporting foi “bas-
tante pesada”.

Mas no jogo com os noruegue-
ses, salienta, “apesar de tudo,
continuamos a ter sete golos de
vantagem, que é bastante”.

“Vamos lá de cabeça erguida,
sem pensar no jogo com o Spor-
ting e tentar trazer uma vitória”,
acrescenta. Questionado se a
derrota com os 'leões' não terá
sido devida a alguma fadiga pro-
vocada pela intensidade compe-

titiva das últimas semanas, e se
esse cansaço poderá sentir-se
também na Escandinávia, repon-
de que “o pior é mais o aspecto
psicológico e não o físico”.

No jogo com o Sporting, acres-
centa o estudante da Universida-
de do Minho, “nós estávamos à
espera de conseguir um bom re-
sultado para levar até ao quinto
jogo”.

“Não foi possível, agora vamos
à Noruega, de cabeça erguida.
Não estávamos à espera de so-
frer com o Sporting uma derrota

pelos números por que perde-
mos. Parabéns para eles.  

Agora temos mais uma taça pa-
ra ganhar”, adianta.

Carlos Martins, perante a insis-
tência da questão sobre a condi-
ção física da equipa bracarense,
diz acreditar que “não vai acu-
sar” fadiga, mantendo que é
“mais fadiga psicológica do que
psíquica” e acentua a convicção
de que na Noruega “vai correr
bastante melhor”.

Taça Challenge

David Tavares e Carlos Martins:
“mais uma taça para ganhar”
ESQUERDINOS DO ABC/UMINHO, Carlos Martins e David Tavares reconhecem impacto da derrota 
de quarta-feira com o Sporting. Mas acreditam que hoje vencem o Stord na meia-final da Challenge.

DR

David Tavares num livre de sete metros

DR

Momento para uma selfie entre o grupo

Carlos e David
O estudante 
e o internacional
Dois esquerdinos, conforme se
recomenda no posto específico
de ponta-direita, David Tavares
e Carlos Martins oferecem 
ao treinador Carlos Resende 
soluções  complementares.
Com mais de centena e meia de
jogos pela selecção nacional A,
David Tavares era um recordista
de internacionalizações quando
em 2014, então com 33 anos,
envergou a camisola do clube
bracarense, saído do Benfica e
depois de já ter representado o
FC Porto e também ter jogado
no campeonato de Espanha pe-
lo Almeria e pelo Pilotes Posada.
Versátil, remata com êxito da
posição de lateral e é chamado
regularmente à conversão de 
livres de sete metros.
Nascido há 20 anos, em Vila 
Nova de Paiva, Carlos Martins
tem vindo a ser chamado às se-
lecções nacionais jovens. 
Aguerrido, ganha bolas a 
jogadores mais altos, sai rápido
para o contra-ataque e por
vezes, em situações de inferiori-
dade numérica, supera adversá-
rios como se viu num dos bons
momentos do ABC, quarta-feira
passada,  frente ao Sporting.

§ponta direita

DR

Carlos Martins converte um contra-ataque

ANDEBOL
| Rui Serapicos  | 

A equipa do ABC/UMinho chegou, como previsto,
ontem, cerca das 17 horas ao aeroporto de Bergen,
de onde seguiu de autocarro e por ferry-boat para
Stord, uma viagem que teve o contratempo de o
meio aquático ter implicado quase uma hora de
espera. Tempo fresco, com cumes brancos de neve,
mas seco o que recebeu a comitiva minhota.

João Luís Nogueira, Luís Teles, Guilherme Frei-
tas, Armando Sousa compõem a representação di-
rectiva, reforçado nesta missão também com o vi-

ce-reitor da Universidade do Minho, José Mendes. 
Entre o meio da manhã e o princípio da tarde, o

grupo teve algumas horas para passear em Amster-
dão, onde também encontrou céu azul. Prevaleceu
a boa disposição  entre jogadores, treinadores e di-
rigentes. Sempre animados, a trocar piadas, em co-
municação por internet com os familiares ou a fa-
zer selfies tendo como fundo cenários recônditos
de beleza natural na Noruega, já esqueceram que
passaram a noite de sexta-feira para sábado sem
dormir, em viagens entre Braga e Lisboa, de auto-
carro e de Lisboa a Amesterdão num avião em que
a economia de espaço não teve em conta a estatura
de jogadores de andebol. 

Comitiva do ABC já está na Noruega

Boa disposição e céu azul na chegada a Stord
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 Francisco de Assis 

(* Na Noruega)

D
epois de uma via-
gem de mais de 20 
horas, o ABC/UMi-
nho chegou final-

mente ao seu destino, em 
Stord, na Noruega, onde 
quer ser feliz hoje, que é 
como quem diz, chegar 
à final da Taça Challen-
ge de Andebol. 

Assim, uma boa noite 
de sono e algum descanso 
foram os únicos "treinos" 
que os guerreiros braca-
ros tiveram para defron-
tar os "vikings" hoje.

De facto, como foi no-
ticiado em tempo opor-
tuno pelo Diário do Mi-
nho, a viagem começou 
de autocarro, em Braga 
até ao aeroporto da Por-
tela, em Lisboa, onde a 
comitiva do ABC/UMi-
nho apanhou um avião 
até Amsterdam, na Ho-

landa. Aí foram seis horas 
de espera, mais um voo 
para Bergen, na Norue-
ga, mais autocarro, mais 
espera, mais barco e mais 
autocarro até chegar ao 
seu "quartel general".

Por isso, é mesmo ca-
so para dizer: ufa!!. Fi-
nalmente chegamos. 
Só faltou andar de car-
rinhos de rolamentos e 
de submarino. 

No entanto, apesar do 
óbvio cansaço, não faltou 
muita boa disposição en-
tre os atletas, equipa téc-
nica e direção, que está 
representada ao mais al-
to nível. Aliás, este é um 
dos argumentos a favor 
do ABC/UMinho na par-
tida de hoje para derro-
tar o Stord Handball, mas 
sobretudo para ganhar a 
eliminatória, carimban-
do, desta forma, o pas-
saporte para a final de 
uma competição euro-

Ufa!!!, finalmente chegamos a Stord, só faltou  o carrinho de rolamentos 

ABC cansado mas motivado 

peia, coisa que não acon-
tece há muitos anos.

À chegada ao hotel, a 
comitiva foi pelo menos 
conhecer o pavilhão, pal-
co do jogo desta tarde, 
às 18h00, norueguesas, 
menos uma em Portu-
gal. Apenas exercícios pa-
ra desentorpecer.

Museu
Madame
Tussaud
A paragem de seis horas 
na Holanda deu mote para 
um passeio pelas ruas de 
Amsterdam, ver as mon-
tras e posar para o Museu 
Madame Tussaud. Apesar 
de não ter sido de gran-
de descanso, serviu para 
momentos de descontra-
ção, bem necessários, de-
pois da horas de viagem 

Boa disposição na viagem do ABC até à Noruega

Pesqueira garante 
equipa motivada 
para atingir a final
Por seu turno, Ricardo Pesqueira também pa-
rece estar convencido que o cansaço não vai ser 
problema.  «A nossa grande espetativa é estar 
na final.  E estamos confiantes que vamos não 
só eliminar o Stord, como vamos vencer o jogo. 
Não vamos esconder que foi uma viagem lon-
ga, que causa algum cansaço, mas a nossa mo-
tivação é grande», garantiu o pivô do ABC, em 
declarações ao Diário do Minho.

Fábio Vidrago confiante

«Queremos os 
adeptos a puxar por 
nós mesmo de longe»
À semelhança dos outros elementos da comi-
tiva do ABC, Fábio Vidrago não pretende refu-
giar-se no cansaço para justificar uma possível 
exibição menos conseguida. «O cansaço não 
serve de desculpas para nós. Não vamos pen-
sar apenas em passar a eliminatória e estar na 
final, que é algo que muito desejamos. Quere-
mos voltar a vencer o jogo. Gostaria de agrade-
cer aos adeptos o fantástico apoio que nos de-
ram diante do Sporting. E espero que no jogo 
de amanhã [hoje], estejam a apoiar-nos, mes-
mo estando longe. Nós, queremos dar-lhes mais 
uma alegria, porque bem merecem», afirmou.

ABC quer 
garantir hoje 
a sua terceira 
final europeia
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já feitas e outras tantas 
por fazer.

No entanto, nem to-
da a gente foi passear. O 
técnico Carlos Resende 
preferiu ficar a trabalhar, 
pensando na melhor es-
tratégia para minimizar 
os efeitos de uma deslo-
cação desgastante. 

Como foi referido an-
teriormente, a comitiva do 
ABC/UMinho está repre-
sentada ao mais alto ní-
vel. Assim, estão, os presi-
dentes da SAD e do clube, 
Luís Teles e João Noguei-
ra Dias; bem como Ar-
mando Fernandes, diretor 
desportivo; e, da parte da 
Universidade do Minho, 
José Mendes acompanha 
a equipa.

Toda a estrutura mos-
tra-se confiante na passa-
gem à segunda final da 
Taça Challenge, por parte 
do ABC. «Desta vez é pa-
ra ganhar».
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 Pedro Vieira da Silva

O 
presidente do ABC/
UMinho, João Luís 
Nogueira, acredi-
ta que a equipa bra-

carense estará na final da 
Taça Challenge.

«Esperamos chegar ao 
final do jogo e rebentar 
com a garrafa de champa-
nhe para podermos dizer 
que o gelo é bonito por-
que arrefece as bebidas», 
revelou, em jeito de brin-
cadeira, referindo-se ao 
jogo de hoje, com o NOR 
Stord Handball, na No-
ruega, relativo à segunda 
mãos das meias-finais da 
Taça Challenge.

Confiante, o líder má-

ximo da turma amarela, 
confia no «valor e capa-
cidade» do plantel da tur-
ma bracarense.

«Se a vantagem é sufi-
ciente? É expectável que 
sim. Ouvimos o Resende 
dizer que ficava satisfei-
to com cinco golos, e pe-
la forma como nós defen-
demos no primeiro jogo e 

pela margem de sete golos 
que conseguimos, acre-
dito no sucesso, até por-
que penso que eles não 
vão contratar a seleção da 
Noruega para jogar con-
nosco. Serão, à partida, os 
mesmos, figurino do jogo 
é o mesmo e arriscam-se 
a perder por um ou dois, 
porque temos qualidade 
para isso», atirou.

Quer uma final lusa
«Estamos plenamente 
convencidos que vamos 
passar. É expectável e le-
gítimo que os sete golos 
de vantagem na primei-
ra mão serão suficientes 
para chegar à final da Ta-
ça Challenge, e espere-

JOÃO LUÍS NOGUEIRA, PRESIDENTE DO ABC/UMINHO 

«O Stord não vai contratar     
a seleção da Noruega...»

Na 
catedral do 

andebol mais 
de 1.500 viram 

in loco a 
partida com 

Stord

ABC/UMinho conseguiu boa vantagem no jogo da primeira mão, com o Stord, em Braga
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mos que a final seja com 
o Benfica, porque estamos 
a contribuir duplamente 
para o engrandecimen-
to do andebol nacional e 
permitiremos que o Águas 
Santas para o ano vá tam-
bém a esta Challenge», 
juntou.

João Luís Nogueira la-
mentou a «falta de humil-
dade» do Stord no final 
do jogo em Braga. «Quei-
xaram-se do calor, que a 
bola não estava boa e es-
corregava, que tiveram al-
gumas ausências e... nem 
uma palavra para o nos-
so mérito. Vencer por sete 
golos não é para qualquer 
um», justificou o presi-
dente do ABC/UMinho.

Não teme a pressão dos adeptos

«O público não apita»
No final do jogo em Braga, o treinador do NOR 
Stord, Sigurd Saeverid, e o guarda-redes Tho-
mas Aagard, mostraram-se confiantes para o jo-
go de hoje, sublinhando que a pressão que o pú-
blico exerce iria ter influência... até nos árbitros.

«É legítimo que eles sonhem com a passa-
gem e nós só temos de estar preparados. A assis-
tência não apita jogos e acredito que os árbitros 
vão ser fiéis aos princípios e sérios. A pressão e 
a influência do público (nos jogos europeus, o 
NOR Stord, que tem uma pavilhão com capaci-
dade para receber mais de dois mil adeptos, têm 
tido uma média de 300 espectadores/jogo) se-
rá a mesma dos nossos adeptos no primeiro jo-
go. Se eles estão a contar com isso, ou seja, que 
o público pode influenciar os árbitros, para nos 
baterem... então estamos mal, porque estamos a 
sair das regras. Estamos a pedir aos árbitros que  
alterem as regras e apitem a favor da equipa da 
casa. Mas, pelo que conheço do espírito e valores 
do povo norueguês, não me parece que defen-
dam isso», revela o presidente do ABC/UMinho.

«Temos jogadores 
inteligentes e isso 
dá-nos vantagens» 
Os jogadores do ABC/UMinho serão sujeitos, 
naturalmente, a alguma pressão, mas João Luís 
Nogueira confia «plenamente» no grupo de tra-
balho comandado por Carlos Resende.

«Resistimos bem à pressão. Temos um grupo 
muito jovem, mas um grupo que, em termos 
de intelecto, está acima da média. A maioria dos 
nossos andebolistas são estudantes universitários 
e isso é uma marca que nos distingue e que, na 
maioria das vezes, nos permite virar as corren-
tes a nosso favor. Eles sabem reverter o conhe-
cimento que têm para o andebol e para o ABC/
/UMinho», analisou.

«Porque, se olharmos jogador a jogador, se 
olharmos para a idade, para o orçamento (somos 
o sétimo ou oitavo no campeonato português), 
somos inferiores. A diferença está nas pessoas 
que temos, no espírito de grupo, na capacida-
de de concentração e abstração que os jogado-
res conseguem ter, e tudo isso tem a ver com a 
inteligência. E isso dá-nos muitas vantagens». 
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ABC NA NORUEGA 
À PROCURA
DA 3.A FINAL EUROPEIA

ANDEBOL
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ANDEBOL
| Rui Serapicos  | 

A derrota frente ao Sporting, por
onze golos, que afasta da final
do campeonato nacional de an-
debol o ABC/UMinho, vai ama-
nhã pesar na Noruega, onde os
bracarenses defendem, na meia-
-final da Taça Challenge, uma
vantagem de sete golos. 

O ponta-esquerda Fábio Vidra-
go diz achar que não, porque,
explica, “são competições com-
pletamente diferentes”.

“Nós temos é que olhar em
frente e, visto que agora já não
estamos no campeonato, temos
que dar tudo nesta competição
em que estamos e agarra-la com
toda a força”, realça o jogador,
de 26 anos, formado nas escolas
do ABC. 

À pergunta se haverá na equipa
bracarense cansaço que possa ter
pesado no jogo com o Sporting,
responde que “o nosso treinador
faz uma boa gestão da equipa,
quase toda a gente joga” e atri-
bui à baixa qualidade do jogo
dos bracarenses no embate com
a turma leonina: “não jogámos
tão bem e custa perder assim”.

A recuperação entre o desaire
de quarta-feira e a meia-final de
amanhã, segundo Fábio Vidra-
go, passa “por trabalhar em
equipa e pensar que temos mais
coisas para ganhar”.

Questionado se o Sporting é
melhor do que o Stord, diz não
saber. “Nunca as vi jogar uma
contra a outra. São equipas dife-
rentes. Uma joga em Portugal e
outra na Noruega”.

Defrontar os escandinavos no
seu pavilhão, salienta, “faz sem-
pre algumas mossas, por causa
das viagens; mas nós temos que
ir para ganhar e dar tudo aquilo
que temos como equipa”.

“Os sete golos são confortá-
veis, mas nós podemos ir lá ga-
nhar” — comenta Diogo Bran-
quinho, ponta-esquerda de 20
anos. Sobre o desaire de quarta-
feira, sustenta que “um jogo não
tem a ver com o outro. Contra o
Sporting, nós deixámos disparar
o resultado, principalmente nos
últimos cinco minutos da pri-
meira parte. Nós sabíamos que

se conseguíssemos discutir o jo-
go por um, por dois golos, aqui
com o nosso público, conseguí-
ramos equilibrar o jogo e seria
mais difícil para o Sporting”.

Quando interrogado se não há
o risco de também na Noruega
deixar fugir o jogo, o jovem es-
tudante de engenharia calcula
que não e defende que “agora
nós queremos é ganhar a Taça
Challenge, é o que temos para
ganhar”.

Admitindo que a recuperação
“não é fácil”, sustenta que “nós
temos de nos agarrar ao que te-
mos, a Taça Challenge. Temos
que levantar a cabeça”.

Não há um acusar de acumula-
ção de fadiga, devido à intensi-
dade competitiva das últimas se-
manas? Perante esta questão,

Diogo Branquinho responde que
sob o ponto de vista físico “não
há muito” e acentua que é “mais
do ponto de vista emocional”.

O ponta esquerda reconhece
que depois de uma vitória “pare-
ce que estamos bem fisicamente
e não estamos, mas estamos me-
lhor do que depois de uma der-
rota”. 

Sobre as viagens e o pouco
tempo de repouso para o jogo de
amanhã, a segunda mão em
Stord, o jovem ponta esquerda
garante que “estamos prepara-
dos para ganhar na Noruega e ir
à final”.

Taça Challenge

Fábio Vidrago e Diogo Branquinho
recuperar, vencer e chegar à final
JOGADORES DO ABC/UMINHO Diogo Branquinho e Fábio Vidrago reconheceram a tristeza da saída
nas meias-finais do campeonato nacional, após a derrota com o Sporting, da qual é preciso recuperar.
Garantem que, para chegar à final, amanhã na Noruega frente ao Stord o jogo vai ser outro. 

DR

Fábio Vidrago na meia-final da Taça de Portugal

Fábio e Diogo
Leveza e força
complementares
Fábio Vidrago e Diogo Branqui-
nho, ambos estudantes da Uni-
versidade do Minho, os dois
pontas-esquerdas que se com-
plementam, com qualidades di-
ferentes, oferecem ao treinador
do ABC/UMinho opções diver-
sas.
Nascido em Braga em Outubro
de 1988, agora com 26 anos,
Fábio está numa fase evoluída
de  maturidade como jogador,
tendo merecido a chamada à
selecção nacional A e Universi-
tária. Ao serviço da academia,
tem recebido galardões de reco-
nhecimento ao seu desempe-
nho individual. Distingue-se
pela saída em velocidade para o
contra-ataque, leveza com que
se eleva em suspensão no rema-
te e facilidade com que entra a
ganhar ângulo pela ponta.
Nascido em Julho de 1994, na
zona de Aveiro, Diogo Branqui-
nho, agora com 20 anos, mostra
qualidades e margem de pro-
gressão que lhe auguram altos
níveis de rendimento. 
Singularizam-no neste posto
específico caracteristicas acima
da média em força muscular,
elevação e potência de remate .

§ponta esquerda

DR

Conclusão de um contra-ataque, por Diogo Branquinho

“Um jogo não tem a ver
com o outro. 
Contra o Sporting, nós
deixámos disparar o
resultado, principalmente
nos últimos cinco minutos
da primeira parte”, 
disse Diogo Branquinho.
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Exigências competitivas já eram previstas
Em busca da terceira final europeia
e do terceiro lugar no campeonato
Carlos Resende, na quinta-feira, aceitou comentar o cansaço que o
ABC/UMinho pode estar a sofrer. Relativizou a comparação com o Sporting,
lembrando que, antes do jogo de quarta-feira a  turma leonina tinha menos
dois jogos  que o ABC/UMinho venceu: final da Taça de Portugal  e primeira
mão dos quartos-de-final da Challenge do passado sábado, em Braga com o
Stord.  “Não é fácil para qualquer equipa, nem o Kiel nem o Barcelona, jogar
num sábado, num domingo e na quarta-feira seguinte”, observou. “Nós já
sabíamos, demos o parecer no início da época”. 
“Agora, o que importa é recuperarmos todos os índices de auto-confiança”,
acrescentou, reconhecendo que “nós gostaríamos de estar a lutar pelo título
e que poderíamos fazer uma coisa muito engraçada na Liga dos Campeões”.
“Não podemos esquecer de que é melhor ficar em terceiro do que em quar-
to, e a possibilidade de ganhar uma taça europeia que, em Portugal, só o
Sporting é que conseguiu, teve o mérito de conseguir, através do Paulo Fa-
ria. Para o ABC será a terceira final”, frisou ainda.

§fim de época intenso
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Taça Challenge

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A equipa de andebol do
ABC/UMinho tem prevista para
hoje às 16.45 a aterragem no
aeroporto de Bergen, Noruega,
seguindo-se mais duas horas de
autocarro e ferry-boat para che-
gar a Stord, onde, amanhã, pelas
18 horas (17 portuguesa) joga a
segunda mão das meias-finais da
Taça Challenge. Em Braga, na
primeira mão, os minhotos ven-
ceram por 25-18.

Conquistar a prova europeia e
o terceiro lugar em Portugal são
agora objectivos do clube, após
o afastamento da final do cam-
peonato nacional. 

O treinador, Carlos Resende,
fez com os jornalistas, na quinta-
-feira, um ponto da situação.

Da derrota em Braga com o
Sporting até ao jogo de amanhã
em Stord, na Noruega, o treina-
dor do clube bracarense reco-
nhece a necessidade de recupe-
rar a equipa. Mas recusa entrar
no recinto nórdico confortado na
vantagem de sete golos da pri-
meira mão, construída no passa-
do fim-de-semana.

“A experiência tem-me dito
que sempre que vamos defrontar
qualquer adversário na tentativa

de gerir um resultado, saímo-nos
mal. Então, funcionamos com
uma mentalidade muito simples:
duas vitórias dão para a gente
passar. É com essa mentalidade
que temos de lá ir, para vencer o
jogo lá”, comentou.

Carlos Resende reconhece que
“nós sabíamos que íamos ter a
adversidade do cansaço, a adver-

sidade da viagem, mas estáva-
mos a contar (quarta-feira frente
ao Sporting) com a vantagem da
satisfação da vitória. Agora, te-
mos a desvantagem da insatisfa-
ção pela derrota”.

“Depois, faremos uma pausa,
vamos recuperar atletas que não
têm tido tempo para recuperar”,
acrescentou. 

O treinador do ABC/UMinho
não deixa de salientar um balan-
ço positivo ao desempenho que
a equipa bracarense tem vindo a
protagonizar. 

“Se nós estivermos na final e
se ganharmos a final da Taça
Challenge e pelo menos igualar-
mos o que fizemos no ano passa-
do no campeonato, não teremos
uma época negativa”, realçou.

Carlos Resende considera que
os jogadores já tiveram frente ao
Sporting “a astúcia de começar a
trabalhar para a final” e dirige
palavras de gratidão para o
apoio que sentiu na bancada do
Pavilhão Flávio Sá Leite, numa
noite em que até havia na televi-
são um jogo grande de futebol. 

“O público percebeu que eles,
jogadores, fizeram tudo o que
puderam. Nós queríamos ajudar
os que estavam a jogar mas não
conseguimos, infelizmente”, sa-
lientou.

“Só nos foi possível jogar con-
dignamente 20 minutos. Depois
o Sporting jogou sem qualquer
adversidade da nossa parte. Nós
terminámos o jogo entre o minu-
to 18 e o minuto 21”, admite.

O treinador do ABC/UMinho
faz questão de salientar: “não foi
por falta de querer. Foi por não
conseguirmos. O público com-
preendeu, esteve fantástico”. 

“Apesar de não ter estado tanta
gente como no jogo com o
Stord, sobre o número de pes-
soas que esteve quarta-feira”,
disse ainda, “com a envolvência
que tem o futebol (FC Porto-
-Bayern), temos de agradecer
uma casa daquele nível”.

“Gerir vantagem não basta:
na Noruega queremos vencer”
AMANHÃ ÀS 18 HORAS (17 em Portugal) o ABC/UMinho defronta na Noruega o Stord, na segunda
mão das meias-finais da Taça Challenge. Carlos Resende, o treinador do clube bracarense, recusa gerir
apenas uma vantagem de sete golos. Diz que quer vencer o jogo e este troféu europeu.

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho

Sábado
05h00/08h00 — Voo
Lisboa/Amsterdão
15h05/16h45 — Voo
Amsterdão/Bergen
16h45 — Ferry-boat e
autocarro ate Stord
20h00 — Check-in no hotel
19h30/21h00 — Pavilhão
disponível para treino
21h30 — Jantar

Domingo
09h00 — Pequeno-almoço
13h00 — Almoço
18h00 — Jogo (17h00 em
Portugal)
20h30 — Jantar

Segunda-feira
07h00 — Saída para Bergen
10h00/11h45 — Voo
Bergen/Amsterdão
12h45/14h45 — Voo
Amsterdão/Lisboa
Chegada a Braga pelas 20h00

+ programa

“Se nós estivermos na final
e se ganharmos a final da
Taça Challenge e pelo
menos igualarmos o que
fizemos no ano passado no
campeonato, não teremos
uma época negativa”.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos  | 

A final da Challenge, nos dias 16
e 23 de Maio, em duas mãos,
pode ser disputada entre clubes
portugueses. 

Na outra meia-final, o Benfica
recebe amanhã, às 19.15 horas,
o Odohrei, com quem perdeu
por 31-29, na Roménia. Caso
ABC ou Benfica vençam o tro-
féu, as quatro vagas para clubes
portugueses nas provas euro-

peias da próxima época alar-
gam a um quinto representante.
Isto traz ao campeonato luso
mais motivação aos clubes que
lutam pelo quinto lugar: Aguas
Santas, Madeira SAD, Sporting
da Horta e Passos Manuel. 

Em aberto uma possível final entre clubes portugueses

Benfica recebe amanhã romenos
para recuperar derrota por 31-29

DR

ABC/UMinho e Benfica, uma final desejada em Portugal 
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 Francisco de Assis

O 
ABC/UMinho de-
fronta amanhã o 
Stord Handball, 
em jogo da segun-

da mão das meias-finais 
da Taça Challenge. O trei-
nador não quer ouvir fa-
lar em outro resultado que 
não repetir o triunfo con-
seguido em Braga.

A viagem longa e cansa-
tiva não serve de desculpa 
para não se lutar por um 
novo triunfo. Por outro 
lado, a eliminação da lu-
ta pelo título de campeão 
nacional também não é 

razão para desmotivação.
«Uma vitória diante do 

Sporting para continuar 
na luta pelo título era, de 
facto, algo que gostaría-
mos de ter conseguido. 
Não foi possível, mas não 
estamos desmotivados. 
Até porque, temos uma 
final para atingir. 

No limite, o que pode-
mos estar é tristes, mas 
concentrados para a tare-
fa que temos no domingo 
[amanhã] e que é muito 
importante. 

Tanto o Sporting co-
mo o Porto gostariam de 
lá estar onde estamos», 

Equipa está em viagem para a Noruega desde ontem 

Técnico do ABC motiva atletas 
para novo triunfo em Stord

lembrou Carlos Resende.

«Com duas vitórias 
passamos 
de certeza»
Questionado se vai gerir 
os sete golos de vantagem 
alcançados no Sá Leite, o 
técnico do ABC/UMinho 
recorreu da experiência 
para aconselhar a lutar pe-
la vitória. «A experiência 
tem-me dito que sempre 
que enfrentamos um ad-
versário na tentativa de 
gerir qualquer resulta-
do, saímo-nos mal. Por 

Carlos Resende, técnico do ABC acredita em nova vitória

Carlos 
Resende não 

quer desculpas 
para não se 

conseguir uma 
nova vitória

isso, vamos entrar com 
uma mentalidade muito 
simples. É que com duas 
vitórias passamos de cer-
teza. É o que temos que 
fazer», garante.
O treinador do ABC in-
sistiu que o jogo com o 
Sporting já lá vai e rea-
firmou que, se houvesse 
jogo na próxima quarta-
-feira, haveria algum can-
saço, mas também a sa-
tisfação da vitória, que dá 
sempre motivação. 

Carlos Resende voltou 
a manifestar o desejo do 
ABC defrontar o Benfica 
na final da Tala Challeng. 
«Vamos para ganhar o jo-
go, depois temos tempo 
para jogar com o Benfica.

Oxalá seja com o Ben-
fica, porque é sinal que 
as duas equipas portu-
guesas chegaram à final», 
referiu.

O técnico voltou a 
agradecer o público bra-
carense pelo apoio dado 
na quarta-feira, mesmo 
quando as coisas já esta-
vam decididas para o la-
do dos leões. «O público 
teve a astúcia de come-
çar a "trabalhar" para a fi-
nal. Infelizmente só nos 
foi possível estar a lutar 
condignamente durante 
20 minutos. O Sporting 
jogou sozinho durante 
os 40 minutos. Mas não 
foi por falta de querer», 
garantiu.

D
M
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ArArArArArsenal de Canelas aprsenal de Canelas aprsenal de Canelas aprsenal de Canelas aprsenal de Canelas apresenesenesenesenesentttttou noou noou noou noou novvvvvo equipameno equipameno equipameno equipameno equipamentttttooooo
A  equipa do Arsenal de Canelas convidou os seus patrocinadores para apresentar o seu novo equipamento. Para
alegria de todos as meninas de Canelas acabaram por ganhar o jogo.

   No passado sábado dia 11 de
abril a equipa do Arsenal de
Canelas apresentou o seu
novo equipamento aos sócios
e patrocinadores. Em tons de
azul bebé e branco, os
equipamentos apresentam os
nomes dos patrocinadores
que têm ajudado o Arsenal de
Canelas em mais uma época
desportiva.
   As canelenses meteram os
equipamentos à prova num
jogo com a equipa de ílhavo.
Parece que os novos
equipamentos deram sorte às
atletas que venceram e
convenceram a equipa
visitante.

Resumo do jogo
Arsenal Canelas – 35  /  Ílhavo
AC - 24

   As meninas de Canelas
tiveram que sofrer muito para
vencerem, num jogo muito
equilibrado. Vitória que
premiou uma exibição que
nem sempre foi abençoada
pela inspiração, mas teve
muita dose de transpiração.
   As meninas de Ílhavo
iniciaram a partida muito
atrevidas, demonstrando
franca evolução, criando
grandes dificuldades à
formação da casa que, com
maior ou menor dificuldade,
chegaram ao intervalo a
vencer pela diferença de
quatro golos.
   Na segunda parte, o
equilíbrio voltou a ser nota
dominante, com as meninas
de Ílhavo a complicarem a

tarefa às canelenses,
mantendo sempre o resultado
em aberto. Mesmo com todas
as vicissitudes apresentadas,

pela liberdadepela liberdadepela liberdadepela liberdadepela liberdade

o Arsenal foi, gradualmente,
tomando conta do jogo,
mercê de uma maior
experiência e de algumas

individualidades, mas
contando sempre com forte
oposição das adversárias, que
nunca desistiram até ao apito
final.
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LATI abre debate 
sobre o desporto 
e a defi ciência

“Desporto, Defi ciência e 
Juventude: a realidade 
portuguesa” é o tema 
que vai estar em des-

taque numa conferência 
a organizar pela área de 
Jovens da LATI (Liga dos 
Amigos da Terceira Idade), 
na segunda-feira, a partir 
das 9h30, no Salão Multiu-
sos da LATI, em Setúbal. 

O debate, no âmbito do 
Ciclo de Conferências da 
Juventude 2015, vai inci-
dir sobre as questões liga-
das ao desporto para pes-
soas portadoras de defi -
ciência, cuja importância 
será assinalada por diver-
sos responsáveis de entida-
des com responsabilidade 
social em vários painéis de 
discussão ao longo do dia. 

De acordo com o progra-
ma da jornada, em que a 
sessão de abertura conta-
rá com a presença da direc-
tora do Centro Distrital de 
Segurança Social, Ana Cla-
ra Birrento, e do presidente 
da LATI, Sertório Herrera, o 

primeiro painel de debate, 
com início às 10 horas, te-
rá no presidente da APPA-
CDM de Setúbal, José Sala-
zar, o prelector principal e a 
quem caberá abordar a te-
mática “Desporto adaptado 
em Setúbal: que caminhos 
queremos percorrer?”

Às respostas que preten-
dem ser encontradas pelo 
responsável da APPACDM 
entra em campo, meia-ho-
ra depois, o “Andebol co-
mo inclusão”. Danilo Fer-
reira, da Federação de An-
debol Portugal e técnico 
do “Andebol 4All”, projec-
to que tem como objectivo 
a implementação da mo-
dalidade em três áreas de 
defi ciência: motora, inte-
lectual e auditiva, assume 
o comando da discussão à 
volta desta especialidade.

A partir das 11 horas, João 
Alexandre, dirigente da Con-
federação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Re-
creio e Desporto, apresenta a 
organização europeia TAFI-
SA – The Association for In-
ternational Sport for All, par-

ceira daquela confederação 
no projecto “Jogos do Pas-
sado, Desporto do Presente”, 
que visa a reintrodução dos 
jogos tradicionais nos países 
da União Europeia.

A fechar o leque de te-
máticas abertas à discus-
são abre-se o cenário sobre 
“Políticas públicas de des-
porto – desafi os nacionais, 
europeus e internacionais”, 
uma abordagem com inter-
venção principal a cargo do 
diretor do Departamento de 
Desporto do Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juven-
tude, Jorge de Carvalho.

A comunicação “Sim, eu 
consigo! Desporto como 
ferramenta de inclusão so-
cial” apresentada pelo atle-
ta paralímpico e dirigente 
associativo Jorge Pina, an-
tecede o encerramento da 
conferência, previsto para 
as 12h30, que contará com 
a presença do vereador da 
Cultura, Educação, Despor-
to, Juventude e Inclusão 
Social da Câmara de Setú-
bal, Pedro Pina, e por Ânge-
la Lemos, da LATI.

A APPACDM de Setúbal tem feito evoluir o projecto União Desportiva para a Inclusão

POR JOAQUIM GUERRA

� DR �
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AC Lamego                 28 
Col. dos Carvalhos    33

Os iniciados do Andebol 
Club de Lamego receberam 
a equipa do Colégio dos 
Carvalhos, com um pavilhão 
bem composto de adeptos e 
simpatizantes do clube e da 
modalidade.

A equipa de Lamego não 
entrou bem no jogo, come-
çando a perder 1-4, devido 
à falta de concretização de 
oportunidades aos 6 metros. 
Após se retificarem algumas 
situações o Andebol Club de 
Lamego recuperou da des-
vantagem e manteve o jogo 

equilibrado. Ao intervalo o re-
sultado era favorável à equi-
pa visitante por 10-14.

Na segunda parte as-
sistiu-se novamente a um 

jogo bem jogado, com boas 
oportunidades em ambos 
os lados. O Andebol Club 
de Lamego não conseguiu 
aproveitar algumas situações 

para se aproximar ainda mais 
no marcador e a vitória sorriu 
à equipa visitante com algu-
ma justiça.

Andebol Club de Lame-
go: Rui Guedes, Daniel, 
Viei ra, João Nuno, Lapa, 
José Guedes (infantil), Artur 
Mantoshko (infantil), Carlitos, 
Ruca, Vasco Santos (infantil), 
André Dias, Sérgio Pereira 
(infantil), Diogo Pereira e An-
tónio Sousa.

Treinadores: Tiago Oli-
veira e Luís Machado

No próximo fim-de-sema-
na a equipa de Lamego visita 
o GC Tarouca.

Andebol Club de Lamego – Iniciados - Campeonato Nacional 
da 1.ª Divisão - 2.ª Fase - 2.ª jornada

Bom jogo de andebol com vitória justa 
da equipa visitante

Página 58



A59

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 18,38 x 19,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58845936 15-04-2015

G. C. Tarouca  12 
AC. Lamego    7

No passado Domingo a 
equipa de minis do AC. La-
mego deslocou-se a Tarouca 
e saiu derrotada por 5 golos 
de diferença. A turma de La-
mego entrou muito ansiosa 
no encontro, cometendo vá-
rios erros na sua marcação 
individual dando a oportuni-
dade do Tarouca se adiantar 
no marcador por dois golos 
de diferença. Com o decorrer 
do jogo a equipa lamecen-
se foi melhorando defensi-
vamente o que lhe permitiu 
empatar o jogo ainda antes 
do intervalo. No entanto sur-
giram muitas dificuldades no 
ataque da equipa lamecense, 
pois a equipa da casa de-
fendeu de uma forma muita 
agressiva e os árbitros foram 

muito permissivos, deixando 
muitas vezes a equipa do Ta-
rouca ir contra as regras do 
jogo no que compete ao tipo 
de agressividade permitida 
nesta modalidade. Na segun-
da parte o equilíbrio do jogo 
manteve-se até aos 5 minu-
tos finais, momento do jogo 
em que o Tarouca conseguiu 
um parcial de 3 golos e aca-
bou com as esperanças dos 
lamecenses. Note-se que a 
equipa de Lamego fez entrar 
todos os jogadores convoca-
dos para este encontro, mos-
trando claramente mais uma 
vez que o futuro é a preocu-
pação maior deste escalão e 
por isso todos tiveram opor-
tunidade de participar neste 
encontro. 

AC. Lamego: Daniel Go-
mes, José Lamelas, José 
Nuno, João Oliveira, João 

Maçãs, João Nuno, João Car-
los, Francisco, Gil, Avelino, 
Diogo, Martin, Eduardo, Rafa 
e Guilherme. 

Treinador: Luís Machado 
e Daniel Taveira

Directores: Manuel Oli-

veira, Eduardo Luís e Tânia 
Taveira 

(Vem fazer parte desta 
escola de campeões, todos 
os sábados pelas 10 horas 
no Pav. Álvaro Magalhães)

Andebol Club de Lamego – Fase final do Campeonato Regional 
de Andebol de 7 - 1º Jornada

Derby disputado com muita intensidade

AA São Mamede  34
AC Lamego    28

A equipa de juvenis des-
locou-se a S. Mamede para 
defrontar os locais.

A primeira parte foi muito 
equilibrada e bem disputada 
com o resultado ao intervalo 
a ser favorável à equipa da 
casa por 2 golos de diferença. 

Após o intervalo a equi-
pa de Lamego corrigiu al-
guns pormenores ofensivos, 
mas não conseguiu passar 
para a frente do marcador. 
Nesta fase ascendente uma 
decisão algo contestada da 
equipa de arbitragem colocou 
o Andebol Club de La me go 
com menos um jogador du-

rante 4 minutos, terminando 
com as esperanças dos la-
mecenses quando faltavam 
ainda 10 minutos para o fim 
do jogo.

Andebol Club de Lame-
go: Rui Guedes, João Reis, 
Carlos Pinto, João Nuno, Ni-
colau, Zé Paiva, Miguel Fur-
tado, Barradas, João Afonso, 
Pedro Pinto, António Sousa e 
Henrique.

Treinador: Tiago Oliveira

No próximo fim-de-se-
mana o Andebol Club de La-
mego recebe o Sporting de 
Espinho para a realização da 
última jornada do Campeo-
nato Nacional da 1ª Divisão.

Andebol Club Lamego

Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
1ª Divisão (2ª Fase – Grupo B - Zona 2) 6ªJornada

Página 59



A60

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 14,86 x 10,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58869332 15-04-2015

Póvoa Andebol vitorioso
em todos os escalões
No passado fim de semana, as quatro equipas 
do Póvoa Andebol em competição conhece-
ram o sabor da vitória. Os Minis venceram 
o Rio Tinto (15-27), os Infantis derrotaram 
o Boavista FC (20-17), enquanto os Juve-
nis venceram o ABC (21-28). Por fim os 
Juniores conquistaram a vitória perante o 
AD Amarante (22-29).

Para a próxima jornada estão já agen-
dados os jogos. Assim, no escalão de Minis 
o Póvoa Andebol defronta o Azurara no 
domingo, às 10h; em Infantis o Póvoa Ande-
bol mede forças com o Santo Tirso, tam-
bém no domingo às 11h30. Já os Iniciados 
deslocam-se a Santa Cruz do Bispo onde 
vão jogar contra os Lusitanos, no domingo 
às 9h. Em Juvenis, os poveiros enfrentam o 
CP Natação, no sábado, às 15h. A equipa de 
Juniores conta com dois jogos no calendário, 
um frente ao Gondomar, na sexta-feira, às 

22h, e outro frente ao Modicus de Sandim, 
no domingo, às 11h30.
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ANDEBOL De 2 a 4 de Abril o andebol do 
Feirense marcou presença no HANDE-
GAIA’15 com praticamente todos os esca-
lões, desde os minis aos juniores. Foram 
três dias intensos de competição com mais 
de 70 atletas em representação do emble-
ma que ostenta o castelo ao peito.
Os mais jovens feirenses foram mesmo os 
que chegaram mais longe. Os Minis atingi-
ram a final onde foram travados pela forma-
ção do Ginásio de Santo Tirso (27-23), que 
curiosamente tinham vencido na abertura 
do torneio (26-27). Nos restantes jogos so-
maram vitórias expressivas que espelham 
bem a qualidade da formação azul.
Para além dos minis, também os infantis 
e juniores tiveram excelentes prestações, 
ambas estiveram muito perto da final, 
mas acabaram a disputar o 3.º/4.º lugar. 
Os infantis na fase de grupos só foram 
derrotados pela formação da casa, o FC 
Gaia, e nos restantes jogos estiverem à 
altura, no derradeiro jogo acabaram traídos 
pelos postes no desempate de livres de 
sete metros, após um empate a 17-17, com 
a formação do S. Mamede. Os juniores es-

tiveram em bom plano, com uma formação 
composta essencialmente por juvenis, só 
caíram perante as poderosas formações 
do Santo Tirso e S. Mamede. Ainda assim 
estiveram a um passo do sempre honroso 
3.º lugar, mas deixaram escapar a vitória nos 
últimos minutos para a formação da casa, 
pela margem mínima (27-28).
A formação dos juvenis, começou a sua 
participação a perder com o FC Porto, mas 
depois foi sempre a subir, com várias vitó-
rias por números esclarecedores. No final 
acabaram por conquistar um honroso 5.º lu-
gar num jogo com a formação do Gondomar 
que venceram e convenceram por 28-16.
Finalmente no escalão de iniciados, o feiren-
se foi capaz do melhor e do pior. Começaram 
com uma derrota pesada contra a formação 
do S. Mamede, que acabou em 1.º lugar, mas 
no 2.º jogo realizaram contra o FC Porto uma 
2.ª parte soberba, mesmo em inferioridade 
numérica durante largos minutos, que 
quase dava vitória. Infelizmente no último 
jogo deixaram-se surpreender pela equipa 
do Padroense (25-26) e terminaram a sua 
participação em 8.º lugar.

FEIRENSE NA MÁXIMA FORÇA NO 
HANDEGAIA’15
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Os pavilhões do FC Gaia,

Municipal de Gaia, Colé-

gio de Gaia (Pavilhão A e

Pavilhão B) e Maia e Bre-

nha foram palco, nos dias

2, 3 e 4 de abril, do

torneio HandGaia 15, que

contou com centenas de

atletas de 50 equipas,

entre elas o FC Gaia e o

Colégio dos Carvalhos,

dos escalões Bambis, Mi-

nis, Infantis, Iniciados, Ju-

venis e Juniores.

No escalão Minis, ganhou

o Sto. Tirso B, no escalão

dos Iniciados o primeiro

lugar foi conquistado pelo

S.Mamede B. Já no es-

calão de Infantis o FC

Gaia conquistou a taça.

Relativamente ao escalão

de Juvenis, o grande

vencedor foi o FC Gaia A.

Nos Juniores, a equipa

que se sagrou campeã foi

o Sto.Tirso.

No domingo, após os

jogos de término do tor-

neio, decorreu a Cerimó-

nia de Encerramento do

HandeGaia 15, que con-

tou com a presença de

várias personalidades li-

gadas ao andebol e do

presidente da Junta de

Freguesia de Mafamude

e Vilar do Paraíso, João

Paulo Correia.

TORNEIO HANDEGAIA 15 RECEBEU
CENTENAS DE ATLETAS

ANDEBOL
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luís neves

Andebol:
JAc perdeu 
final da Taça 
de Portugal

A equipa de andebol sénior fe-
minino do JAC, Alcanena, perdeu 
a final da Taça de Portugal no dia 
29 de Março, com o Madeira SAD 
por 33-18, um resultado expres-
sivo e que demonstra o poderio 
da formação insular. Na primeira 
parte do jogo, disputado em Loulé, 
o Madeira SAD já vencia por sete 
golos de diferença (14-7) e na 
segunda parte as vencedoras do 
troféu voltaram a ser mais fortes, 
vencendo por 19-11. A formação 
da madeira conquistou o troféu 
pelo 17.º ano consecutivo.

No dia anterior, o JAC tinha 
garantido a final ao bater o Santa 
Joana, equipa líder do segundo 
escalão, por 28-25. Na prova 
masculina, o ABC derrotou o FC 
do Porto e conquistou a sua 11.ª 
Taça de Portugal da modalidade. 
O jogo foi disputado até à última 
e o resultado final, a favor dos 
minhotos, foi um tangencial 25-24.
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O Clube Vela de Tavira 
(infantis) e o Centro de 
Atletismo das Galinheiras 
(minis) são os vencedores 
da 3.ª edição do torneio de 
andebol Cidade de Castelo 
Branco, que durante três dias 
(2, 3 e 4) movimentou mais 
de três centenas de atletas. 
A festa do andebol jovem 
esteve presente nos três 
pavilhões que serviram de 
suporte ao evento. Um ca-
minho que a Associação 

TORNEIO INFANTIL CIDADE DE CASTELO BRANCO

Andebol reinou por três dias
FESTA Foi em ambiente de festa que se fez a terceira edição do torneio da ADA. Mais de três 
centenas de crianças desfrutaram dos jogos. Para o ano há mais.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

Desportiva Albicastrense 
(ADA) não quer perder. Il-
deu Correia, responsável do 
torneio, destaca o esforço 
que está a ser realizado: “é 
um investimento com re-
torno no futuro. A base está 
nos minis e este clube tem 
de criar uma suporte forte 
de formação para que mais 
tarde não tenha de recorrer 
a um número signifi cativo 
de jogadores de fora para 
alimentar a equipa sénior”.
A altura da Páscoa está re-
servada no calendário para 
este torneio. É assim de há 

três anos a esta parte. “Em 
todas as edições os números 
têm aumentado. Em 2013 
foram 90 atletas, o ano 
passado 150 e agora mais 
de trezentos. Queremos 
continuar a crescer”, diz 
aquele dirigente. 
Para além do movimento 
desportivo (na tarde de 
sábado, na final de minis, 
a bancada nascente do Pa-
vilhão Municipal estava 
praticamente cheia), estas 
iniciativas “trazem gente a 
Castelo Branco. O desfile 
e passeio dos participan-

tes correram muito bem”, 
acrescentou Ildeu Correia. 
O papel dos pais dos atletas 
albicastrenses, muito dinâ-
micos na parte logística do 
torneio, foi elogiado tanto 
pelo responsável pela área 
da formação, como pelo 
próprio presidente da ADA, 
António Mata, na cerimónia 
de encerramento.
Ao todo estiveram em jogo 
18 equipas e ainda houve 
oportunidade de efetuar 
um encontro de juvenis, 
entre a ADA e o Ílhavo, que 
pertence à 1.ª divisão da 

categoria. 
Vela de Tavira, Assomada, 
Quinta da Princesa (infantis 
fem.), Vela de Tavira, Zona 
Azul, Penedono (infantis 
masc.) e Galinheiras, Zona 
Azul, Alavarium (minis) 
compuseram os pódios em 
Castelo Branco. Associação 
Desportiva Albicastrense 
e Casa do Benfi ca em Cas-
telo Branco garantiram as 
presenças locais no torneio. 
Uma referência individual 
para Inês Margarida (CB 
Castelo Branco) que foi elei-
ta a melhor guarda-redes.

Uma das representações da ADA e a cerimónia de encerramento do torneio
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