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ANDEBOL — TAÇA  CHALLENGE — 1/8 DE FINAL 
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CARLOS RESENDE 

Miemos 
SIgtrtl ihOMassen e Tobias Sc h mack, da BelgIca O extremo Fábio Vidrago foi o melhor marcador (9) do ABC na goleada ao HC Kehra 

I ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

Final como missão 
ABC oferece aos adeptos goleada à moda antiga nos oitavos de final 

Minhotos querem repetir trajetória de 2015, mas agora com sucesso 

EL,UAROO,J01á ,RA/A), 

ror 

EDITE DIAS 

O
ABC confirmou a pas-
sagem aos quartos de 
final da Taça Challen-
ge ao golear, na se-
gunda mão da elimi-

natória, o HC Kehra por 31 golos 
de diferença (14-45)! 

E a vantagem começou cedo a 
ser construída, pois aos sete minu-
tos já o técnico estónio pedia o pri-
meiro time out (2-8), ainda bara-
lhado com a velocidade com que  

Vidrago marcava três golos segui-
dos. Ao intervalo o ABC vencia por 
claros 9-22 e no segundo tempo 
continuou a fazê-lo, com o Kehra 
a marcar cinco golos apenas. 

Os minhotos já tinham ganho 
na véspera, também em Braga, os 
estónios, por 40-29, e ontem foi 
altura para emendar defeitos e 
presentear o público com urna go-
leada à moda antiga. 

Se dúvidas restassem, o ABC 
sabe bem qual o caminho que quer 
trilhar: «O resultado diz tudo. O 
nosso objetivo era passar a elimi- 

natória e vencer. Esta tarde corri-
gimos os erros defensivos. No ano 
passado estivemos na final e a nos-
sa expectativa é que este ano pos-
samos vencer a Taça», assumiu o 
treinador Carlos Resende. 

Com o mesmo objetivo em 
mente apresentou-se o ponta-es-
querda Fábio Vidrago, melhor mar-
cador do encontro, com 9 golos. 
«Queremos ir o mais longe possí-
vel e ganhar, claro. Queremos ven- . 
cer todas as competições em que 
entramos. No campeonato tam-
bém», avisou o internacional. 
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TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, que no sábado
já tinha ganho o jogo da primei-
ra mão dos oitavos-de-final da
Taça Challenge de andebol, por
40-29,  entrou ontem seguro na
defensiva e eficaz na finaliza-
ção, construindo cedo o avanço
no marcador que foi consolidan-
do ao longo do jogo.

Ao contrário de sábado, ontem
o guarda-redes estónio Anton
Terekhov não conseguiu parar
os remates dos jogadores do
ABC que lhe surgiram isolados.

Hugo Rocha, na posição de
pivot, aos 6 metros, e Fábio
Vidrago [este seria com 9 golos
na sua conta pessoal o melhor
concretizador], ora nas entradas
pela ponta esquerda ora  em
contra-ataque, desequilibraram
o encontro com os estónios. 

Ainda no primeiro quarto de
hora, Pedro Spínola e Carlos
Martins também marcaram,
estabelecendo aos 15 minutos
um parcial de 5-14,  que dava
pouca margem de incerteza.

Tal como fizera no sábado, nos
últimos 10 minutos do primeiro

período, Carlos Resende já tinha
rodado quase toda a equipa,
gerindo a condição física e ritmo
competitivo de todo o plantel.

Chegando ao intervalo já a
vencer por uma diferença de 13
golos (9-22), a equipa lusa vol-
tou para a etapa complementar
com uma rapidez de processos à
qual a equipa vinda do Leste não
foi capaz de dar resposta, um
padrão que já pusera de véspera
em prática — conseguindo nos
primeiros oito minutos um
parcial de sete golos que levou a
contagem para um já vertiginoso
9-29.

Na ponta final, já com o tercei-
ro guarda-redes, Cláudio Silva
em jogo, depois de Humberto
Gomes e Emanuel Ribeiro, a
equipa bracarense continuou a
cavar a diferença, agora graças
às entradas pela ponta de Diogo
Branquinho ou aos remates de
meia distância de André Gomes.

Nos minutos finais, mesmo
com a eliminatória mais do que
garantida, a equipa minhota
manteve atitude competitiva,
por vezes até correndo riscos de
ordem física, dado o empenho
na disputa de cada bola.

Challenge: ABC/UMinho 
confirma quartos-de-final
QUARENTA E DOIS GOLOS. Nos oitavos-de-final da Taça Challenge, neste fim-de-semana no Pavilhão
Flávio Sá Leite, a duas mãos disputadas com os estónios do HC Kehra, este foi o saldo favorável ao
ABC/UMinho: 40-29 sábado no primeiro jogo e 14-45, ontem, a carimbar passagem aos quartos.

GERALDO DIAS 

Fábio Vidrago, em contra-ataque, remata rente à anca de Anton Terekhov

HC KEHRA 14
Anton Terekhov e Mikk Aasma (GR),
Jaan Kauge, Antti Rogenbaum (2), Siimo
Tanavots, Indrek Normak, Indrek Napsep
(3), Uku Tanel, Kaupo Liiva, Jorma Kasper
(1) ; Ingmar Kasuk, Marko Slastinovski (1),
Dmitriy Yankovskiy (1),  Kaimar Lees (3);
Kaspar Lees (3) e Viktor Skrypak (1).
Treinador: Indrek Lillsoo.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros  Sigurd Thomassen e
Tobias Schmack (Bélgica) .
Intervalo 9 - 22.

ABC/UMINHO 45
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (9), Hugo
Rocha (6), Pedro Seabra, Diogo
Branquinho (7), Miguel Sarmento (1),
Pedro Spínola (5), João Gonçalves (2),
Carlos Martins (3 ), Nuno Grilo (3 ),
Oleksander Nekrushets (3), André Gomes
(3) e Tomás Albuquerque (3). 
Treinador: Carlos Resende.

O Andebol 1 regressa no
próximo fim-de-semana
para o play-off — nesta
fase à melhor de três, de
disputa do título e lugares
de acesso às provas
europeias, com os jogos
seguintes:
Avanca-FC Porto
P. Manuel-ABC/UMinho
Madeira SAD-Benfica
Águas Santas-Sporting

O Grupo B, entre os que
vão competir para evitar
os dois últimos lugares, de
despromoção, tem início
dia 27 com os jogos
seguintes:
AC Fafe-Maia/ISMAI
Belenenses-SC Horta
Neste grupo os clubes
jogam todos entre si a
duas voltas.

+ campeonato

Carlos Resende
(treinador do ABC)
“Jogadores procuraram
dar o seu melhor”
“Gostei da aplicação. Procuramos
incutir em todos os treinos e em
todos os jogos, concentração e
motivação, a dar sempre o melhor
de cada um.  Os jogadores procura-
ram, de facto, dar o seu melhor. 
Resolveram dificuldades que sába-
do tivemos no início da primeira
parte em termos defensivos. 
Depois, tudo nos saía bem e houve
também algum desânimo na equi-
pa adversária. 
Queremos ganhar esta prova, mas
a sorte é importante. A equipa
vencedora da edição anterior foi
eliminada logo à primeira vez que
entrou, porque teve a infelicidade
de jogar connoso. Também foi mui-
to confortável ter os dois jogos em
casa. Os nossos dirigentes estão de
parabéns” .

Fábio Vidrago
(jogador do ABC)
“Entrámos bem e saímos
no contra-ataque ”
“Entrámos bem na partida, não 
facilitámos. Estivemos bem e 
conseguimos sair muitas vezes no
contra-ataque. Foi isso que nos 
ajudou a facilitar neste jogo. 
Depois entraram os mais novos e
também é importante para eles.
Em todas as competições queremos
ganhar”.

§cabinas
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CS Madeira arrasa campeão Alavarium 
Surpresa talvez, mas mérito total 
para a formação do CS Madeira on-
tem no Pavilhão do Funchal, frente 
ao Alavarium, campeão em título re-
lembre-se que acaba por ter um fim 
de semana arrasador na Região. On-
tem vitória categórica das andebo-
listas comandadas pelo técnico 
Marco Freitas por 31-22, com 17-12 
ao intervalo já favorável às madei-
renses. Urna vitória justa, perante 
um adversário mais forte, mas que 
perante as madeirenses acabou 

mesmo por ser vulgarizado. A este 
nível sem dúvida que o papel de li-
derança do seu técnico Marco 
Freitas e uma equipa muito certi-
nha deitou por terra a mais valia 
contrária e porque não um Alava-
ri= sem humildade ontem em 
campo. O Sports demonstrou 'tra-
balho de casa bem feito' liderando 
todo o jogo com qualidade. Este re-
sultado permite ao Sports Madei-
ra ascender ao 5.° lugar na tabela 
classificativa o que é excelente. 
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O Madeira SAD foi incapaz de superar o Gaia. 

Colégio de Gaia bate 
Madeira Andebol SAD 
NORTENHAS 
AFIRMAM LIDERANÇA 
NA PROVA E 
CANDIDATURA AO 
TÍTULO NACIONAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Se dúvidas haviam no que à quali-
dade e mais valia do actual plan-
tel do Colégio de Gaia, ontem 
uma vez mais, agora no Funchal 
frente ao Madeira Andebol SAD, 
as nortenhas reafirmaram de que 
são de facto neste momento um 
forte candidato à luta pelo título 
de campeão nacional. 

A formação do histórico Colégio 
de Gaia bateu as madeirenses por 
24-23 com 11-10 ao intervalo favo-
rável ao Madeira SAD. 

A reafirmação do Gaia como 
equipa líder da prova, lugar que 
deverá levar até ao final da fase re-
gular, faz-se porque apresentam 
um plantei de qualidade com mui-
tas soluções, quase que duas ande-
bolistas por posto específico e qua-
se todas elas de bom nível técnico. 
Um realidade que permite a não 
existências de altos e baixos no an-
debol praticando dando ao jogo  

uma regularidade determinante 
para segurar a pressão contrária. O 
Madeira Andebol, pelo contrário, 
não deixando de estar como lhe 
compete nos lugares onde se luta 
pelos títulos, ontem e não, só vol-
tou a revelar as suas fragilidades. 
Depende em demasia de algumas 
individualidades, tem poucas op-
ções para mudar ao longo do jogo e 
tem fraca produtividade na sua  

baliza. E quando assim é e perante 
equipas como o Gaia neste caso, 
tudo se complica Ainda assim re-
giste-se ontem um encontro muito 
competitivo, com as madeirenses a 
errarem muito, mas ainda assim a 
terem nas suas mãos todas as pos-
sibilidades para vencer. Faltou ca-
beça fria, nesses momentos o que 
não aconteceu ao seu adversário. 
Uma vitória justa do Gaia. 
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ABC NOS "QUARTOS"
DA CHALLENGE
O ABC/UMinho garantiu 
ontem a passagem aos 
quartos de fi nal da Taça 
da Challenge, em Andebol.
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Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho 

«Gostei da atitude»  
Carlos Resende gostou da «atitude» dos seus 
jogadores.

«Gostei, sobretudo, da atitude e da aplicação 
da equipa. Aquilo que procurámos induzir nos 
treinos e jogos e, hoje (ontem), os jogadores pro-
curaram dar o melhor e deram. Resolveram al-
gumas dificuldades que ainda tivemos no iní-
cio da primeira parte, em termos defensivos, e, 
a determinada altura, tudo nos saia bem e algum 
desanimo na equipa adversária ajudaram a que 
o resultado fosse tão dilatado, julgo que não ex-
pressa a diferença que existe entre as duas equi-
pas, mas é possível quando as coisas saem tudo 
bem a uma equipa», destacou, no final do en-
contro, o técnico da turma academista.

Quanto ao próximo adversário, Carlos Resen-
de disse, em jeito de brincadeira, esperar «uma 
equipa que perca os dois jogos». «Essa era a me-
lhor equipa», brincou. «Queremos chegar à fi-
nal da Taça Challenge e ganhar a prova, mas nas 
provas europeias sabemos que o fator sorte é im-
portante. Vejam a equipa vencedora da prova na 
época passada (Odorhei) foi eliminada logo na 
primeira eliminatória, porque teve o azar de jo-
gar connosco», finalizou.

O técnico do HC Kehra, Indrek Lillsoo, falou 
em derrota «pesada» por números «inacreditá-
veis». «Todos estiveram mal», lamentou.
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 pedro vieira da silva

O    
ABC/UMinho carim-
bou, ontem, tranqui-
lamente, a passagem 
aos quartos de final 

ABC/UMinho carimbou passagem aos quartos de final da taça challenge

Foi um 31... para os estónios

dré Gomes, Oleksander 
Nekrushets, Tomás Albu-
querque, Miguel Sarmento 
e João Gonçalves puderam, 
assim, mostrar serviço.

Ao intervalo, registe-se, 
a turma de Braga já ven-
cia por 22-9 mas, na se-
gunda parte, os forastei-
ros – o conjunto da Estónia 
aceitou jogar as duas par-
tidas em Braga e, no sába-
do, o ABC jogou em casa – 
aumentaram a vantagem, 
tendo terminado a partida 
com 31 golos de diferen-
ça. Muitos golos, de facto.

Agora, o ABC/UMInho 
espera pelo adversário nos 
quartos de final. Vencer a 
prova é o objetivo da tur-
ma academista.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Sigurd Thomassen (Bélgica) e 
Tobias Schmack (Bélgica)

HC Kehra 14
Anton Terekhov (gr), Uku-Tanel Laast, In-
drek Napsep (3), Marko Slastinovski (1), 
Jorma Kasper (1), Antti Rogenbaum (1) 
e Kaspar Lees (3). Jogaram ainda Mikk 
Asma (gr), Jaan Kauge (1), Kaupo Liiva, 
Dmitriy Yankovskiy (1), Viktor Skrypak, 
Indrek Normak, Kaimar Lees (3) e Siimo 
Tanavots (3) 

Treinador:  Indrek Lillsoo

ABC/UMinho 45
Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (9), 
Hugo Rocha (5), Pedro Seabra (1), Pedro 
Spínola (5), Nuno Grilo (3) e Carlos Mar-
tins (3). Jogaram ainda: Emanuel Ribei-
ro (gr), Cláudio Silva (gr), Diogo Branqui-
nho (7), Miguel Sarmento (1), Oleksander 
Nekrushets (3), André Gomes (3), Tomás 
Albuquerque (3), João Pedro Gonçal-
ves (2)

Treinador:  Carlos Resende

A
ve
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o
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Pedro Spínola prepara-se para marcar mais um golo da turma acamemista

Fábio Vidrago foi o melhor marcador da turma academista, com nove golos

da Taça Challenge, após 
vencer, pela segunda vez 
num espaço de 24h00, os 
estónios do HC Kehra, des-
ta vez por 14-45 (a segunda 
mão foi fora).

A diferença de 31 golos 
talvez não espelhe a dife-
rença real entre a turma 
finalista da última edição 
da Taça Challenge e a equi-
pa da Estónia, mas a van-
tagem do ABC/UMinho 
justifica-se. 

E, sublinhe-se, na se-
gunda parte, o técnico da 
turma minhota, Carlos Re-
sende, rodou todo o plan-
tel e, na maior parte dos 
últimos 30 minutos, Ema-
nuel Ribeiro (Cláudio Sil-
va), Diogo Braquinho, An-
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ANDEBOL
MADEIRA SAD FALHA
“ASSALTO” À LIDERANÇA 

A equipa de andebol do Ma-
deira SAD falhou ontem o
“assalto” à liderança do
Campeonato Multicare da 1.ª
Divisão Feminina ao perder
em casa ante o líder Colégio
de Gaia, por 23-24. As norte-
nhas passaram a somar 58
pontos contra os 55 das ma-
deirenses. Já o CS Madeira
venceu o Alavarium por 31-
22, passado a somar 40 pon-
tos e a destacar-se no 5.º lu-
gar.
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ANDEBOL 
MARÍTIMO VENCE MODICUS 
E “CIMENTA” 5.º LUGAR

O CS Marítimo recebeu e
venceu, por 25-23, o AD Mó-
dicus Sandim, no passado
sábado, em partida da 17ª
jornada 1.ª fase/zona Norte
do Campeonato Nacional 2ª
Divisão Masculina. A equipa
liderada por Paulo Vieira che-
gou ao intervalo a vencer por
14-8. Com esta vitória, os
“verderubros” ocupam o 5.º
lugar om 39 pontos.
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ABC ACOMPANHA 
MACA NA TAÇA °MUNGE 
O ABC, que já disputou duas finais (2004/05 
e 2014/15), juntou-se ao Benfica, finalista em 
2010/11, nos quartos de final da Taça Challen-
ge. Após a vitória na primeira mão (40-29), 
ontem, de novo em casa, os academistas 
venceram os estónios do Kehra por 45-14, 
com Vidrago a marcar nove golos. Além das 
duas equipas lusas, também os noruegueses 
do Fyllingen Bergen já se apuraram. —RA 

Página 10



A11

  Tiragem: 74277

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 13,28 x 14,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63142782 15-02-2016

Bracarenses bateram estonianos por uma diferença de 31 golos 

Minhotos nos quartos de final da Taça Challenge 

ABC volta a cilindrar 
O ABC apurou-se, ontem, 

para os quartos de final da 
Taça Chàllenge. onde já esta-
va o Benfica, depois de ter 
voltado a cilindrar a frágil for-
mação do HC Kehra, da Estó-
nia, por 45-14. Uma diferença 
de 31 golos que diz tudo sobre 
a história do jogo e da elimi-
natória. Na véspera, no jogo 
da primeira mão, os minho-
tos já tinham vencido, de for-
ma folgada, por 40-29. 

Num jogo de sentido úni-
co, Carlos Resende aproyei-
Um para rodar a equipa e uti-
lizou os 15 jogadores inscri-
tos na ficha de jogo, incluin-
do os três guarda-redes. 

Com uma eficácia de pra-
ticamente 100%. o ABC já ga-
nhava por seis golos de dife-
rença aos sete minutos e 
meio (8-2), altura em que o 
treinador adversário pediu o 
primeiro desconto de tempo. 

Ao intervalo, o ABC vencia 
por 22-9 e, na segunda par-
te. não baixou o ritmo. Fábio  

Vidrago, com nove golos, es-
teve de pontaria afinada, se-
guido, de perto, por Diogo 
Branquinho, que se ficou pe-
los sete remates certeiros. A.N. 

HC Kska 
ABC  
Local Pavilhao Flavo Sá Leite, em Braga 
kW« Sigurd Thomassen e lobas Schmack 
(Békica) 

IIC Kok* Anton Ierekliov Uru-Tacid Liam. 
Inch* Napsep (3), M31103Slasonovski (11 'Lema 
Kasper (1), Anta Rogenbaum (1.1. Kaspar Laos (31 
MOA Asma (gr). Jean Kauge (1), Kaupo 
DIntity tffikihSkly ak Viktor Sbaypak, kidrek 
Normal, Karina, Laos (3)e SINTO TarlavOtS. 
~nadar Inctrek Lisa, 
allie Humberto Gomes (gr). Fabio Vidca;10 (9). 
ria40 Rocha (5) Poio Seabra (I). Pedro Si rola 
(5). Nu no Gnio 01 Carlos Martins (3), Emanuel 
Ribeiro (ri), (laudo Silva (q) Diogo Branquinho 

Miguel Sarmento (1), Gieksander Nekrushets 
'vidre Gomes (3), Tomas AbiqUerqUe (3). 

la3o Pedro Gonçalves (2) 
'Nanado( Canos Resende 
Ao inter," 9-22 

14  
45 
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LOCAL: Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga 

ABC está nos quartos-de-
final da Taça Challenge, 
depois de ter goleado os 
estánios do HC Kehra 

Indrek Lillsooe 
LIS fX( 

M AASMAA 0 o 
A ROGENBAUM 2 0 
INDREK NAPSEP 3 0 
KAUPO UVA 0 0 
JORMA KASPER 1 O. 
M SLASTINOVSKI 1 0 
D. YANKOVSKIY 1 0  

°Carlos Resende 
GLS EXC 

H. GOMES* 0 0 
FABIO VIDRADO 9 0 
HUGO ROCHA 6 0 
PEDRO SPÍNOIA 5 0 
CARLOS MARTINS 3 1 
PEDRO SEABRA 0 0 
NUNO PEREIRA 3 1  

A. TEREKHOV o O E RIBEIRO* O O 
KASPAR LEES 3 O CLAUDIO SILVA* O O 
KAIMAR LEES 3 O D. BRANQUINHO 7 O 
VIKTOR SKRYPAK O O ANDRÉ GOMES 3 O 

1 ALBUQUERQUE 3 O 
M SARMENTO 1 1 
JOÃO GONÇALVES 2 1 
O NEKRUSHETS 3 O 

AO INTERVALO: 9-22 

ÁRBITROS: Sigurd Thomassen e Tobias 
Schmack (BEL) 

AND 

EBOCArl FACILIDADES 

1.*Mão 2.°M ao 

26.30 20 fev 

20 fev 

45.14 

Celik (BiEt)-Wacker Thun (SUI) 20 Fev 21 Fev 

St. Petersburg (PUS)-Ankara (TUR) 30.26 21 fev 

Benfica • (POR) F. Verijs (EST) 34.14 23.26 

33-19 

Dukla Praha (R. CHE)-Vise (BEL) 38-27 21 fev 

NORBERTO SANTOS 

1511 O Al3Cjuntou -se ontem ao Ben 
fica nos quartos -de - final da Taça 
Chailenge, depois de ter imposto 
umagoleada ao HCKehra, da Estó-
nia, por 45-14, em jogo da segunda 
mão dos oitavos -de- final. Na vés-
pera, os minhotos já tinha obtido 
uma vitória robusta (40-29). 

A turma de Carlos Resende 
praticamente não teve oposi-
ção, tal foi o ritmo e a seguran - 
ça defensiva com que o ABC 
atuou no -Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga. 

lá se anteviam muitas facili-
dades, mas os jogadores do 
ABC cumpriram as ordens do 
técnico: ganhar por muitos go - 
los de diferença e nunca tirar o 
pé do acelerador. Desde muito  

cedo se acentuou a diferença com 
um Fábio Vidrago que teve uma 
tarde em cheio ao apontar 9 golos, 
alguns dos quaisde belo efeito. - 

Quando chegouo intervalo, com 
o ABC a ganhar por 22-9, ainda se 
pensou que a formação adversária 
pudesse reagir. Mas tal não sucedeu 
e, pior do que isso, apenas marcou 
mais cinco golos. Foi uma diferen- 

ça abiçgal para o jogo da véspera, 
onde oHC Kehra ao intervalo tinha 
marcado16 golos. 

Resende deu ordem de entrada 
a outros jogadores e Diogo Bran-
quinho esteve a bom nível, mar-
cando em 3 ataques consecutivos, 
numa partida em que André G6-
mes, de 18 anos, começa a ganhar 
algum espaço de intervenção. 

"O importante era ganhar e 
pagar à fase seguinte. Creio 
que o nosso adversário desa-
nimou lia 24  parte. O objetivo 
passa por ganhar esta Taça 
Challenge", disse o treinador 
Carlos Resende, numdisonso 
que foi partilhado por Fábio 
Vidrago, o melhor marcador (9 
golos) do ABC: "Queremos 
conquistar esta prova e tam-
bémocampeonato." 

TAÇACHALLE:NGE 
OITAVOS-DE-FINAL 

Esch (LUX)-Aalsmeer (HOL) 

Loutrakiou (GRE) Sasja (BEL) 23-24 

ABC "(POR)-Kehra (GRE) 40.29 

Fyllingen" (NOR)-Kragujevac (SER) 35.28 

'Já apurados 
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Ales Abrao marcou três golos mas o Benfica não evitou a derrota na Luz 

Nikolaos Ziatanos (GR) 
K.Tsiiirnparis(GR) 
Nikotaos Arvanitid4s 
lhos Maosevic 
N. Charalampidis (1) 
Stefanos Michallidis 
Dlogenls kostolidis (5) 
C. Ananladis (4) 
Dimitrios Bantis (1) 
Fanis Deliglannis 
Grigorios Sanikis 
Nikolaos Voutsas (1) 
Savvas Karypldis (4) 
Aggelos Dragolas (2) 
A.TrMntafyãidis 
Siobodan Veselinovic (8) 

STYLIANDS ENÉ3tliS 

Hugo Rguelta (GR) 
Nikola Mitrevski (GR) 
Javier Borragan (2) 
Tiago Ferro (2) 
Tiago  Pereira  
João Pais (3) 
Beione Moreira (1)  
Pauko Moreno 
Uelington Ferreira (1) 
Augusto Aranda (1) 
Alexandre Cavakantl (1) 
Filedy Semedo (1)  
Hugo Lima (3) 
Flávio Fortes (2) 
Dragan Vrgoc (3) 
Ales Abrao (3) 

MARIANOMARUNOORTFGA 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

Sem direito a aplausos 
Benfica passou eliminatória mas perdeu com gregos o Encarnados marcaram apenas seis 

golos na segunda parte o Sorteio dos quartos de final realiza-se dia 23 de fevereiro 

ANDRE ALVES/ASF 
ANDEBOL — TAÇACHALLENGE — V8 FINAL (2'140) 

Pavilhão n.°2 da luz, 
em Lisboa 

RUPP% VERIAS • BENFICA 

°finjo/ALO  16 

iikBrnios 
Milan Hajek e Macho KareCda República Checa 

POr 

EDITE DIAS 

O
BENIFCA está nos quar-
tos de final da Taça 
Challenge e conhecerá, 
dia 23, o próximo ad-
versário, mas terá de 

trabalhar muito mais se quiser 
manter -se na Europa. 

Ontem, na Luz, a equipa de 
Mariano Ortega perdeu com os 
gregos do Filippos Verias, um re-
sultado impensável para quem as- 

sistiu à primeira mão na véspera, 
na qual os encarnados venceram 
por 20 (!) golos (34-14), e, mes-
mo para quem não viu qualquer 
partida das águias esta época. 

Algo vai mal quando o segun-
do classificado do pobre campeo-
nato grego — que venceu outra 
equipa da Grécia para chegar a esta 
etapa — derrota na Luz o Benfica. 
Mesmo apostando nos atletas mais 
jovens e menos rodados do plan-
tei encarnado, apesar do sete ini-
cial ser o mesmo da véspera, ape- 

nas com Hugo Figueira na baliza a 
substituir Mitrevski e Aranda a 
render Davide Carvalho. 

Não obstante a boa entrada dos 
encarnados (0-3)— os árbitros ig-
noraram a chamada de atenção 
dos gregos para o facto das duas 
equipas jogarem de branco e ver-
melho —, cedo o Verias mostrou 
que tinha o orgulho ferido e che-
gou ao empate (8-8) antes dos 20 
minutos. Percebendo Qaviso, os 
portugueses acertaram agulhas e 
arrancaram novamente para uma  

Têm a palavra 

SEM MOTIVAÇÃO 

O nosso primeiro objetivo era 
passar a eliminatória e depois ganhar 
este jogo. Não conseguimos. A equipa 
grega mostrou que não era tão fraca 
como na véspera parecia e não 
tivemos motivação e cabeça para 
ganhar. Isso preocupa-me muito 

MARIANO ORTEGA 
.Treinador do landim 

ORGULHO GREGO 

Corrigimos algumas coisas, 
fomos melhores e a vitória é muito boa 
para o nosso orgulho. Se tiver na 
cabeça o primeiro jogo, o Benfica tem 
hipóteses de chegar à final, têm 
qualidade para isso. Até porque não há 
equipas espanholas ou alemãs 

STYLIANOS SEIREKIDIS 
Treinador do pilippos verias 

liderança que parecia tranquila 
ao intervalo (11-16). 

Mas quando todos esperavam 
mais 30 minutos de domínio ben-
fiquista, eis que os gregos avan-
çam a defesa e voltam a empatar 
(18-18). Com Vrgoc a ser melhor 
marcador da segunda parte, au-
tor de três dos seis golos (!) da 
equipa, o Benfica foi ultrapassa-
do pela primeira vez (21-20) aos 
51 minutos e não conseguiu inver-
ter um caminho que deixou estu - 
pefactos os adeptos na Luz. 
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Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (Gã)...  
Cláudio Silva (GR) 
Fábio Vldrago(9)  
Hugo Rocha (3) 
Pedro Seabra (2) 
DbgoBranquloho(3) 
Miguel Saimento (1) 
Pedro.Spinola (11) 
João Gonçalves 
C.arios Martins (3) 
Nuno Grilo (3) 
O.  Nekrushets (1) 
Andre Gomes (5) 

Tomas Albuquerque (3) 

CARLOS RESENDE 

Mlkk Aasmaa (GR)  
Jaan Kauge  
AMO Rogenbaum (3) 
SAmo Tnavots 
Indrek Normak (1) 
Indrek Napsep 
Uku-Tanel Laast (9) 
Kaupo Uiva (1) 
lama Kaspar 
Anton Terekhov 
Marko Slastinovski (7).  

DmItrly  Yankovskly (4): 
Viktor Sprypak (1) 
Kaspar Lees (3) 

Kaimar Lees 

~EM 

ABC abre a porta dosPEDROBREHAVE.'  quartos' 
ANDEBOL — TAÇA CHALIENGE — 1/8 DE FINAL (V 1140) 

Pavilhão Flavio Sá Leite, 
em Braga 

ARDI-1120S 
',4;urd Itionla',sen e Fobias Schniack , da Bélgica. 

3 Minhotos fogcan esta tarde, às 17 
horas, segunda mão da Challenge 
com estónios do HC Kehra 

O ABC deu ontem um passo im-
portante para juntar-se ao Benfi-
ca nos quartos de final da Taça 
Challenge, ao vencer por 11 golos 
(40-29) os estónios do HC Kehra, -
que se apresentaram em Braga com 
três internacionais. 

O ABC entrou melhor (4-1), 
mas os estónios aproveitaram os 
erros dos portugueses para se apro-
ximarem (8-7). Aliás, durante a 
primeira parte, os adversários es-
tiveram sempre em jogo e depois 
de um período em que tiveram três 
e quatro golos de vantagem, o ABC 
permitiu o empate (14-14), aos 25 
minutos, e foi para.  o descanso a 

Carlos Resende geriu o plantei 

vencer por um tangencia117-16. 
Sem mais tempo a perder, os 

minhotos entraram no segundo 
tempo a acelerar e de forma efi- 

ciente, colocando-se a vencer por 
cinco golos (22-17) passados cin-
co minutos. O treinador do HC 
Kehra ainda pediu um time-out, 
mas um parcial de 8-1 a abrir a se - 
gunda parte facilitou a tarefa dos 
bracarenses para o resto do jogo. 

A perder por 10 (28-18), o trei-
nador estônio solicitou novo des-
conto de tempo, mas não evitou 
que o ABC chegasse a várias van-
tagens de 10 golos, permitindo a 
Carlos Resende gerir da melhor 
forma o plantel, pensando, natu-
ralmente, na partida da segunda 
mão destes oitavos de final, hoje 
disputada, novamente no Flávio 
Sá Leite, a partir das 17 horas. 

O lateral-direito Pedro Spínola 
voltou a revelar-se um excelente 
reforço e marcou 11 golos. E. D. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nacional/ver.aspx?id=597735

 
Anotei algumas histórias com vida referentes a alguns atletas que fizeram parte da minha relação
profissional. Ficaria contudo com um sentimento de ingratidão se omitisse, muito embora de forma
muito genérica, alguns outros que também fizeram parte do património dos meus deveres e
obrigações e que ao longo do tempo também continuam a cultivar de forma afetiva a minha memória.
Fazendo um relato que a história do tempo sempre haverá de constituir expressão, refiro: No
F.C.Porto e na modalidade de Futebol - Vitoriano Ramos; Quim; Jaime Magalhães; Vermelhinho;
Domingos Paciência; Jaime Pacheco; Zé Beto; Semedo; Toninho; Festas; André; João Pinto; Augusto
Inácio; Laureta; Casagrande; Eurico; Frasco; Paulo Ricardo; Lima Pereira; Celso; Fernando Gomes;
Celestino; Paulo Alves; Varito; Futre; Juary; Mlynarzick; Best. Na modalidade de Hoquei em Patins -
Vítor Bruno e Castanheira Na modalidade de Andebol - Luzia. No Sp.C.Braga - Eugénio; João Mário;
Secretário; Folha; Virgílio e Marcão. No Vitória de Guimarães - Samuel; Dimas; Paulo Bento e Zaovich.
Atletas de outros clubes: Xico Afonso e Simão (Petro Atlético e Seleção de Angola); Rui Barros
(Juventus); Fernando Chalana (Bordéus e S.L.Benfica); Álvaro Magalhâes (S.L.Benfica); Tonanha
(Belenenses); Ricardo Fernandes e Altino (Moreirense); Gama (Rio Ave); Agostinho (Real Madrid);
Carlos Carneiro; Carlos Miguel e Brandão (F.C.P.Ferreira); Lawden (S.C.Freamunde) e João Viva
(F.C.Penafiel). Outras modalidades: Ni Amorim (automobilismo); Atletas portadores de lesões, em
geral de alta gravidade (cerca de 90% com intervenção cirúrgica), sofrendo um processo de
recuperação por vezes muito distinto, pois como sabemos, lesões iguais em atletas diferentes o
planeamento de trabalho a desenvolver exige uma metodologia de diferente intervenção. Fraturas;
Ligamentos cruzados; Pubalgias; Luxações; Roturas . foram algumas das lesões mais evidenciadas.
Encontrei alguns desses mensageiros de uma esperança provisoriamente perdida mais tarde como
alunos na Faculdade, caso do Celestino, concluindo de forma brilhante o seu curso superior de
Educação Física e Desporto; outros porém também me foram confiados nos seus cursos de
treinadores, caso do Jaime Pacheco, Semedo, Paulo Alves, João Mário e Gama e ainda por intermédio
do sangue que lhes transporta a vida, alguns dos seus filhos que encontro no Instituto Universitário da
Maia e que revejo no olhar de campeões "cavados" no tempo e também com muito orgulho procuro
numa sintonia de entendimento pedagógico e científico ajudar a encontrar no futuro uma renovada
esperança. São eles: João e Gonçalo Paciência (este com interregno por via profissional); Jaime
Pacheco Júnior; Martin Gomes (filho de Fernando Gomes); Ana Lucinda Barros (filha de Rui Barros);
Sérgio Conceição Júnior; Pedro Martins Júnior; Laureta Júnior e Caetano Júnior, juntamente com
outros profissionais de competência exercida ou desempenho já evidenciado, como Jorginho, Fábio
Faria e André Vilas Boas. No decorrer do meu percurso profissional, como por vezes digo e repito, pela
universidade da vida, que foi o F.C.Porto, entre as épocas 1982 e 1988/89, o tempo de férias nos
finais de época sempre me fiz acompanhar por alguns atletas que se encontravam em situações de
transição de competências pós clínicas e pré competitivas, tentando apurar exigências de diversa
ordem físico atlética e técnica no sentido de reentrar em pleno no início de nova época. Pode pensar-
se que as tais férias se tornavam momentos únicos de relaxamento e recreio. No entanto sempre
procuramos inserir treinos bidiários de cerca de 120 minutos cada, quer no início do dia, como no final
da tarde. No intervalo sempre dava para alguns momentos de envolvimento familiar. Não obstante o
facto de ninguém ser obrigado a efetuar este tipo de trabalho, não imaginam o grau de
profissionalismo que sempre nos norteou, como premissa a ser cumprida com o rigor e disponibilidade
demonstradas. Só assim se explica que, como já foi referido, a integração sem limites de todos os
atletas no arranque de nova época. Lembro a dupla Semedo e Zé Beto que de forma tão distinta,
expunham a sua categoria quer no ginásio do Hotel Montechoro, quer nos relvados em anexo,
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geralmente acompanhados pelos aplausos de quem interrompia o percurso de uma ida ou vinda de
uma manhã ou tarde de praia. Recordo as minhas deslocações, juntamente com Álvaro Magalhães em
que todos os dias se processavam entre o Hotel em Albufeira e as excelentes condições de treino no
Vale do Lobo, onde estavam instalados Fernando Gomes, Lima Pereira e Chalana. Noutra época muito
especial que antecipou a assinatura de Fernando Gomes com o Sporting de Sousa Cintra, e que dos
relvados do Vale de Lobo e ginásio Barrington, transitamos mais 20 dias para o estádio nacional.
Quantas foram as vezes que a comunicação social tentou interpelar o atleta bibota de ouro para tecer
considerandos menos abonatórios contra o club que, (apenas profissionalmente, registe-se), nesse
momento de nós não fazia parte. No entanto sempre mas sempre evitamos emitir qualquer frase ou
palavra que colocasse em causa a instituição F.C. Porto que também nos deu vida. Um parêntesis para
informar que após este trabalho, cada um de nós seguiu o seu destino, assinando o Fernando Gomes
pelo Sporting e eu a seguir pelo Sp.C.Braga. Ainda a referir que posteriormente estive em vários
colóquios com a presença de Fernando Gomes e perante as questões "armadilhadas" dum desejo feito
guerrilha contra o club, o nosso bibota de ouro sempre pautou o seu discurso de notável inteligência
intelectual, expressando uma exemplar dedicação às pegadas da experiência vivida como campeão
repetido em temp(l)o que para nós sempre foi sagrado. É com muito orgulho e alegria que o vejo no
seio da estrutura do club, exercendo notáveis e importantes funções, quer na observação e avaliação
de jogadores potencialmente a contratar, como nas honrosas missões de embaixador nos palcos
internacionais. A história das instituições que também de nós fez gente, exige nobreza de princípios
que a memória sempre deverá acordar em devoção e aplauso. Poderei anotar mais uma ou outra
história com vida (são tantas . cada atleta daria uma bela história), mas acrescento contudo uma
outra: ainda no F.C.Porto existia um atleta de nível internacional que tanto se envolvia no desejo de
acudir à obtenção dum record da sua recuperação que nos treinos tinha que limitar ao máximo a
intensidade do exercício. Julgava ele que aquilo era para rebentar e eu sentia-me quase impotente
para o impedir. Quantas vezes era necessário chamar o Artur Jorge e o médico Dr Domingos Gomes e
até o segurança para fechar as portas de acesso aos locais de treino. As cargas estavam devidamente
ajustadas e cientificamente planificadas. Mas o certo é que a recuperação estava muito deficitária e,
claro, encontrava-me num dilema, pois não sabia como explicar a situação. Até que um dia ouvi
alguém balbuciar: o . fulano tal . todos os dias desloca-se de bicicleta entre uma tal zona plana de
Leça com belas vistas para o mar . Logo pensei: lá está, este "inteligente"- anda a dar cabo do meu
trabalho!... Até que num belo dia, desloquei-me para uma zona isolada, escondido mas com vistas
para a estrada, até que vejo a despontar à distância o nosso herói feito ciclista, rolando em boa
pedalada. Registei o tempo e como aquilo era numa reta prolongada, até registei as pedaladas ao
minuto . e aguardei!... Mal acabava de anotar os dados e . lá me aparece o "figurão" que continuava,
tronco inclinado e lançado sobre os pedais em roda livre. Aguardei o tempo necessário para uma visita
à sua residência. Toquei à campainha (ainda tenho presente aquele som: tlim-tlão) e aparece-me a
sua esposa que me convida a entrar e tomar uma bebida. Segui-a até à sala de estar e que vejo eu?! .
o dito cujo em pleno treino, usando uma máquina de musculação "quase fora de combate" e até
desregulada, com cargas perfeitamente desajustadas!... Bom, não imaginam a discussão que ali se
gerou, com a esposa a cerrar os dentes e a desaparecer para outro aposento!... Como é possível, um
atleta a recuperar no club com uma determinada orientação metodológica subjacente nos princípios
básicos de evolução de competências, usando a carga com exata percentagem, intervalo, intensidade
e volume, etc . e tendo a necessidade de tempo de intervalo para recuperar, abusou de forma
extemporânea colocando em grave causa a sua total recuperação e claro, talvez menos importante,
mas a minha própria gestão de competências. Sinceramente até sentia o chão a fugir-me debaixo dos
pés, com os médicos a olhar-me de soslaio!... Bom, com a promessa de uma absoluta modificação de
comportamentos, lá voltamos a ter o "inteligente" em ótimas condições para competir, embora mais
tarde do que o previsto, relembrando a frase muitas vezes utilizada: "nunca esqueças que a água a
mais também mata a planta"!... Como referi, outros casos geravam tantas histórias, algumas até
hilariantes, desde consultas a videntes em noites de lua cheia, vergados por superstições que se
foram transformando em incertezas para alguns, razões para outros, e porventura muitos difíceis de
contrariar. Pressões e alertas por parte de diretores, empresários, treinadores, médicos e
paramédicos, jornalistas, familiares e até do próprio atleta .seria um desafio à minha integridade
moral e ética que jamais verei hipotecada. Por isso essa parte da minha vida sempre ficará expressada
no eco do meu pensamento silencioso!... Concluindo: ir ao encontro desse passado, nesta como dizer
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romagem de saudade e de peregrinação pelas veredas do humanismo, com atletas em situações de
crise e com os quais partilhei as mais exaltantes emoções, quase todas de glória e triunfo, após um
tempo de luto pela ausência do absorvente desafio em aplauso, foi como partilhar a natureza da vida.
Dou graças a Deus por da mesma me ter permitido encontrar razões e necessidades para desapertar
as sandálias e lançar-me à estrada. Fui escutando no eco do meu silêncio memórias, imagens e
sonhos que sempre ajudarão a iluminar o meu caminheiro do futuro!... Nesta conformidade,
revisitando a viagem do tempo, ilustrado pelas muitas canseiras apetecidas e devidamente
partilhadas, foram acontecendo outras histórias com vida e que poderei cognominar de "Fontes para o
Sucesso", essas autenticadas por algumas das razões que no próximo artigo poderei evidenciar. José
Neto Metodólogo de Treino Desportivo Mestre em Psicologia Desportiva Doutorado em Ciências do
Desporto/Futebol Formador de Treinadores F.P.F. - U.E.F.A. Docente Universitário
 
 14-02-2016
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A18

ABC nos quartos de final da Taça Challenge com nova vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=597706

 
O ABC confirmou o apuramento para os quartos de final da Taça Challenge de andebol, ao vencer o
HC Kehra, da Estónia, por 45-14 na segunda 'mão' dos oitavos de final. Na primeira 'mão', também
disputada em Braga, no sábado, a equipa orientada por Carlos Resende vencera por 40-29. Fábio
Vidrago, com nove golos, foi o melhor marcador do ABC que ao intervalo já vencia por 22-9.
 
 14-02-2016
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A19

ABC nos quartos de final da Taça Challenge com nova vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=597706

 
O ABC confirmou o apuramento para os quartos de final da Taça Challenge de andebol, ao vencer o
HC Kehra, da Estónia, por 45-14 na segunda 'mão' dos oitavos de final. Na primeira 'mão', também
disputada em Braga, no sábado, a equipa orientada por Carlos Resende vencera por 40-29. Fábio
Vidrago, com nove golos, foi o melhor marcador do ABC que ao intervalo já vencia por 22-9.  Gostei,
sobretudo, da atitude e da aplicação da equipa. É aquilo que procurámos induzir nos treinos e jogos e,
hoje, os jogadores deram o seu melhor. Resolveram algumas dificuldades em termos defensivos no
início da primeira parte e, a determinada altura, tudo nos saía bem e algum desânimo na equipa
adversária ajudaram a que o resultado fosse tão dilatado , disse Carlos Resende no final da partida.
 
 14-02-2016
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ANDEBOL 

ÁGUIAS NOS 'QUARTOS' 
O Benfica apurou-se ontem 
para os quartos de final da 
Taça Challenge de andebol, 
apesar da derrota com os gre-
gos do Verias, por 26-23. No1.0  
jogo as águias venceram 34-14. 
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TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho garantiu on-
tem, no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, uma vantagem de 11 golos
(40-29) sobre os estónios do HC
Kehra, em jogo da primeira mão
dos oitavos-de-final da Taça
Challenge de andebol. 

A segunda mão, que por acor-
do entre ambos os clubes, volta a
disputar-se hoje em Braga, tem
início às 17 horas.

Ontem, para o resultado final,
que coloca os minhotos a um
passo da próxima eliminatória,
foi decisivo o desempenho da
equipa bracarense  na segunda
parte. Após uma diferença tan-
gencial (17-16) ao intervalo, a
equipa  lusa voltou mais afinada
e  aos 8 minutos da etapa com-
plementar já vencia por 25-17.  

Neste parcial, em que a equipa
de Leste só marcou um golo e a
formação minhota apontou oito,
cavou-se uma diferença de tal
ordem que o HC Kehra já não
recuperou.

Contra-ataques muito rápidos,
convertidos em golos por Pedro
Spínola, Fábio Vidrago e Carlos
Martins deixaram a formação
visitante sem reacção. Mesmo o
guarda-redes Anton Terekhov,
que no primeiro período tinha
sido importante para a margem
tangencial — incluindo boas

defesas a jogadores do ABC que
surgiam isolados aos 6 metros,
pareceu esgotar a capacidade de
surpreender.

Carlos Resende, privado dos
lesionados Ricardo Pesqueira
(pivot) e Nuno Rebelo (lateral),
ensaiou combinações defensivas

e ofensivas, que por um lado
poupam ao desgaste físico al-
guns elementos mais solicitados
e, por outro, permitem manter
em bom ritmo competitivo toda
a equipa.

Quando Fábio Vidrago apon-
tou o 29-19 — pela primeira vez

uma diferença de 10 golos com
15 minutos para jogar, a vitória
do ABC parecia estar controla-
da. E assim foi, até ao último se-
gundo, quando Emanuel Ribeiro
defendeu um livre de 7 metros,
garantindo vantagem aparente-
mente segura.

ABC/UMinho goleia estónios 
e está a um passo dos quartos 
HOJE ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho disputa diante dos estónios do HC Kehra
a segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol com vantagem de 11 golos.

GERALDO DIAS 

Hugo Rocha, na posição de pivot, em acção atacante: dois estónios estão já a defender com os pés na área

ABC/UMINHO 40
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (5), Hugo
Rocha (3), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho (3), Miguel Sarmento (1),
Pedro Spínola (11), João Gonçalves, Carlos
Martins (3 ), Nuno Grilo (3 ),  Oleksander
Nekrushets (1), André Gomes (5) e Tomás
Albuquerque (3). 
Treinador: Carlos Resende.

HC KEHRA 29
Anton Terekhov e Mikk Aasma (GR),
Jaan Kauge, Antti Rogenbaum (3), Siimo
Tanavots, Indrek Normak (1), Indrek
Napsep, Uku Tanel (9), Kaupo Liiva (1);
Jorma Kasper; Ingmar Kasuk, Marko
Slastinovski (7), Dmitriy Yankovskiy (4), 
Jaan Kauge; Uku-Tanel Laast
Kaimar Lees; Kaspar Lees (3) e Viktor
Skrypak (1)
Treinador: Indrek Lillsoo
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros  Sigurd Thomassen e
Tobias Schmack (Bélgica) .
Intervalo 17 - 16.

Com 11 golos na sua conta
individual — tantos como
a vantagem que o
colectivo bracarense
estabeleceu face à equipa
vinda da Estónia, o lateral
direito Pedro Spínola foi
decisivo.  Se na segunda
parte o conjunto orientado
por Carlos Resende esteve
todo ele mais próximo da
sua afinação, nas contas
finais o repertório do
esquerdino teve peso
decisivo. É reforço.

Menino sofre de doença do foro oncológico
Onda solidária com o Super T 
O Tiago, conhecido como “Super T”,  é um menino que so-
fre de uma doença  do foro oncológico, sem compartici-
pação do Serviço Nacional de Saúde. O ABC/UMinho pro-
move uma acção de solidariedade, oferecendo uma
camisola assinada por todos os jogadores e disponibili-
zando — ontem e hoje, nos jogos com o HC Kehra — no
Pavilhão Flávio Sá Leite um espaço para recolha de dona-
tivos. Ontem, o guarda-redes e capitão da equipa braca-
rense, Humberto Gomes, ofereceu a um familiar do “Su-
per T” a camisola autografada e vários adeptos que assis-
tiram à primeira mão dos oitavos-de-final depositaram
os seus donativos. A acção de solidariedade prossegue
hoje, no jogo da segunda mão dos quartos-de-final.

§solidariedade

Carlos Resende
treinador do ABC
“Na primeira parte
abrandámos e 
na segunda não”

“A primeira parte de uma competi-
ção internacional, quando não
se conhece o adversário é sempre,
de alguma forma, para reconheci-
mento do  adversário.   
Procurámos rectificar erros que es-
távamos a  cometer. Na primeira
parte nem sempre estivemos bem
na defensiva e quando   estávamos
bem acabámos por não aproveitar
as transições, com alguns erros e
alguns passes para o adversário. Na
primeira parte abrandámos e na
segunda parte não”.

Inderek Lillsoo
treinador do Kehra
“Equipa portuguesa
foi mais forte ”
“A equipa portuguesa foi mais forte
e mais rápida do que a nossa. Nós
cometemos mais faltas técnicas. 
Amanhã (hoje) esperamos jogar
melhor do que hoje (ontem)”. 

Kaupo Liiva
jogador do Kehra
“Cometemos erros 
na segunda parte”
“Nós jogámos bem na primeira
parte.  Mas no início da segunda
parte cometemos muitos erros ao
ataque e o ABC/UMinho jogou
muito mais rápido do que nós.
Amanhã (hoje) esperamos um
grande combate ”.

§cabinas

GERALDO DIAS 

Humberto Gomes oferece camisola autografada

§Pedro Spínola
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ANDEBOL
TAÇA CHALLENGE

ABC/UMinho 
goleia estónios 
e está a um 
passo dos 
quartos
Pág. 25
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Alavarium/Love Tiles perde com Madeira SAD no Funchal
A equipa sénior do Alavarium perdeu ontem, por 19-23, na 19.ª jornada do Campeonato
Multicare da 1.ª Divisão Feminina, depois de estar a vencer ao intervalo (9-10).
Hoje (18h), o Alavarium volta a jogar no Pavilhão do Funchal, frente ao CS Madeira.

Página 23



A24

  Tiragem: 10811

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 17,07 x 18,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63136833 14-02-2016

Madeirenses venceram bem o campeão em título 

Brilhante Ana Andrade na 
vitória do Madeira Andebol 
HOJE PELAS 16 HORAS 
A SAD DEFRONTA O 
GAIA. DUAS HORAS 
MAIS TARDE O 
SPORTS O ALAVARIUM 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Nem mesmo o nervoso inicial que 
parecia retirar às madeirenses a ne-
cessária concentração e sobretudo 
eficácia perante um forte adversário, 
impediu o Madeira Andebol SAD de 
alcançar uma importante e justa vi-
tória frente ao Alavarium por 23-19, 
com as campeãs nacionais em título 
em vantagem ao intervalo por 10-9. 

Um excelente espectáculo peran-
te um Pavilhão do Funchal cheio de 
adeptos de ambos os lados . 

Três pontos conquistados pela 
formação comandada pela técnica 
Sandra Fernandes à custa de duas 
ou três notas relevantes. 

Desde logo a brilhante exibição 
de Ana Andrade que para além de 
apontar 11 golos, foi sempre um 
exemplo de total e contagiante en-
trega na sua equipa. A este nível o 
Madeira SAD revelou-se mais no se- 

Bundo período, praticando um an-
debol mais colectivo sobretudo em 
termos defensivos, pena foi que na 
baliza madeirense a eficácia tenha 
sido menos positiva, pois o registo fi-
nal teria outra expressão. 

Hoje o Madeira Andebol vai de-
frontar o actual lider da prova o Co-
légio de Gaia, partida agendada para 
as 16 horas um jogo que promete 
muita emoção. O Gaia na primeira 
volta bateu as madeirenses. 
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Marítimo vence Módicus e já é quarto 
A equipa masculina do Marítimo so-
mou ontem mais uma preciosa vitó-
ria no Campeonato Nacional da II 
Divisão de andebol, zona norte, con-
seguindo subir ao quarto lugar da 
classificação. 

Em jogo da 17.a jornada os verde-
rubros receberam o Módicus e ven-
ceram por 25-23 (14-8 ao intervalo). 
Na primeira parte o conjunto orien-
tado por Paulo Vieira esteve melhor 
em termos de eficácia conseguindo 
assim uma vantagem preciosa para a 

segunda parte, onde o adversário 
`arriscou mais' vencendo o segundo 
parcial por 11-15, mas insuficiente 
para conseguir a vitória final. 

O Marítimo alinhou com: Luís 
Gama, Francisco Silva, Pedro Rodri-
gues, Guilherme Nascimento (4), 
Tiago Rodrigues, Márcio Abreu (4), 
Hugo Freitas, André Correia, Paulo 
Moura (4), Nelson Silva (4), António 
Barros (5), José Santos (3), José Cas-
tro, Xavier Barradas (1), Diogo Nu-
nes e António Franco. 
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Líder do campeonato foi mais forte que as madeirenses. FOTO ASPRESS 

Col. Gaia supera Sports 
Na outra partida do 'nacional' da 
Divisão em seniores femininos que 
ontem teve lugar no Pavilhão do 
Funchal vitória do Colégio de Gaia 
sobre o CS Madeira por 32-2Z com 
12-11 ao intervalo igualmente favo-
rável às nortenhas. 

Claramente a evidenciar uma 
gestão dos recursos ao seu dispor, 
tendo em conta o jogo de logo à 
tarde frente ao Madeira SAD, o 
Colégio de Gaia ainda assim de-
monstrou o porque de estar a li-
derar o campeonato nacional. 

Apresenta um plantel e um an-
debol muito consistente, com al-
gumas das suas jogadores com 
nível técnico acima da média, 
mas sobretudo uma equipa sem 
altos e baixos dentro de campo. E 
quando assim tudo se torna mais  

fácil. O CS Madeira fez o que lhe 
competia. Um jogo de entrega, 
mas a faltar qualidade. Os erros 
técnicos contagiaram a vontade 
em fazer mais, mas ainda assim 
no inicio do segundo tempo, mé-
rito para as jovens comandadas 
pelo técnico Marco Freitas que 
aproveitando com mérito algum 
menor ritmo do adversário con-
seguiram trazer para esta fase da 
partida algum equilíbrio. 

Nos derradeiros minutos o Co-
légio de Gaia voltou a 'pegar' no 
jogo e com isso alargar com natu-
ralidade a margem de golos. 

Hoje às 18 horas, no Pavilhão 
do Funchal, o CS Madeira de-
fronta o Alavarium, certamente 
outra partida muito difícil para a 
inexperiência das madeirenses. 
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Taça Chellenge de Andebol: ABC confirma apuramento para os quartos com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=811704

 
HOJE às 19:59
 
 O ABC confirmou o apuramento para os quartos de final da Taça Challenge de andebol, após vencer,
este domingo, na segunda 'mão' dos oitavos de final, os estonianos do HC Kehra, por 45-14.
 
 Recorde-se que, na primeira 'mão', também disputada em Braga, no sábado, a equipa orientada por
Carlos Resende vencera por 40-29.
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ANDEBOL
ABC a caminho
dos quartos de fi nal
da Taça Challenge.
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O 
Arsenal da Deve-
sa venceu, ontem, 
no pavilhão de San-
to Tirso, por 31-24, 

em encontro da 17.ª jor-
nada do campeonato na-
cional de andebol da pri-
meira divisão, e isolou-se 
no comando da tabela 
classificativa.

A jogar no pavilhão do 
líder, o conjunto braca-
rense mostrou a sua for-
ça e venceu por sete golos 
de diferença, destronando 
o conjunto de Santo Tir-
so da liderança.

Assim, o Arsenal da De-

vesa passa a liderar a zo-
na norte com 46 pontos, 
mais dois que Santo Tir-
so e ainda o S. Mamede, 
que ontem venceu a San-
joanense por 38-24 e igua-
lou esta equipa.

Destaque, ainda, para 
André Caldas e Rui Lou-
renço, ambos do Arsenal, 
com cinco golos cada um.
Ontem, Manuel Sousa, 
com oito golos, foi o me-
lhor marcador por par-
te do Arsenal da Deve-
sa, mas Francisco Fontes, 
com 10, foi o melhor mar-
cador pelo Santo Tirso e 

Andebol: II Divisão nacional

Arsenal da Devesa roubou
liderança ao Santo Tirso

Arsenalistas 
festejam 

triunfo em 
Santo Tirso

da partida.
Noutros en-

contros da ronda, o Xi-
co Andebol perdeu por 
28-20 no pavilhão do FC 
Porto B, e o Marítimo ba-
teu o Modicus por 25-23.

Na próxima jornada, e 
já com o estatuto de líder, 
o Arsenal da Devesa rece-
be o S. Mamede

Taça Challenge:
Benfica nos quartos
O Benfica apurou-se on-
tem para os quartos de 
final da Taça Challenge, 
apesar da derrota com os 

gregos do AC 
Filippos Ve-

rias, por 26-23, em 
jogo da segunda mão des-
ta prova europeia.

Depois de na sexta-fei-
ra ter vencido por 34-14, 
os 'encarnados' não mos-
traram a mesma superio-
ridade, tendo os gregos 
empatado o encontro (8-
8), aos 16 minutos, equi-
librando as ações de jogo. 
Mas a surpresa estava re-
servada para a ponta final 
do segundo tempo: qua-
tro golos de vantagem os 
59 minutos.

D
R
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Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho 

«Facilitámos
o nosso trabalho»  
Carlos Resende ficou satisfeito com a presta-
ção da equipa, principalmente na segunda par-
tem, onde os academistas foram superiores ao 
adversário. O treinador do ABC sublinhou ain-
da que o trabalho ficou mais facilitado para o 
segundo jogo.

«Numa competição internacional quando não 
se conhece tão bem o adversário vamos conhe-
cendo  a sua forma de jogar durante o jogo. Foi 
isso que aconteceu durante a primeira parte. No 
entanto, também corrigimos alguns erros defen-
sivos que estavamos a cometer, porque na pri-
meira parte nem sempre estivemos bem no se-
tor defensivo e também não aproveitámos da 
melhor forma as transições ofensivas ao errar al-
guns passes. Quer a entrada em jogo, quer a en-
trada na segunda parte foram semelhantes. Só 
que na primeira parte abrandámos e na segun-
da não. Essa foi a grande diferença. Fizemos um 
bom  trabalho e facilitámos a nossa tarefa para 
amanhã (hoje). Mas amanhã (hoje) temos de ser 
sérios, pois apenas conheço uma forma de es-
tar no desporto que é dar o nosso melhor. Es-
pero uma boa vitória, porque a nossa ambição 
não passa apenas por vencer esta equipa da Es-
tónia, mas por ganhar este troféu que nos fugiu 
o ano passado. Agora não vamos entrar em gran-
des  euforias», disse o treinador.

 antónio valdemar

O    
ABC/UMinho deu 
um passo importan-
te para chegar aos 
quartos de final da 

Taça Challenge ao vencer 
o HC Kehra, da Estónia, 
por 40-29. Uma almofada 
de 11 golos que permite à 
equipa de Carlos Resende 
encarar o jogo desta tarde 
(17h00), também no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, com 
outra tranquilidade. 

Durante a primeira par-
te os estónios ainda conse-

guiram equilibrar o jogo, 
mas no segundo tempo 
os academistas foram su-
periores e dispararam a 
marcha do marcador pa-
ra números que não dei-
xam margem para dúvi-
das sobre o valor das duas 
equipas.

O ABC entrou forte, 
mas com o andar do re-
lógio cometeu alguns er-
ros defensivos, mas tam-
bém foi muito trapalhão 
na transição para o ataque, 
o que permitiu ao adver-
sário equilibrar o jogo. No 
entanto, o melhor que os 
estónios conseguiram foi 
empatar (14-14) à passagem 
dos 25 minutos. A interva-

ABC/UMinho venceu os estónios do HC Kehra por 11 golos de diferença 

Passo de gigante rumo
aos quartos da Taça Challenge 

lo o ABC vencia por 17-16.

ABC dispara
No segundo tempo, a equi-
pa bracarense entrou mui-
to melhor e disparou no 
marcador e, aos 40 mi-
nutos, já vencia por uma 
margem de sete golos.
A equipa do Kehra acu-
sou o desgaste físico da 
primeira parte e, nos pri-
meiros 10 minutos, ape-
nas marcou dois golos. 
O acerto defensivo per-
mitiu aos minhotos gerir 
melhor o marcador e au-
mentar mais ainda o fosso, 
também muito por culpa 
do ex-sportinguista Pedro 
Spínola, reforço de inver-

Jogo solidário para ajudar o tiago

ABC ofereceu camisola autografada

Os dois jogos dos oitavos de final da Taça Challenge 
frente ao HC Kehra têm um cariz solidário para ajudar o 
Tiago (Super T), uma criança que padece de uma doen-
ça oncológica e que precisa de tratamentos nos Estados 
Unidos. O plantel do ABC/UMinho associou-se a esta 
causa e, ontem, no intervalo do jogo o pai do Tiago re-
cebeu uma camisola autografada pelo plantel das mãos 
do capitão Humberto Gomes. Para além disso, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite encontra-se uma caixa para rece-
ber os donativos durante os jogos deste fim de semana. 

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Sigurd Thomassen (Bélgica) e 
Tobias Schmack (Bélgica)

ABC/UMinho 40
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (5), 
Hugo Rocha (4), Pedro Seabra (1), Pedro 
Spínola (11), Nuno Grilo (3) e Carlos Mar-
tins (3). Jogaram ainda Emanuel Ribeiro 
(GR), Diogo Branquinho (3), Miguel Sar-
mento (1), Oleksander Nekrushets (1), 
André Gomes (5), Tomás Albuquerque (3).
 

Treinador:  Carlos Resende

HC Kehra 29
Anton Terekhov (GR), Uku-Tanel Laast (9), 
Kaupo Liiva (1), Marko Slastinovski (7), 
Dmitriy Yankovskiy (4), Viktor Skrypak (1), 
Kaspar Lees (3).
Jogaram ainda: Jaan Kauge (), Antti Ro-
genbaum (3), Indrek Napsep, Jorma Kas-
per, Siimo Tanavots, Indrek Normak (1).

Treinador:  Indrek Lillsoo

A
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Pedro SpínolA, jogador do ABC/Uminho

«Temos mais um jogo para vencer»

Pedro Spínola foi o melhor marcador do ABC. O re-
forço de inverno dos academistas apontou 11 dos 40 
golos da equipa. 

«Sabíamos que não iria ser um jogo tão fácil co-
mo as pessoas pensavam. Eles tinham alguma qua-
lidade. Tentámos impor o nosso ritmo desde o iní-
cio, mas cometemos alguns erros na primeira parte 
que, depois, corrigimos na segunda. Sofremos me-
nos golos e fizemos o nosso jogo. Temos um jogo 
amanhã (hoje) para vencer e melhorar o que fize-
mos nesta partida», frisou. 

Do lado do HC Kehra, Indrek Lillsoo, elogiou a ca-
pacidade do adversário. «Na segunda parte o ABC foi 
mais rápido e nós caímos um pouco na segunda parte.
O ABC tem uma equipa tecnicamente boa. Vamos ten-
tar fazer um jogo melhor amanhã (hoje)», disse,   

Pedro Spínola foi o melhor marcador do ABC com 11 golos

no dos bracarenses, que 
apontou 11 golos.

A vantagem de 11 golos 
deixa o caminho aberto pa-
ra que os finalistas venci-
dos da edição do ano pas-
sado da Taça Challenge 
passem aos quatros de fi-
nal da competição. Com o 
ex-sportinguista Pedro Spí-
nola, reforço de inverno 
dos bracarenses, em des-
taque (11 golos), a equipa 
da casa foi gerindo o ‘fos-
so’ cavado, aproveitando 
também alguma quebra fí-
sica da equipa da Estónia, 
e conseguindo, já na reta 
final, a maior margem de 
toda a partida, 12 golos de 
diferença (38-26).
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Pedro Seabra remata para mais um golo do ABC
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ABC a um passo
dos quartos de final
da Taça Challenge

DESPORTO P.24
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O "SAD" começou algo mal, mas acabou por dar a volta por cima. 

OMadeira Sad venceu na tarde
de ontem o Alavarium Love
Tiles por 23-19, em partida

relativa à 19.ª jornada do Cam-
peonato Multicare 1.ª Divisão Fe-
minina, dando assim um passo
importante na operação de assalto
à liderança.
O primeiro tempo não correu

muito bem às madeirenses, muito
por culpa das adversárias, que
certa forma justificaram a vanta-
gem de 9-10 que alcançaram em
coma do intervalo. Mas no se-
gundo tempo, o Madiera SAD as-
sumiur as rédeas do jogo, vindo
a vencer com toda a justiça por

Madeira SAD vence "1.º round" na luta pela liderança 
23-19.  Na outra partida que teve
lugar ontem no Pavilhão do Fun-
chal. CS Madeira perdeu frente
ao Colégio de Gaia/Toyota, que li-
dera o campeonato. As madeiren-
ses chegaram ao intervalo a ga-
nhar, por 11-12, mas na segunda
parte, as adversárias revelaram-
se mais eficazes e acabaram por
vencer por 16-20.  Hoje, o Pavilhão
do Funchal volta a receber mais
dois jogos de grande emotividade:
pelas 16 horas o Madeira Sad re-
cebe o Colégio Gaia/Toyota; e de-
pois, a partir das 18h00, CS Madeira
defronta o Alavarium. JM
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118111P1CA 
Pavilhão ri.° 2 da Luz 
Arbltrm Milan Hakek e Karel Macho 
(República Checa) 
FILLIPOS VERAS N. Tsilimparis e N. 
Ziatanos (Gr), N Charaiampidis, S. 
Micahilidis, D. Apostolodis (5), C. 
Ananiadis (4), D. Bantis (2), N. Voutsas 
(1). 5. Karypkils (4), A. Dragolas (2), 5. 
Vasellnovic (8) 
rnk►ador: StilyanosSeirekklis 
BENFICA Hugo Figueira e Nikola 
Mitrevski (Gr); Javier Borragan (2), 
Tiago Ferro (2), João País (3), Bessone 
Moreira (1), uelington Ferreira (1), 
Augusto Aranda (1), Alexandre 
Cavalcanti (1). Eiledy Semedo (1). Hugo 

Lima (3). Flávio Fortes (2), Dragan 
Vrgoc (3), Ales Silva (3) 
Treinador: Nadam Ortega 
AOINTERVAL011-16 

Depois de ter ganho 
na primeira mão, por 
20 golos, o Benfica 
descansou e perdeu 
com os gregos 

••o Não havia nada em jogo 
no encontro da segunda mão 
dos oitavos de final da Taça 
Challenge que opôs nova-
mente o Benfica aos gregos 
do Filippos Veras, mais uma 
vez no recinto dos encarna-
dos, depois de no dia anterior 
a equipa portuguesa ter ven- 

cido por 34-14. 
Restou ao Benfica estar mais 

concentradonoprimeirotem-
po, que dominou em toda a li-
nha. O que já não ocorreu nos 
outros 30 minutos: aí, peran-
te a descontração da equipa 
portuguesa, os gregos senti-
ram que podiam regressar a 
casa com uma vitória e fize-
ram pela vida. Acabou por ser 
um mero cu mprir de calendá-
rio para duas equipas que ago-
ra se voltam para as competi-
ções internas, onde há muito 
ainda emquestão. —AS. 

E Serviços mínimos na Luz 

Para além 
do Sentiu, 
o Fyllingen 
Bergen 
(Nortle9a) 
tambémjá 
está 
apurado 
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Pedro Sptnola, de olho na halt:a 
do Keil! daria pela de teNa 
estonia, vai at iras pata uni do 

Seus onze y,olos_ 

I • 

Vitória folgada sobre os estónios na Taça Challenge 
encerra a questão dos oitavos de final logo na primeira mão 

ABC JA RESOLVEU 

40 
BC ZEBRA 29 
Pavilhão Flávio Sá Leira 

Arbit=51gurd ThomasseneToblas 
Schmack (Bélgica) 

ABC Humberto Gomes e Emanuel 
Ribeiro (Gr); Fábio Vidrago (5), Hugo 
Rocha (3), Pedro Seabra (2), Dlogo 
Branquinho (3), Miguel Sarmento (1), 
Pedro Sphola (11), João Gonçalves, 
Carlos Martins (3). Nuno Grilo (3), 
04eksander Nekrushets (1), André 
Gomes (5) e Tomás Albuquerque (3) 
Treinador: Carlos Resende 

HC 'CERRA A. Terekhov e M. Aasmaa 
(Gr); A. Rogenbaum (3), I. Normak (1), U. 
Laast (9) K. Uiva (1), J. Kaasper; M. 
Slast)novskl (7), D. Yanovsky (4), V. 
Skrypak (1) e K. Lees (3) 
'Reinador: Indrek Lilkso 
AOINTERVAID1746. 

AUCIOSTOIFERRO 
*NO ABC deu um passo de-
cisivo para chegar aos quartos 
de final da Taça Challenge, da 
qual foi finalista na época pas- 

sada. Defrontando em casa a 
equipa estónia do HC Kehra, 
osminhotosconcluíramapar-
tida comll golos de vantagem 
(40-29) e podem encarar o se-
gundo encontrosernqualquer 
receio. 

O atual segundoclassificado 
do campeonato da Estónia até 
equilibrou a partida até ao in-
tervalo, com uma primeira li-
nha a funcionar e a criar sérios 
problemas à formação braca-
rense. Apesar de o ABC ter co-
mandado sempre o marcador, 
o Kehra esteve, em várias oca-
siões, a um golo de empatar, 
chegando ao intervalo a per-
der exatamente pela diferen-
ça mínima (17-16). 

Tudo foi diferente a partir do 
reatamento. Os pupilos de 
Carlos Resende foram mais 
eficazes a anular os remates  

exteriores do adversário e, 
com muito mais pressão a de-
fender, conseguiram colocar o . 
contra-ataque a funcionar. De 
tal forma que em 15 minutos 
marcaram 12 golos e só sofre-
ram três; mais dogue suficien-
te para resolver o jogo e a eli-
minatória. Este desempenho 
deu de seguida para propiciar 
descanso aos jogadores que 
normalmente fazem parte do 
sete inicial dos minhotos e 
permitiu ao lateral-clireitoPe-
dro Spínola e ao jovem meia-
distãnciaAndré Gomesbrilha-
rem;o primeiro a atacar (11 go-
los) e o segundo em todas as 
vertentes do jogo. 
Hoje, no mesmo pavilhão, as 
duas equipas voltam a encon-
trar-se para concluir esta eli-
minatória.0 jogo terá início às 
17h00. 

"Acertámos 
na segunda 
parte e 
aprovettá-
mos OS 

contra-
ataques. É 
um resulta-
do milito 
Interessan-
te" 

Carlos 
Resende 
TreinadorABC 
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Taça Challenge -16avosde 
fiklal,2.' mão:ABC-14C Kehra, 
17h00, Pavilhão Flávio Sá Leite. 

Taça Hugo Santos - Final, 

15h00, Pavilhão Municipal de 
Oliveira do Hospital. 

I Liga -22.aJomadzArouca- 
U. Madeira, 16h00; Estoril-
Tondela, 16h00; Boavista-
Académica,17h00; Marítimo-
Braga, 19h15. 
II Liga -29.3Jomadx 
Feirense-Portimonense,11h15; 
V. Gu imarães B-Leixões,15h00. 
Campeonato de Portugal - 
2.*fase -subidas:Zona 
Norte - ta Jornadz P. Rubras-
Estarreja; Fafe-Gondomar; 
Bragança-Vitela: Vilaverdense-
Anadia. Zona Sul - 1.3 .1omada 
Angrense-Casa Pia; Leiria-
Praiense; Cova Piedade-BC 
Branco; Moura-1.° Dezembro. 
Manutenção e descidas - Série 
A P. Salgadas-Marítimo 8; 
Camacha-Minas Argozelo; 
Vianense-Mirandela; Lim ianos-
Neves. Série B: Felgueiras-
Oliveirense;Arões-Torcatense; 
Mondinense-São Martinho; 
Varzim-Trofense Série C: 
Salgueiros 08-Vila Real; 
Coimbrões-Sobrado; Tirsense-
Cinfães; Sousense-Amarante 
Série D:Sanjoanense-Ciafanha; 
Bustelo-Cesarense; Mortãgua-
Oliveira Frades; Lourosa-
Vildernoinhos. Série E  

Operário-Ideal, Ac. Coimbra-
Touhzense, Sabugal-
Pampilhosa; Nogueirense-01. 
Hospital. Série F: Alcanenense-
Semaãie; Águias Moradal-
Crato; Naval-Peniche; 
Sertanense-Caldas.SérieG: 
Torreense-Loures; Malveira-
Eléctrico; Sacavenense-
Coruchense, Real-Sintrense. 
Série H: Almansilense-
Juventude SC; Lusitano-
Barreirense; Louletano-
Pinhalnovense; Castrense-
Atlético. Jogos às15h00. 
Juniores B - Aptramento 
campeão -Zona Norte -3.3  
Jornada Gil Vicente-Nacional; 
FC Porto-Tondela; Braga-
Padroense. Zona Sul: Benfica-V. 
Setúbal; Académica-
Belenenses; U. Micaelense-
Sporting. Manutenção 
e descidas - Série A - 
Abranbres-Limiano 
Moreirense-Monte Vinhais; 
Palmeiras-Vizela; V. Guimarães-
Rio Ave. Série B: Sanjoanense- P. 
Ferreira; Gondomar-
Oliveirense; Leixões-Feirense. 
Série C: Anadia-B. Mar; Naval-
Bairro Valongo; Pombal-
Repesens Leiria-OL Frades. 
Série D: Entroncamento-
Núdeo;Sacavense-Aiverca; 
Linda-a-Velha-Eléctrico: Série 

_ E:C Piedade-Almada; 
Lusitano-Oeira Mitfontes-
Imortal. Jogos às 11 h00. 
hmioresC -Apuramento de 
campeão-Zona Norte-4.' 

Jornada:Rio Ave-ACF Pauleta; 
Braga-Feirense, 11h30. Zona 
Centro: Sporting-Cartaxo; 
Tondela-Borbense. Zona Sul: 
Belenenses-Portimonense; 
Nacional-V. Setúbal; Olhanen-
se-Benfica. Manutenção 
e descidas - Série A: Fama li-
cão-Merelinense; Bragança-G. 
Vicente; Santa Maria-
Palmeiras; Barroseias-
Vianense. Série B: Trofense-
Régua; Penafiel-Leixões; 
Varzim-P. Ferreira Série C: 
Sanjoaense-Gondomar 
(09h00);Anadia-Tabieira; 
Fiães-Avanca: Oliveirense- 
Gatanha Série D: V Mocidade- 
Naval; Sertanense-BC Branco; 
Fundão-Sabugal; Pinguinzi- 
nhos-Estação. Série E: Marinha- 
Entroncamento; Satv-aterren- 
se-Caldas; Marinhense-Rio 
Maio. Série F: Pontinha-Olivais; 
Estoril-Alcochetense; Real- 
Sacavenense. Jogos às11h00. 

FOQUEI Ra PATINS 
Campeonato Nacional -16.* 
Jornada Turquel-FC Porto, 
15h00, Pavilhão Gimnodespor-

tivo de PJcobaça. 

'-"1 • FE SOL 
Taça de Portugal -jogoem 
atraso dosquartos deffnak 
V. Guimarães-Fonte Bastardo, 
Pavilhão do Vrtória. 

A Jn  
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ANDEBOL ROCHA 
PERDEM O CELJE 
Tiago Rocha, apesar de ter 
sido o melhor marcador da 
equipa (sete golos), viu o seu 
Wisla Plock ser derrotado em 
casa pelo Celje, por 26-31 
(com 12-17 ao intervalo), em 
jogo da 11.a jornada do Grupo 
A da Liga dos Campeões. 
Embora ainda se encontre 
em zona de apuramento para 
a fase seguinte, a equipa 
polaca do pivô português viu 
este adversário esloveno 
aproximar-se. 
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01111EA0 
TROE NA MADBRA 
A derrota do Alavarium, 
tricampeão nacional, em casa 
do Madeira SAD, outro 
histórico do andebol 
feminino, foi o principal facto 
da 19.a jornada do campeona-
to. Resultados: Assomada, 21-
Santa Joana, 23; Juve Lis, 17-
Alpendorada, 17; Sports 
Madeira, 27- Colégio de Gaia, 
32: Passos Manuel, 26-CA 
Leça, 23;C. João de Banos, 25 - 
Maiastars, 15; e Madeira SAD, 
23-Alavarium, 18. 
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Taça Challenge: ABC passeia até aos quartos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5029770

 
Publicado hoje às 20:49
 
 Equipa minhota venceu o HC Kehra por 45-14 e está nos quartos de final da Taça Challenge de
andebol.
 
 O ABC/UMinho venceu o HC Kehra por 45-14 e apurou-se para os quartos de final da Taça Challenge
de andebol, numa partida demasiado fácil, em que o treinador minhoto aproveitou para rodar toda a
equipa.
 
 Depois de no sábado, na primeira mão destes oitavos de final, num encontro também realizado em
Braga, o ABC ter vencido por uns claros 40-29, deixando praticamente resolvida a eliminatória, a
turma de Carlos Resende 'cilindrou' hoje a equipa da Estónia, vencendo por 31 golos de diferença,
resultado que diz quase tudo sobre a história do jogo.
 
 Com uma eficácia de praticamente 100 por cento, o ABC já ganhava por seis golos de diferença aos
sete minutos e meio (8-2), altura em que o técnico adversário pediu o primeiro desconto de tempo
para reorganizar a sua equipa.
 
 Tentativa frustrada, porque o ABC continuou no mesmo ímpeto, perante um HC Kehra muito frágil e
que nunca conseguiu dar a réplica que deu na primeira parte do jogo de sábado.
 
 Mais cedo aproveitou também Carlos Resende para rodar a equipa, terminando o primeiro período
com um sete totalmente novo em relação ao que iniciou a partida.
 
 O treinador luso utilizou mesmo todos os 15 jogadores constantes na ficha de jogo, incluindo os três
guarda-redes.
 
 O ABC/UMinho segue agora para os quartos de final da Taça Challenge, competição da qual foi
finalista na época passada e que Carlos Resende já disse querer vencer nesta temporada.
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Andebol 
Taça Challenge (Oitavos de Final - Mãe) 

- ABC (17 - Pav. Flavio Sa Leite). 

»adunai 
Corrida da Árvore - Às 10.30 horas, com parti-
da e chegada na Estrada dos Penedos, em Lis-
boa 
2.' Nela-Maratona António Pinto/Cidade de 
Amararias - Ás 10 horas, com partida na rotun-
da dos Pinheiros Mansos e chegada na Av. Ge-
neral Silveira, em Amaranre. 

Basquetebol 
Taça Hugo Santos - Final (14.30 - Pav. Mun. 01. 
Hospital) 
Taça de Portugal (Oitavos de final) - Barrei - 
rense-AnoraBasket (18). 

~Nd 
Liga - Arouca-U. Madeira (IS), Estonl-Tondela 
(16), Boavista-Académica (17), Maritimo-Braga 
(19.15). 
2.' Liga - Feirense-Portimonense (11.15), V. 
Guimarães 8-Leixões (15). 
Campeonato de Portugal (2.* Fase) - Subida -
Zona Norte - Pedras Rubras-Estaneja, Faie-
Gondamar, Bragança-Vizela, Vilaverdense-Ana-
dia. Zona Sul - Angrense-Casa Pia, U. Leiria-
Praiense, C. Piedade-BC Branco, Moura-L' De-
zembro. Descidas - Série A - Pedras Salgadas-
Marttimo B, Camacha-Minas Argozelo, Vianen-
se-Mirandela, Limianos-Neves.SérieB - Fel-
guerras 1932-AO 011verrense, Arpes-Torcatense 
(Campo Juv. Artes), Mondinense-5 Maninho, 
Varzim-Trotense (Mun. Póvoa Varzim). Série C -
Salgueiros 08-Vila Real (Mun Maia), Caimbrões-
Sobrado, Tirsense-Cinfaes, Sousense-Amaran-
te. Série D - San(oanense-Gatanha, 8ustelo-Ce-
sarense, Mortágua-01 Frades, Lus. Lourosa-
Lus. Vildemoinhos. Série E = Operário-5p. Ideal, 
Ac. Coimbra-Tourizense, Sabugal-Pampilhosa. 
AD Nogueirense-01. Hospital. Série F - Akane-
nense-V Semache, À. Moradal-Crato, Naval-Pe-
niche, Srtanense- Caldas. Serie G - Torreense-
Latires, At. Malveira-Eléctrico, Sacavenense-Co-
nrthenSe, Real-Sintrense. Serie H - Almansilen-
se-luv. Evora, Lusitano VRSA-Barreirense,Lou-
letano-Pinhatnovense. Castrense-At. Reguen-
gos. Jogos 3515 horas. 
Juniores 8 (2.,  Fase) - Ap Campeão-Série 
Norte GII Vicente-Nacional, F C. Porto-Tondela, 
Braga -Padroense. Série Sul - Académica-Bele-
nenses, Micaelense-Sporting Descidas - Série A 
- MoreIrense-Monte Vinhais, Abambres-Limia-
nos, Palmeiras-Vizela, V Guimarães-Rio Ave 
Série 8 - Gandomar-Oliveirense, Leixôes-Fei-
rense (Lus. Santa Cruz), Sanjoanense-P. Ferrei-
ra. Série C - Naval-B. Valongo, Sp. Pombal-Re-
pesenses,U. Leiria-01. Frades. Série D - Linda a 
Velha-Eléctrico, Sacavenense-Alverca, CADE-
NS Rio Maior. Série E - P. Milfontes-Imortal, C. 
Piedade-Almada, Lus. Evora-Oeiras. Jogos às 11 
horas 
Juniores C (2.' Fase) - Ap. Campeão - Série 
Norte - Braga-Feirense (11.30), Rio Ave-ACF 
Pauleta. Serie Centro - Sporting-Cartaxo, Tonde-
la-Borbense. Série Sul - Belenenses-Ponima-
nense, Nacional-V. Setúbal, Olhanense-Benfica. 
Descidas - Série A - Santa Mana-Palmeiras, Fa-
malicão-Merelinense, Bragança-Gê Vicente, 
Barroselas-Vianense Série B - %tensa-Régua, 
Penafiel-Leixões, Varzim-P Ferreira. Série C - 
Oliverrense-Gafanha, Anadia-Taboora, Fiães-
Avanca, Sanjoanense-Gondomar (9). Série 0 - 
Sertanense- BC Branco, PInguinzinhos-Estação, 
V. Mocidade-Naval, Ac Fundão-Sabugat Série E 
- Satvaterrerrse-Caldas, Marinhense-NS Rio 
Maior, L. Marinha-CADE (10.30). Série F - Esto-
rif-Alcochetense, Pontinha-ADCE Olivais (9), 
Real-Sacavenense Serie G - Cuba-Esp. Lagos, 
Imoral-Quarteirense, Farense-Despertar logos 
as 11 horas. 
A. F. Aveiro 
L' DMsão - AD Valonguense-Avanca, Milhai-
roense-01. Bairro, P. Brandão-S. Roque, Carre-
gosense-Cucujaes, Paivense-At. Farnaficão, Sp. 
Espinho-Ftães, S. João Ver-Calvão, Esmorlz-
Águeda, U. Lamas-Alba. Jogos as 15 horas. 
A. F. Beja 
1.' Divisão - Prense-Desp. Beja S. Marcos-
Praia Matames, Odemirense-Aljustrelense, Al-
modovar-Renascente, Penedo Gordo-Guadiana, 
Aldenoverise-Vasco Gama logos as 15 horas. 
A. F. Braga 
Divisão Pró-Nacional - Maria Fonte-Amares, 
TravassOs-Serzedelo. Op. Anime-Vieira, Ronfe-
Santa Maria, Ninense-Brito, Jaane-Terras Bouro, 
Maranhas-Si' Eulalia Vizeia, Prado-Taipas, For- 

lães-Merelinense. logos às 15 horas. 
A. F. Castelo Branco 
1.' Divido - Akains-Atalaia Campo, Ac Fun-
dda-Oleiros, Belmonte-Estação, V Velha Ro-
dão- Pmença-a- Nova, Inst Politecnico-Pe-
droga°. Jogos as 15 horas. 
A. F. Evoca 
Divido de Elite - U. Montemor-Redondense, 
Cabpolense-Borbense, Oriola-Portei, Lavre-Lus. 
Evos, Sp. Viana-Escouralense, Monte Trigo-Pe-
rolivense. Jogos às 15 horas. 
A. F. Guarda 
10  Divisão - Pinhelenses-Trancoso, V. Formo-
so-G. Figueirense. Gouveia-Cortez Mondego. 
Aguiar Beira-Meda, Manteigas-F. Algodres, Ce-
loncense-Mlanovenses, VF Naves-Soito. Jogos 
as 15 horas 
A. F. Labia 
Divido de Honra - Marinnense-Hatamouris-
<mansa. Pombal-GRAP, A. Obidos-Beneditense, 
Pelariga-Vieirense, Alvaiazere-Atqueidào Serra, 
Ansião-Nazarenos, G. Alcobaça-L. Marrazes, 
Goense-Moita Boi. logos às 15 horas 
A. F. Lisboa 
Divido Pró-14adonal - Oelras-Povoense, AL 
Cacem-Tires, Bucelense-Alta Lisboa, Linda-a-
Velha-Enceirense, Coutada-Vilafranquense, To-
01-Carregado, Lourinhanense-Alverca, Santa 
Iria-Laurel. Jogos ás 15 horas 
A. F. Portalegre 
Distrital Seniores - Monfortense-Terrugem, 
Mosteirense-Gafetense. Montargilense-Froniel-
rense logos às 15 horas. 
A. F. Porto 
Divido de Elite - Valadares Gaia-Aliados, S. Rio 
Tinto-A. Gandra, Vila Meã-Grijó, Lixa-S. Pedro 
Cova, Paredes-Rebordosa, Padroense-Barrosas, 
01. Douro-Leça, Vilarinho-Serzedo (S. Marinho), 
Candal-Pedrouços. fogos as 15 horas. 
Olvido de Honra - Vila FC-Vila Caiz, Infesta - 
Galram Maia, Alfenense-Gens, Valonguense-
Lartense, Canidelo-D. Sandinenses, Ermesinde-
Alpendorada (CO Cidade Gandra). Jogos às 15 
horas. 
1' Divido - Série 1- S. Vítor-Foz (CD Cam-
panhã), Leverense-Crestuma, Arcozelo-Cas-
telo Mala, Aventes-Pasteleira, Pedroso-Perosi-
nho, Lus. Santa Cruz -Moc. S. Gemll, Noguei-
rense-CustOias, S. Feliz-Desp. Leça Babo. Sé-
rie 2 - Livração-Aparecida, Nun'Alvares-Rio 
Moinhos, Calda Rei-Folgosa Mala, At. Rio 1ln-
to-Nevogilde, Águias Errlz-Bougadense, Mel-
res-Sp. Campo, Citânia Sanfins-Sobrosa. Jo-
gos às 15 horas. 
2.' Divido - Série 1- Ramaldense-Senhora 
Hora, At. Gervide-Candal (17 - Mun. Parque Ci-
dade Gala), Fut 115-Tosão (SP Fins), I. Milhei-
rrts-5P. Cruz, Águas Santas-S. Pedro Fins. Série 
2 - E. Fànzeres-S. Romão, Gondomar-Monte 
Córdova. Série 3 - Sobreirense-Felgueiras 1932, 
Frende-Airaes, P. Garolo-Âncede. Salvadorense-
Várzea, Lousada-Macieira, Lourenço Douro-
Marco 09, Parada-Vila Boa Quires. Jogos às 15 
horas. 
Juvenis -1.' Divido - Serie 1- Varzim-Foz, Ar-
cozelo-Coimbrões, Ria Ave-Lanceies, Avaltes-Pa-
droense, Canidelo-lavrense (11), Candal-Grild, 
Vilanovense-Boávista, Nagueirense-Mala Lida-
dor (10). Série 2 - Lousada-Tirsense, P. Ferreira-
Trofense (10). Aves-Gondomar, Amarante-A. 
Gandra, S. Maninho-Sousense. Jogos as 9 horas 
Iniciados - 1,  Divisão - Série 1- Perosinho-
Nogueirense, Maia Lidador-Vilanovense. Leça-
Rio Ave (9 - Mun. Leça), Padroense-Canidelo, 
Avintes-Dragon Force, Castelo Maia-lavrense, 
Colmbrbes-Boavista, Candal-Arcozelo. Série 2 -
Aliados-Lagares (10), Col. Ermesinde-P. Ferreira 
(10), Sousense-Amarante, Calç. Oldreies-Frea-
munde (10), Felgueiras 1932-Aves, Paredes-Al-
fenense, E. Fanzeres-Flaimonda, Folgasa Maia - 
Gondomar. Jogos as ll horas. 
A. F. Santarém 
1.,  Olvido - Abrantina-Fatima, Rio Maior-Fa-
zendense, At. Ouriense-U. Almeinm, ti Tomar-
Cartaxo, Emp. ComércIo-Torres Novas, Maçao-
Amiense, Moçarriense-Riachense. Jogos às 15 
horas. 
A. F. Setúbal 
1' Divido - Alfanm- F. Barreiro, U. Santiago Ca-
cem-Charneca Capanca, BM Almada-Banhei-
reme, Amora-Quinta Conde, Almada-Monte Ca-
panca, C. Industria-Akochetense, Pescadores-
Sesimbra. O. Montijo-Grandolense. logos às 15 
horas. 
A. F. Viana do Cuido 
1* Divido - At. Arcos-Campas, Courense-Vila 
Franca, Chafé-Vir. Piães, Lanheses-Correlhã, 
Moreira Lima-Paço, Vatenciano-Manc,i1o, Via 
Fria-Castelense, Cerveira-R Barca. Jogos 35 15 
horas. 
A.F. Vila Real 
Divisão de Honra - Cerva -Abambres, Saho-Stú 
Marta Penaguiào, Mootalegre-Atei, Vidago-Val-
paços Régua-Velar  Perdizes, VP Aguiar-Murça, 
Fontelas-Ribeira Pena logos as 15 horas 
A. F. Viseu 
Divisão de Honra - Satão-Lamelas, Tarouquen-
se-Viseu Benfica, Suiguerros-Penalva, Sampe-
drense-Carregal Sal, Moimenta Beira-Aleite, 
Manguakle-Paivense, Moleios-Ferreira Aves, 
Castro Daire-Resende logos às 15 horas 

Migrei em Patins 
I' Divisa° Nacional - Turquel-F C. Porto (15). 

Riguobt 
Taça de Portugal (Quartos de Finai) - &alto- 
Cascais (14), CDUL-Técnico (14). 

Voleibol 
Taça de Portugal (Quartos de final) - V Gui- 
marães-F. Bastardo (17.30) 
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Pedro Spinola, ex-sportingulsta e reforço do ABC no mercado de Invento, destacou-se com 11 golos 

Encarnados perdem jogo 2 dos oitavos de final, mas avançam na Taça Challenge 

Benfica apurado 
e ABC em vantagem 
Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

O Benfica qualificou-se, 
ontem, para os quartos de 
final da Taça Challenge, 
apesar da derrota com os 
gregos do Filippos Verias, 
por 26-23, no encontro da 
segunda mão. Depois da 
folgada vitória, por 34-14, 
anteontem, na partida da 
primeira mão, os encarna-
dos limitaram-se a gerir o 
resultado, tendo chegado 
ao intervalo a vencer por 
sete golos, 16-11. Porém, 
uma segunda parte fraca 
ditou a reviravolta no mar-
cador. Slobodan Vaselino-
vic foi o melhor marcador 
do encontro, com oito go-
los. 

O ABC está bem lançado 
para se juntar ao Benfica na 
próxima fase, depois da vi-
tória, por 40-29, ontem, no 
desafio da primeira mão. Os 
minhotos jogam, hoje (17h), 
a segunda mão novamente 
em casa, e têm todas as con-
dições para avançar numa 
prova onde foram finalistas 
na época passada. 

Num jogo de sentido úni-
co, o ex-sportinguista Pedro 
Spinola, reforço de inverno  

dos bracarenses, esteve em 
destaque, ao assinar 11 golos. 

A formação bracarense ge-
riu bem o marcador e apro-
veitou a quebra física da equi-
pa da Estónia, conseguindo. já 
na reta final, a maior margem 
de toda a partida, 12 golos de 
diferença (38-26). Fábio Vi-
drago e André Gomes. ambos 
com cinco golos, também es-.  
tiveram em evidência. 

Filippa. Verias • 26 
Benfica 23 
Local ~o n° 2 da Estklo da Luz ern Lisboa 
Árbitros M. Hajek e Karel Macho (República Checa) 
IMMiqedo Vo~ Konstanfinos Tsilimpans (gr), 
Nikolaos Charalampldis (1), &danos Michailidts, 
Diogenis Apostobdis (5). 011 Bandos (1), 
Nicotau Voutsas (2), Agrides Dragolas (2), 
CharaiamposAutardadis(4), Sawas Kah/Plqls 
Anastaskas Trlantafybidls, Slobodan Vesetinovic 8) 
e Fanis Dellgannls. Treinador Stybanos Sekelddis 
~ta Hugo Figueira (gr). Tiago Pereira. Joio 
Pais (3), 8elone Moreira (n Augusto Anda (1), 
Ellecty Semedo (1), Ales Sina (3), lavier 8orragan 
(2), Tiago Feno (2), Paula Moreno, Udington 
Ferreira (1), Alexandre Cavalcanti (1), Hugo Lima 
(3), Flavio Fortes (2) e Dragan Vrgoc (3). 
Tridnadce Mariano Onega. Ao intervalo 11-16 

ABC 40  
HC Kehra 29  
Local Pa, cioFLVid53Lekem@ioga 
Árbitros S. lbomassen e T. Schrnack (Bêtrce). 
AOC Humberto Gomes (GR), Falda Vidrago (5). 
Hugo Rocha (4). Pedro Seabra (1), Peão Spinola 
(11), NUO0 Golo (3) e Carlos Martins (3)-109airain 
ainda Emanuel Ribeiro (GR), Diogo Branquinho (3), 
Miguel Sarmento (1), Oleksander Neioushets (1). 
Andre Gomes (5). Tomás Albuquerque (3). 
Treinador Carlos Resende 
MC Kiini Anton Tereichov (GR), tJku-Tanel Laasl 
(9). Kaupo Uiva (1), Marko Slasonovsid (7), DrolUly 
Yankovsidy (4), Viktor Sioypak (1), Kasper Lees (3). 
Jogaram ainda 1~ Kauge 0, MIO Rogenbaurn 
(3), Indrek Napsep,  lorma Kasper, Sinto Tanavots, 
Indrek Normak (1). Treinador Indrek Lilsoo 
Ao Intervalo 17-16 
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Andebol: ABC nos quartos de final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=73d3b547

 
Nova vitória sobre o HC Kehra, desta vez por 45-14. O ABC/UMinho venceu este domingo o HC Kehra
por 45-14 e apurou-se para os quartos de final da Taça Challenge de andebol, numa partida
demasiado fácil, em que o treinador Carlos Resende aproveitou para rodar toda a equipa. Depois de
no sábado, na primeira mão também realizada em Braga, o ABC ter vencido por uns claros 40-29,
deixando praticamente resolvida a eliminatória, os minhotos cilindraram hoje a equipa da Estónia,
vencendo por 31 golos de diferença, resultado que diz quase tudo sobre a história do jogo. O
ABC/UMinho segue agora para os quartos de final da Taça Challenge, competição da qual foi finalista
na época passada e que Carlos Resende já disse querer vencer nesta temporada.
 
 Há 10 minutos
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O Benfi ca apurou-se ontem para os 

quartos-de-fi nal da Taça Challenge 

de andebol, apesar da derrota com 

os gregos do AC Filippos Verias, por 

26-23, em jogo da segunda mão des-

ta prova europeia. Já o ABC/UMinho 

venceu os estónios do HC Kehra por 

40-29, em jogo da primeira mão dos 

oitavos-de-fi nal da mesma competi-

ção e praticamente assegurou o aces-

so à eliminatória seguinte.

Na Luz, depois de na véspera te-

rem vencido por 34-14, os “encarna-

dos” não mostraram a mesma supe-

rioridade, tendo os gregos do AC Fi-

lippos Verias empatado o encontro 

(8-8), aos 16 minutos, equilibrando 

as acções de jogo.

Com o bloco mais alto, num en-

contro sem grandes emoções tácticas 

e técnicas, os comandados de Maria-

no Ortega chegaram ao intervalo a 

vencer por 16-11.

No segundo tempo, o Benfi ca pro-

curou gerir o resultado, mas do lado 

do adversário Slobodan Vaselinovic 

marcou oito golos, sendo o elemen-

to mais concretizador do encontro 

e os gregos chegaram à condição de 

vencedores, aos 51 minutos, quan-

do Diogenis Apostolidis bateu Hugo 

Figueira e, até ao fi nal, a equipa por-

tuguesa foi incapaz de contrariar a 

(relativa) superioridade grega.

Em Braga, o ABC/UMinho mostrou 

ter praticamente garantida a passa-

gem à eliminatória seguinte de uma 

prova em que foi fi nalista na época 

passada, já que a diferença paten-

teada em relação ao adversário foi 

demasiado evidente. Hoje (17h), o 

encontro da segunda mão, será pra-

ticamente para cumprir calendário 

graças aos 11 golos de vantagem que a 

formação portuguesa fi xou no duelo 

com o HC Kehra.

A superioridade evidente do ABC, 

contudo, só se materializou na se-

gunda parte porque, na primeira, 

os minhotos foram para o intervalo 

apenas com mais um golo do que os 

estónios (17-16). PÚBLICO/Lusa

Benfica está 
apurado e ABC 
quase para os 

“quartos” da Taça 
Challenge

Andebol
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Benfica já está nos “quartos” da Taça 
Challenge e ABC está quase pág. 58
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ABC/UMinho bate HC Kehra e segue para os ´quartos´ da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3e94bc25

 
Por Lusa 14/02/2016 - 19:08 Equipa portuguesa goleia estónios por 45-14 na segunda segunda mão
dos oitavos-de-final O ABC/UMinho não deu hipóteses ao adversário estónio DR Andebol Outras
Modalidades O ABC/UMinho venceu este domingo o HC Kehra por 45-14 e apurou-se para os quartos
de final da Taça Challenge de andebol, numa partida demasiado fácil, em que o treinador minhoto
aproveitou para rodar toda a equipa. Depois de neste sábado, na primeira mão destes oitavos de final,
num encontro também realizado em Braga, o ABC ter vencido por uns claros 40-29, deixando
praticamente resolvida a eliminatória, a turma de Carlos Resende 'cilindrou' agora a equipa da Estónia,
vencendo por 31 golos de diferença, resultado que diz quase tudo sobre a história do jogo. Com uma
eficácia de praticamente 100 por cento, o ABC já ganhava por seis golos de diferença aos sete minutos
e meio (8-2), altura em que o técnico adversário pediu o primeiro desconto de tempo para reorganizar
a sua equipa. Tentativa frustrada, porque o ABC continuou no mesmo ímpeto, perante um HC Kehra
muito frágil e que nunca conseguiu dar a réplica que deu na primeira parte do jogo deste sábado. Mais
cedo aproveitou também Carlos Resende para rodar a equipa, terminando o primeiro período com um
'sete' totalmente novo em relação ao que iniciou a partida. O treinador luso utilizou mesmo todos os
15 jogadores constantes na ficha de jogo, incluindo os três guarda-redes. O ABC/UMinho segue agora
para os quartos de final da Taça Challenge, competição da qual foi finalista na época passada e que
Carlos Resende já disse querer vencer nesta temporada.
 
 14/02/2016 - 19:08
 
Lusa
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FRENTE AO KEHRA 

ABC resolve eliminatória 
com segunda parte de luxo 

A diferença de 11 golos alcan - 
çada na tarde de ontem permite ao 
ABC encarar a partida de hoje 
frente aos estónios do Kehra de 
uma forma mais tranquila. O 
'quartos' estão praticamente ga-
rantidos. 

Apesar de na 1' parte a formação 
minhota não ter conseguido des-
colar no marcador, indo para o in - 
tervalo a vencer apenas por um 
golo (17-16), na etapa comple-
mentar conseguiu cavar um fosso 
que dificilmente o Kehra terá ar-
gumentos para contrapor. 

O jogo começou com um ABC 
muito descoordenado na defesa e 
os erros permitiram ao adversá -
rio manter os academistas em 
sentido. Carlos Resende foi assim 
obrigado a retificar posições e ati-
tudes ao intervalo, já que a sua 
equipa queria resolver a elimina - 
toda no primeiro encontro - re-
corde -se que o segundo se realiza 
esta tarde às 17 horas, também 
em Braga. E a paragem fez bem ao 
ABC, que passou dos 17-16 do in-
tervalo para 26-18 aos 40 minu - 
tos de jogo, muito pela coesão de - 
fensiva na zona central e com o 
bloqueio aos dois laterais adver-
sários, principais marcadores na 
etapa inicial. A baliza academista 
acabou por se fechar e o contra - 

40 
ABC 

Carlos Resende Q  
as EXC 

H. GOMES* O O 
FABIO VIDRADO 5 O 
HUGO ROCHA 3 O 
PEDRO SEABRA 2 O 
NUNO GRILO 3 O 
CARLOS MARTINS 3 O 
PEDRO SPINOLA 11 O  

E RIBEIRO* O O 

HC KEHRA 

QIndrekLillsoo  
GLS EXC 

A. TEREKHOV e O O 
UKU-TANEL IAAST 9 O 
KAUPO LIIVA 1 O 
M. SLASTINOVSKI 7 O 
D. YANKOVSKIY 4 O 
VIKTOR SKPYPAK 1 O 
KASPAR LEES 3 O 

MIKKAASMAA O O O 
CLÁUDIO SILVA O O O JORMA KASPER O 1 
J. P. GOWALVES O O JAAN KAUGE O O 
O. NEKRUSHETS 1 O ROGENBAUM 3 O 
ANDRÉ GOMES 5 1 SIIMO TANAVOTS O O 
T ALBUQUERQUE 3 1 INDREK NORMAK 1 O 
M. SARMENTO 1 O INDREK NAPSEP O O 
O BRANQUINHO 3 O KAIMAR LEES O O 

AO INTERVALO: 17.16 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga 

ÁRBITROS:Sigurd Thomassen e Tobias 
Schmack (BEI) 

ataque acabou por ser determi-
nante para consolidar a vitória. 

Carlos Resende, treinador do 
ABC, ficou satisfeito apesardasdi-
ficuldades iniciais: "Na 1' parte 
nem sempre estivemos bem no 
capítulo defensivo, bem corno nas 
transições. Mas retificámos alguns 
erros que estávamos a cometer e 
na entrada da T parte consegui-
mos resolver. Mantivemos apres 
são e não abrandamos." o P.G. 

 

29 

  

Goleador Spínola quer nova vitória 
O reforço de inverno do ABC 
continua a brilhar na hora de 
atacara baliza e ontem reve-
lou-se como o melhor marcador 
do encontro com u golos. Mas 
para Pedro Spínola, recém-
transferido do Sporting para 
Braga, o jogo não foram favas 
contadas. "Sabíamos que não ia 
ser fácil e isso viu-se na primei-
ra parte, em que cometemos di-
versas falhas", começou por  

analisar o lateral-direito. "Cor-
rigimos e sofremos menos go-
los na segunda parte. Consegui-
mos impor o nosso ritmo e fa-
zer o nosso jogo", disse ainda 
Spínola, para quem no jogo de 
hoje é " importante esquecera 
vantagem" conquistada e "en-
trar em campo para vencer". 
"Vamos melhorar aquilo em 
que estivemos menos bem. 
Queremos seguir em frente." 
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23 
BENFICA 

Com uma vantagem de 
20 golos na primeira mão, 
passagem foi confirmada 
apesar da derrota 

26 
FILIPPOS VERIAS 

S. Seirekidis 

CL5 EXe 

TSILIMPARISO O O HUGO FIGUEIRA O O O 
N CHARALAMPADISO 1 TIAGO PEREIRA O O 
D.APOSTOLIDIS 5 2 ELLEDY SEMEDO 1 O 
C. ANANIADIS 4 O 13ELONE MOREIRA 1 O 
DIMITROS BANTIS 2 O JOÃO PAIS 3 1 
A, DRAGOLAS 2 1 AUGUSTO ARANDA 1 O 
S. VESEUNOVIC 8 O ALES SILVA 3 O 

N. ZIATANOS e O O NIKOLA MITRV5KI00 O 
N,ARVANITIDIS O O !AVIER BORRAGAN 2 O 
UROS MILOSEVIC O O PAULO MORENO O O 
FANIS DELIAGIANNISO O TIAGO FERRO 2 O 
GRIGORIOS SANIKISO O UEUNGTON 511.VA 1 O 
NIKOLAOS VOUTSAS1 2 A. CAVALCANTI 1 O 
SAWAS KARYPIDIS 4 O HUGO UMA 3 O 
A. TRIANTAFYLLIDIS O O FLAVIO FORTES 2 O 

DRAGAN VRGOC 3 O 

AO INTERVALO: 11-16 

LOCAL: Pavilhão n5  2 da Luz, em Lisboa 

PA
U

L
O

 C
A

LA
D

O
 

0Mariano Ortega 

CISEriï 

ANDEBOL 

BENFICA IRREGULAR 
PASSA NA CHALLENGE 

BITROS:Milan Hajek e Karel Macho (R.CHE) 41."111111W4,_.~ REMATE. João Pais marcou 3 golos mas foi insuficiente 

 

ALEXANDRE REIS 

Capaz do melhor e do pior. O 
Befifica confirmou ontem a passa-
gem aos quartos-de-final da Taça 
Challenge, apesar da derrota (26 - 
23) frente à turma grega do Fi-
lippos Verias. Valeu a goleada (34 - 
14) na véspera, também disputada 
na Luz por acordo dos dois clubes. 

Com  uma vantagem de 20 golos 
na primeira mão, o jogo foi um au-
kz,ntico treino, a começar pela for - 
r ia como as equipasse equiparam: 

os encarnados, com calção bran-
co, a defrontarem os vermelhos, 
com uma lista branca na frente e 
costas das camisolas. O central 
grego Dimitrios Bantis ainda  

abordou os árbitros por causa das 
cores semelhantes, mas a dupla 
checa apenas encolheu os om-
bros, com pressa para acabar com 
a eliminatória já sentenciada. 

As águias entraram bem e man-
daram até ao intervalo (16 -11), 
apesar do treinador Mariano Or 
tega ter dado minutos a jogadores 
menos utilizados, como por 
exemplo o cen tral Hugo Lima ou o 
ponta- direita Augusto Aranda. 

Mas depois o Benfica afrouxou e 
o adversário aproveitou para lim-
par a péssima imagem daquilo que 
foi a primeira mão, conseguindo 
virar já perto do final, devido à fal-
ta de eficácia do emblema da Luz. 

"O objetivo era ganhar o jogo,  

más a equipa não teve a mesma 
atitude da véspera. Preocupa-me 
que se tivesse perdido o controlo, 
mas é uma equipa com muitos jo 
vens", considerou Mariano Orte--
ga, técnico do Benfica. 

Já Stylianos Seirekidis, treina-
dor do Filippos Verias, ficou satis - 
feito: "Foi uma vitória muito im-
portante para o nosso orgulho, re-
cuperando de uma desvantagem. 
Este Benfica tem equipa para che-
gar à final da Challenge." 

O sorteio dos quartos- de- final 
realiza-se dia 23, com o Benfica e, 
muito provavelmente, o ABC. As 
duas equipas podem defrontar-se 
entre si pois a saída das bolas não 
será condicionada. 
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Taça Challenge: ABC segue para os quartos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f3154959

 
O ABC venceu este domingo o HC Kehra por 45-14 e apurou-se para os quartos de final da Taça
Challenge, numa partida demasiado fácil, em que o treinador minhoto aproveitou para rodar toda a
equipa. Depois de no sábado, na primeira mão destes oitavos de final, num encontro também
realizado em Braga, o ABC ter vencido por uns claros 40-29, deixando praticamente resolvida a
eliminatória, a turma de Carlos Resende cilindrou hoje a equipa da Estónia, vencendo por 31 golos de
diferença, resultado que diz quase tudo sobre a história do jogo. Com uma eficácia de praticamente
100 por cento, o ABC já ganhava por seis golos de diferença aos sete minutos e meio (8-2), altura em
que o técnico adversário pediu o primeiro desconto de tempo para reorganizar a sua equipa. Tentativa
frustrada, porque o ABC continuou no mesmo ímpeto, perante um HC Kehra muito frágil e que nunca
conseguiu dar a réplica que deu na primeira parte do jogo de sábado. Mais cedo aproveitou também
Carlos Resende para rodar a equipa, terminando o primeiro período com um sete totalmente novo em
relação ao que iniciou a partida. O treinador luso utilizou mesmo todos os 15 jogadores constantes na
ficha de jogo, incluindo os três guarda-redes. O ABC segue agora para os quartos de final da Taça
Challenge, competição da qual foi finalista na época passada e que Carlos Resende já disse querer
vencer nesta temporada. Jogo no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Ao intervalo: 9-22. Marcha do
marcador: 3-10 (10 minutos), 7-18 (20) e 9-22 (intervalo). 11-30 (40), 13-36 (50), e 14-45 (final).
HC Kehra: Anton Terekhov (gr), Uku-Tanel Laast, Indrek Napsep (3), Marko Slastinovski (1), Jorma
Kasper (1), Antti Rogenbaum (1), Kaspar Lees (3), Mikk Asma (gr), Jaan Kauge (1), Kaupo Liiva,
Dmitriy Yankovskiy (1), Viktor Skrypak, Indrek Normak, Kaimar Lees (3) e Siimo Tanavots. Treinador:
Indrek Lillsoo. ABC: Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (9), Hugo Rocha (5), Pedro Seabra (1),
Pedro Spínola (5), Nuno Grilo (3), Carlos Martins (3), Emanuel Ribeiro (gr), Cláudio Silva (gr), Diogo
Branquinho (7), Miguel Sarmento (1), Oleksander Nekrushets (3), André Gomes (3), Tomás
Albuquerque (3), João Pedro Gonçalves (2). Treinador: Carlos Resende. Árbitros: Sigurd Thomassen
(Bélgica) e Tobias Schmack (Bélgica). Assistência: cerca de 500 espetadores. Autor: Lusa
 
 19h13
 
Lusa
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Carlos Resende: É aquilo que procurámos induzir nos treinos e jogos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=24b40a7f

 
Carlos Resende deu os parabéns ao ABC pela passagem aos quartos-de-final da Taça Challenge, após
a qualificação diante do HC Kehra. "Gostei, sobretudo, da atitude e da aplicação da equipa. É aquilo
que procurámos induzir nos treinos e jogos e, hoje, os jogadores deram o seu melhor. Resolveram
algumas dificuldades em termos defensivos no início da primeira parte e, a determinada altura, tudo
nos saía bem e algum desânimo na equipa adversária ajudaram a que o resultado fosse tão dilatado.
Julgo que não expressa a diferença que existe entre as duas equipas, mas é possível quando as coisas
saem tudo bem a uma equipa". Autor: Lusa
 
 21h51
 
Lusa
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ABC segue para os "quartos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2016

Meio: Sábado Online

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

 
19:13 . Record Por Record O ABC venceu este domingo o HC Kehra por 45-14 e apurou-se para os
quartos de final da Taça Challenge, numa partida demasiado fácil, em que o treinador minhoto
aproveitou para rodar toda a equipa. Depois de no sábado, na primeira mão destes oitavos de final,
num encontro também realizado em Braga, o ABC ter vencido por uns claros 40-29, deixando
praticamente resolvida a eliminatória, a turma de Carlos Resende cilindrou hoje a equipa da Estónia,
vencendo por 31 golos de diferença, resultado que diz quase tudo sobre a história do jogo. Com uma
eficácia de praticamente 100 por cento, o ABC já ganhava por seis golos de diferença aos sete minutos
e meio (8-2), altura em que o técnico adversário pediu o primeiro desconto de tempo para reorganizar
a sua equipa. Tentativa frustrada, porque o ABC continuou no mesmo ímpeto, perante um HC Kehra
muito frágil e que nunca conseguiu dar a réplica que deu na primeira parte do jogo de sábado. Mais
cedo aproveitou também Carlos Resende para rodar a equipa, terminando o primeiro período com um
sete totalmente novo em relação ao que iniciou a partida. O treinador luso utilizou mesmo todos os 15
jogadores constantes na ficha de jogo, incluindo os três guarda-redes. O ABC segue agora para os
quartos de final da Taça Challenge, competição da qual foi finalista na época passada e que Carlos
Resende já disse querer vencer nesta temporada. Jogo no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Ao
intervalo: 9-22. Marcha do marcador: 3-10 (10 minutos), 7-18 (20) e 9-22 (intervalo). 11-30 (40),
13-36 (50), e 14-45 (final). HC Kehra: Anton Terekhov (gr), Uku-Tanel Laast, Indrek Napsep (3),
Marko Slastinovski (1), Jorma Kasper (1), Antti Rogenbaum (1), Kaspar Lees (3), Mikk Asma (gr),
Jaan Kauge (1), Kaupo Liiva, Dmitriy Yankovskiy (1), Viktor Skrypak, Indrek Normak, Kaimar Lees (3)
e Siimo Tanavots. Treinador: Indrek Lillsoo. ABC: Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (9), Hugo
Rocha (5), Pedro Seabra (1), Pedro Spínola (5), Nuno Grilo (3), Carlos Martins (3), Emanuel Ribeiro
(gr), Cláudio Silva (gr), Diogo Branquinho (7), Miguel Sarmento (1), Oleksander Nekrushets (3),
André Gomes (3), Tomás Albuquerque (3), João Pedro Gonçalves (2). Treinador: Carlos Resende.
Árbitros: Sigurd Thomassen (Bélgica) e Tobias Schmack (Bélgica). Assistência: cerca de 500
espetadores.
 
 19:13 . Record
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Elledy Semedo, com seis golos, foi o melhor marcador do Benfica 

Hugo Figueira (GR)  
/Mola Mitrevski (GR) 
Davide Carvalho (4) 
lavier Borragan (3) 
Tiago Ferro (2) 
Tiago Pereira (3) 
João Pais (5) 
Betone Moreira (4) 
Pado Moreno (1) 
Uelington Ferreira (1) 
Augusto  Aranda (1) 
Alexandre Cavalcanti (3) 
Hedy Semedo (6) 
Ales Abrao (1) 
Hugo Lima 
Dragan Vrgoc 

~ANO ORTEGA 

Nlkolaos Zlatanos (GR)  
K.Tsifirnparis(GR) 
Nikolaos Arvanitklis  
Uros Milosevic 
N. Charalampidis (3) 
Stefanos Michallicks 
(»senis Apostolidis 
C. Ananladis (2) 
DImitrios Barris (1) 
Falis Delglannls 
Grigorios Sankis (3) 
Nlkolaos Voutsas 
Savvas Karyrddis (3) 
Aggelos Dragolas 
A.Triantafyilidts 
Slobodan Veselinovic (2) 

STYLIANOS SEIREKIDIS 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

  

    

Com dois pés nos 'quartos' 
Benfica derrotou gregos por 20 golos de diferença ® Eliminatória decide-se hoje na 2.a mão, 

novamente na Luz ABC entra em jogo esta tarde, às 17 horas, com estónios do HC Kehra 

RUI RAIMUNDO/ ASf 

ANDEBOL — TAÇA CHALLENGE —1/8 FINAL (1.' MÃO 

Pavilhão n.°2 da Luz, 
em Lisboa 

BERRA z FUPPOS VERIAS 

wil0;
 

14 
INTELLo 8 

ÁRBITROS 

Milan Hajek e Macho Karel, da República Checa 

por 
EDITE DIAS 

O
Benfica derrotou ontem 
os gregos do Filippo Verias 
e foi tanta a fartura (34-
-14) que difícil vai ser mo-
tivar a equipa para a se-

gunda mão desta eliminatória dos 
oitavos de final da Taça Challenge 
que se realiza esta tarde, a partir das 
18.30 horas, novamente na Luz. 

Os gregos foram presa fácil para 
os encarnados, que demoraram 
pouco mais de 10 minutos a des-
colar no marcador. Elledy Seme- 

do fez o 7-3 aos 15 minutos, se-
guindo o exemplo de Davide Car-
valho e Bélone Moreira. 

Na baliza do Benfica, Nikola Mi-
trevski deve ter assinado uma das 
suas melhores exibições, benefician-
do muito das inúmeras dificuldades 
ofensivas dos rivais. O segundo cias - 
sificado do campeonato da Grécia já 
perdia por 9 golos (14 -5) aos 22 mi-
nutos da primeira parte. Antes do 
intervalo (16 - 8), maior agitação só 
mesmo no banco encarnado quan- 

do o pivot brasileiro Ales Abrão ten. 
tou explicar sem sucesso a Mariano 
Ortega porque razão foi excluído e 
ambos se desentenderam. 

Na segunda parte, pouco se al-
terou, somente com Mariano Or-
tega a dar tempo de jogo a alguns 
dos atletas menos utilizados e os 
gregos a cometerem vários pecados. 
Não será, pois, esta equipa a des-
viar o Benfica da sua intenção de re-
gressar à final de uma competição 
europeia — aconteceu em 2011 —,  

Têm  a palavra 

PÉ E MEIO 

Vimos vários jogos, são 
segundos no campeonato grego. Têm 
três, quatro, jogadores com 
experiência internacional. Estamos a 
trabalhar bem. Estamos com um pé e 
meio, quase dois admito, nos quartos 
de final. Agora é fazer mais um jogo, 
competir, tentar ganhar novamente 

MARIANO ORTEGA 
treinador do eenf ira 

MÁ EFICÁCIA 

A minha equipa não esteve a um 
bom nível. Só estou há uma semana 
neste clube e já percebi que é preciso 
mudar muita coisa. Podemos jogar 
melhor... Cada atleta teve cerca de 20 
por cento de eficácia e os guarda-
-redes apenas 30. Amanhã temos de 
ser melhores 

SYLIANOS SEIREKIDIS 
treinador do vilippos verias 

até porque não mostrou qualquer 
competência para o fazer. 

Esta tarde, a partir das 17.30 ho-
ras, é a vez do ABC tentar colocar os 
dois pés nos quartos de final da 
Challenge. Pela frente a equipa de 
Carlos Resende terá os estónios do HC 
Kehra, e parte como favorita, até 
porque, tal como os encarnados, os 
minhotos também realizam em casa 
as duas mãos da eliminatória e espe-
ram dar mais um passo no caminho 
para a final, tal como em 2015. 
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Diretor desportivo do União, Edgar Rodrigues, apresentou Raul Gudião 

UNIÃO HELDER SANTOS 

«Vou morrer por esta camisola» 
Gudirio foi ontem apresentado e 

já se treinou; Norton de Matos ain-
da não decidiu se irá convocá - lo 

Raul Gudirio considera «um 
passo muito grande» a mudança do 
FC Porto, onde era o titular da equi-
pa B, para o União. «Nunca joguei 
numa 1." Divisão. É um sonho es-
tar aqui. Quero aproveitar cada 
oportunidade», diz o parda-re-
des mexicano, de 19 anos, cedido 
pelos dragões até final da época. 

Ligado ao FC Porto até 2020, 
Guditio ambiciona voos mais altos, 
mas, para já, quer viver o momen- 

to. «Sei que esta oportunidade abre 
muitas portas, mas estou focado 
no União», diz o guarda-redes, 
que ocupa a vaga de André Mo-
reira, operado ao joelho esquerdo, 
que não volta a jogar esta época. 

Antes do primeiro treino, Ou-
difio deixou uma garantia. «Vou 
morrer por esta camisola, vou de -
fender até à morte o escudo que 

Boletim 

Lesionados — Nilson, Kisley e Andre Moreira 
(recuperam de intervenções cirúrgicas) 
Programa — Treino. 10.30 horas, Complexo 
do União (porta fechada) 

agora envergo no peito. Estou pre-
parado para jogar.» 

Tem a palavra Norton de Ma - 
tos. «É importante referir que se 
trata de um jogador que chegou 
na véspera da convocatória. Não 
conhece os processos e a comuni-
cação da equipa. Mas o treino de 
amanhã [hoje] será importante 
para a tomada da decisão», disse 
o treinador, na antevisão do jogo 
em Arouca. «Queremos vencer 
pela 1." vez no continente. É pre-
ciso concentração. Temos de ter 
mais maturidade para não come-
ter erros.» RICARDO NUNO ABREU 
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Benfica segue em frente na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=597561

 
O Benfica perdeu com o AC Filippos Verias por 23-26 mas confirmou, ainda assim, o apuramento para
os quartos de final da Taça Challenge de andebol. A equipa orientada por Mariano Ortega beneficiou
da confortável vitória (34-14) no jogo da primeira 'mão' para garantir a presença na próxima ronda da
prova europeia.
 
 13-02-2016
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Dois jogos para assegurar um lu-
gar nos quartos-de-final da Taça
Challenge. Para tal, só a vitória
interessa. Este é o objectivo do
ABC/UMinho que vai disputar,
hoje e amanhã, duas partidas
frente aos estonianos do HC
Kehra, a contar para os oitavos-
-de-final da competição.

A equipa da Estónia aceitou a
ideia de disputar os dois jogos
desta fase da prova em Portugal
e por isso o mítico pavilhão Flá-

vio Sá Leite vai ser, entre hoje e
amanhã, a casa do andebol inter-
nacional. Dois jogos que prome-
tem muita animação, emoções e
um ABC/UMinho em luta para
assegurar o apuramento para
mais uma eliminatória, na busca
da repetição da presença na final
da Taça Challenge, conforme
aconteceu na temporada passa-
da, mas desta vez para alcançar
um resultado bem diferente.

Na carreira dos academistas na
presente edição da competição
já foram ultrapassados os obstá-
culos Odorhei, o vencedor da

edição passada da prova frente
ao ABC/UMinho [num jogo
muito controverso e polémico],
e também a equipa inglesa do
Ruislip Eagles, o adversário
mais acessível, até ao momento,
para os academistas.

Agora pela frente os bracaren-
ses têm a equipa do HC Kehra,
são teoricamente favoritos e
querem confirmar esse favoritis-
mo com a vitória nos dois jogos,
que se disputam hoje e amanhã a
partir das 17 horas, e confirmar
o apuramento para os quartos-
-de-final da Taça Challenge.

Duplo duelo frente ao HC Kehra

ABC/UMinho na luta pelos ‘quartos’

DR

Pailhão Flávio Sá Leite volta a receber jogos grandes das competições europeias
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Candidatos defrontam-se no Funchal 
É certamente a dupla jornada mais 
aguardada pelos adeptos do andebol 
feminino madeirense, a que se vai 
disputar neste fim-de-semana no 
palco principal da modalidade na 
Região. Visitas ilustres do campeão 
em título, o Alavarium, e do actual li-
der da prova, o Colégio de Gaia, para 
defrontarem Madeira Andebol SAD 
e CS Madeira. Jogos importantes 
que não deixam dúvidas de que esta 
será uma jornada intensa. 

Principal 'visado' neste caso é, ob-
viamente, o Madeira Andebol SAD 
comandado pela técnica Sandra 
Fernandes. As madeirenses rece- 

bem hoje (16 horas) o Alavarium. 
Amanhã, à mesma hora, o Colégio 
de Gaia. 

O Madeira Andebol SAD registou 
na primeira volta da prova os únicos 
dois resultados negativos, empate 
no Alavarium (21-21) e derrota em 
Gaia (26-25) pelo que, estes dois en-
contros apresentam-se como a der-
radeira oportunidade para que a 
equipa termine a fase regular a lide-
rar o campeonato, vantagem impor-
tante para a fase final. Qualidade não 
falta, num grupo de trabalho que 
mais do que nunca se apresenta mo-
tivado para ganhar. 

Por `fora' corre' o CS Madeira co-
mandado por Marco Freitas. Fora 
das lutas pelo título mas apostados 
em garantir uma melhor posição na 
tabela na fase final, as madeirenses 
muitas dificuldades irão sentir para 
contrariar o natural favoritismo do 
Gaia, hoje às 18 horas e amanhã tam-
bém às 18 horas frente ao Alavarium. 

Na II Divisão em seniores mascu-
linos, o Marítimo joga igualmente 
na Madeira frente ao Módicus, par-
tida agendada para esta tarde a par-
tir das 15 horas no Pavilhão do Com-
plexo do Marítimo em Santo Antó-
nio. H.D.P. 
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Andebol: Benfica perde mas qualifica-se para os quartos da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=811632

 
HOJE às 22:01
 
 O Benfica qualificou-se, este sábado, para os quartos-de-final da Taça Challenge em andebol, apesar
de ter perdido com o AC Filippos Verias, por 23-26.
 
 Em favor do Benfica jogou, no entanto, a vitória das águias no jogo da primeira mão, por 34-14.
 
  O nosso primeiro objetivo era passar para os quartos de final, conseguimos. O segundo objetivo era
vencer o jogo de hoje. A equipa não era tão fraca como ontem (sábado) mostrou. Não tivemos a
motivação e a cabeça necessária para ganhar novamente à mesma equipa , analisou, após o encontro,
Mariano Ortega.
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Taça Challenge – academistas recebem hoje HC Khera (17h00)

ABC/Minho à procura de selar 
vantagem para jogo de amanhã

 Luís Filipe silva

O 
ABC/UMinho inicia 
hoje, às 17h00, a ten-
tativa de alcançar os 
quartos de final da 

Taça Challenge.

Os academistas rece-
bem a equipa estoniana 
do HC Khera no Flávio 
Sá Leite, numa rodada 
dupla, já que amanhã as 
duas equipas voltam a en-
contrar-se no Flávio Sá 

Leite, porque os respon-
sáveis do clube da Estó-
nia aceitaram disputar as 
duas mãos dos oitavos de 
final em Braga.

Assim, a equipa de Car-
los Resende vai procu-

rar hoje conseguir uma 
vantagem confortável que 
dê para fazer uma gestão 
mais tranquila no jogo de 
amanhã.

O ABC/UMinho, fi-
nalista vencido da épo-
ca passada, já deixou este 
ano pelo caminho a frágil 
equipa inglesa do Ruislip 
Eagles e tirou a desforra da 
final perdida, ao eliminar 
os romenos do Odorhei 
nos 16 avos de final.

Estes dois jogos que vão 
decorrer, hoje e amanhã, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, em Braga, vão ter ain-
da um cariz solidário, que 
o ABC/UMinho vai reco-
lher donativos para aju-
dar o Tiago, uma crian-
ça que padece de doença 
oncológica.

D
M

Pavilhão Flávio Sá Leite retorna às tardes europeias
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FUTEBOL
I Liga, 22.ª jornada: Nacio-
nal-Sporting, às 18h30 no
Estádio da Madeira (Chou-
pana). Outros jogos: Morei-
rense-Belenenses (16h15
SportTV1); Guimarães-Se-
túbal(20h45 SportTV1).
Treino do Marítimo, às 17
horas em Machico.
Treino do União, às 10h30
no Complexo do Vale Paraí-
so. Viagem à tarde para o
Porto.
Liga Espanhola, 24.ª jorna-
da: Real Madrid-Atlético Bi-
lbao (15:00 SportTV2).
Divisão de Honra 13.ª jornada:
Santacruzense-Câmara de
Lobos (16 horas Santa Cruz) e
Pontassolense-Portosantense
(20 horas Ponta do Sol).
I Divisão Regional, 9.ª jorna-
da: Santo da Serra-CFF Ma-
deira (16 horas Santo da
Serra) Xavelhas-Andorinha
(16h15 Câmara de Lobos),
CF União-Sporting Porto
Santo (16 horas Vale Paraí-
so) e Ribeira Brava-Carva-
lheiro (17h30 Ponta do Sol).
ANDEBOL
I Divisão Feminina, 19.ª jorna-
da: Madeira SAD-Alavarium
(16 horas) e Sports Madeira-
Colégio Gaia (18 horas), ambos
no Pavilhão do Funchal.
VELA
1.ª prova da Taça da Madei-
ra da classe Cruzeiros, no
campo de regatas com-
preendido no Concelho de
Machico, com largada pelas
13h30. Entrega de prémios
pelas 18h30, na Marina da
Quinta do Lorde.
BASQUETEBOL
Taça Federação Femininos:
CAB-Boa Viagem-Angra-
Açores - Meia-Final, às
17h45 no Pavilhão Luís Car-
valho, no Barreiro. 
GOLFE
Madeirense Carlos Laranja
participa no 86.º Campeo-
nato Internacional Amador
de Portugal, no Montado
Hotel & Golf Resort, em
Palmela.
PATINAGEM
Regresso do Campeonato
Regional Indoor, entre as 9
h horas e as 13h00, no Pavi-
lhão dos Barreiros
KARATÉ
Momitiva da AKRAM, com
cerca de 50 elementos par-
ticipa no Torneio Internacio-
nal NPK Karaté Open 2016,
Pavilhão Rosa Mota, no Por-
to.

Agenda desportiva
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Madeira SAD em luta pela liderança. 

Momentos de grande emoti-
vidade deverão certamente
ser vividos, este fim de se-

mana, no Pavilhão do Funchal,
epicentro da luta pela liderança
do Campeonato Multicare 1.ª Di-
visão Feminina de Andebol. O
Madeira SAD, que ocupa o 2.º
lugar, com 51 pontos, recebe hoje
o 3.º classificado, o Alavarium
Love Tiles (49 pontos). No jogo
da primeira volta, disputado em
Aveiro, verificou-se um empate
(21-21), mas agora, com o cam-
peonato a entrar na reta final e
com a liderança em questão, as
madeirenses vão “dar o litro”

Liderança ao rubro no Pavilhão do Funchal
para alcançar a vitória. O único
que resultado que interessa ao
“SAD” para manter intatas as as-
pirações de “roubar” a liderança
ao Colégio Gaia/Toyota (52 pon-
tos), na partida de amanhã, tam-
bém agendada para as 16 horas
e no mesmo espaço. Na primeira
volta, as madeirenses perderam
em Gaia por 26-25.
O líder do campeonato joga

hoje, pelas 18 horas, no pavilhão
do Funchal, frente ao CS Madeira
(6.º com 36 pontos). À mesma
hora de amanhã, o CS Madeira
recebe o Alavarium. JM
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A 

Taça Challengemasadi-
nos -16 avos de final: ABC 
Braga-HC Kehra, Est, 17h00; 
Benfica-AC Filippos Verias, 
18h30. 

Taça Hugo Santos - meias-
finais: Benfica-Ovarense, 
14h30; FC Porto-UD 
Oliveirense,16h30. Jogos no 
Pavilhão Municipal de 
Oliveira do Hospital. 

La Méditerranéenne 
(Espanha), com a participa-
ção de Sérgio Sousa 
(Vorarlberg), a decorrer até 
dia 14, 

I Liga - 22.a Jornada: 
Moreirense-Belenenses, 
16h15; Nacional-Sporting, 
18h30; V. Guimarães-V. 
Setúbal, 20h45. 
II Liga - 29.a Jornada: 
Varzim-Atlético,15h00; Ac. 
Viseu-Benfica B,15h00; 
Mafra-Braga B, 15h00; 
Farense-Covilhã,15h00; FC 
Porto B-Famalicão,15h00; 
Sporting B-Orienta1,15h00; 
Aves-Olhanense.15h00; 
Chaves-Freamunde, 15h00; 
Gil Vicente-Santa Clara, 
15h00; Oliveirense-Penafiel, 
15h00. 
Juniores B —2.a Fase — 
Jornada - Apuramento de 
Campeão - Zona Sul:  

Benfica-Setúbal,15h00 - 
Manutencão/Descidas - 
Série C: Anadia-Beira 
Mar,16h00 - Série D: Estoril-
Real, 15h00 - Série E: 
Juventude-Louletano, 
15h00. 
Juniores C —2.a Fase— 4.* 
Jornada - Apuramento de 
Campeão-Zona Norte: FC 
Porto-Guimarães, 11h00 -
Zona centro: UD Leiria-
Académica, 11h00 -
Manutenção/Descidas -
Série B:Moreirense-Dragon 
Force, 11h00 - Série E: 
Torreense-O Elvas, 15h00. 

FM PATINS 

I Dhtisão -16.' Jornada: HA 
Cambra-Juv. Viana,18h00; 
Física-Oliveirense,18h30; 
Paço Arcos-Valongo,18h00; 
Sanjoanense-Candelá-
ria,18h00; HC Braga-
Barcelos, 17h00; Sporting-
I3enfica, 16h00. 

A1 Masculina — Elite — t a 
e 4.a: Castelo Maia-Benfica, 
17h00 - 2.1e 3.a: Sp. 
Espinho-F. Bastardo, 16h00 
- 5' e 8a: Caldas-S. Mamede, 
17h30 - 6.3 e 7.a: Guimarães-
Madalena, 15h00. 

Página 59



A60

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63117263 13-02-2016

Augusto Aranda remata à baliza da equipa grega 

Mão quente 

O lateral.esquerdo 
encarnacio está a subir de 
rendimento. conseguindo 
oferecer dinâmica e 
frescura à equipa. Parece 
estar completamente 
refeito da lesão que 
sofreu frente ao Passos 
Manuel (traumatismo 
craniano). 

FINAIS 

Portugal já esteve em cinco 
finais da Taça Challenge: em 
2009/10 o Sporting 
ganhou; em 2004/05 e 
2014/15, o ABC foi finalista, 
como o Benfica em 2010/11 
e o Horta em 2005/06 

ABC BRACARBISES 
COM DOSE DUPIA 
O ABC também joga as duas 
mãos destes oitavos de final 
da Taça Challenge em casa, 
com as duas partidas, hoje e 
amanhã, às 17 horas. O 
conjunto de Carlos Resende, 
que já esteve em duas finais 
desta prova (2004/05 e 
2014/05), além da final da 
Liga dos Campeões, em 
1993/94, defronta os gregos 
do HC Kehra. Os dois jogos 
terão transmissão em direto 
no Porto Canal-2£ 

ANDEBOL Benfica resolveu o apuramento para os quartos de final da 
Taça Challenge logo na primeira mão com goleada e boa exibição 

GREGOS FORAM 130I1 
FATOR DE 11017114A0 
PILIPPOS 
Pavilhaciri.°20ai.uz 
iiifir-r;;Noan HaJek e I(areí Maríic;(1iep.  • 
Checa) 

MACA RUPPOSVINHAS 
Nicoblietiwid Gr NikobosTsilirnparisGr 
DaAdepovallea 4 Nikolaos &Canos Gr 
»ANIkerapin 3 Nogenis Apostoklis 
kolohis 5 C Ananiadis 2 
Beline Moreira 4 Dinatrios Banda 

Grigonossanikis 
PiesSilva 1 SwiasKawidls 3 
ThgoFerto 2 SWielloovic 2 
ithar go Poeira 3 fibiailinigkili 
ElledySemerio 6 Uroskilesaii 
Augusto Aranda 1 
4. Cavakanti 3 Nimbos lioutsas - 
Dago, Vrgcc - A 8.811611db - 
Paulo Moreno 1 NkolaosAnonitkis rd 

HugolJnia nj FanisDeligiarrês nj 
Hupa Rgueka Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
M ariano Ortega .S.Seireiddis 
Ao intervalo16-8. 
fitarcha.051-1,1Cr 3-2.15' 8-4,20;12-4, 
25' 144, 30'16-8, 35.  20-10,40'23-11, 
45' 25-12. 50' 29-12, 55' 31-13, 60 34-14 

rante um adversário que nun-  final do encontro. 
ca lhe criou grandes díficulda- As águias procuram repetira 
des e que se está a adaptar a um presença na final da Taça 
novo técnico, o Benfica foi ge-  Challenge, onde estiveram 
rindo e aumentando a dife-  em 2011e, para já, têm a passa-
rença, permitindo ao seu téc-  gem aos quartos de final quase 
nico rodar todo o plantei até ao assegurada. 

     

lÌ 

 

ES 

      

  

J 

  

'7)  

    

     

"Benfica provou 
ser uma grande 
equipa" 
"Esperávamos grandes 
dificuldades, porque o 
Benfica é uma grande 
equipa e provou-o em 
campo. Tivemos problemas 
no ataque e contra-ataque, 
mas só estou há uma semana 

Seirekidis 
Treinador do 

Stylianos à frente da equipa e preciso 
de tempo para resolver 
algumas questões" Filippos Verias 

SANDROBAGGIUDIO 
OCO O Benfica está pratica-
mente com os dois pés na pró-
xima eliminatória da Taça 
Challenge, após triunfo dila-
tado sobre os gregos de Fi-
lipposVerias, por 34-14, na pri-
meira mão dos oitavos de final 
da competição. 

A uma semana do início do 
play-off do campeonato na-
cional, nada melhor do que 
um adversário macio e ino-
fensivo para as águias, que 
ajudou a recuperar os níveis 
anímicos da equipa de Maria-
no Ortega para a fase crucial 
da temporada. 

Na Luz, cedo ficaram expos-
tas as debilidades da formação 
helénica, principalmente no 
plano ofensivo, esbarrando 
numa defesa coesa e em Mi-
trevski. O guarda-redes mace-
dónio esteve bastante inspi-
rado na primeira parte, tra-
vando vários remates gregos 
da zona dos seis metros.A par-
tir dos 10 minutos, com Belo-
ne Moreira e Elledy Semedo a 
assumirem as despesas na fi-
nalização, o Benfica disparou 
no marcador, ganhando van-
tagem confortável. 

Com a vitória na mão, e pe- 

Mariano 
Ortega 
Treinador do 
Benfica 

'Estávamos a 
precisar de um 
jogo assim" 
"Não esperava um desnível 
tão grande. O Verias tem 
jogadores experientes, mas 
temos de dar mérito ao 
Benfica, que fez um bom 
trabalho e precisava de um 
jogo em que tudo lhe saísse 
bem. Vamos manter a 
concentração, agora que 
está a chegar o play-off" 

Comum desnível tão grande 
(20 golos), o Benfica até se po-
derá dar ao luxo de fazer des-
cansar alguns jogadores no 
jogo da segunda mão, que se 
realiza hoje, pelas 18h30, no-
vamente no pavilhão da Luz. 
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ABC em vantagem nos oitavos de final da Challenge Cup
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5028587

 
Publicado hoje às 18:37
 
 Equipa de Braga venceu o HC Kehra na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge e, este
domingo, volta a jogar em casa
 
 O ABC venceu os estónios do HC Kehra por 40-29, na primeira mão dos oitavos de final da Taça
Challenge.
 
 Ao intervalo, os minhotos venciam por 17-16, controlando um jogo em que aproveitaram para ganhar
uma vantagem confortável, que lhes permite gerir mais à vontade a segunda mão desta eliminatória.
 
 O ABC volta a jogar em casa este domingo com o HC Kehra e está com um pé nos quartos de final da
Taça Challenge, da qual foi finalista na última temporada.
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Benfica está nos quartos de final da Challenge Cup
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5028754

 
Publicado hoje às 20:25
 
 Equipa da Luz perdeu em casa com os gregos do Fillippos Verias, mas, com a vantagem obtida na
primeira mão, qualificou-se para os quartos de final da Taça Challenge
 
 O Benfica perdeu, na Luz, com os gregos do Fillippos Verias por 26-23 em jogo da segunda mão dos
oitavos de final da Taça Challenge.
 
 Ao intervalo, o Benfica vencia por 16-11. Os encarnados, que tinham vencido o primeiro jogo por 34-
14, transportaram para o jogo decisivo uma vantagem de 20 golos que lhes permitiu, este sábado,
jogar com margem para errar.
 
 Apesar da derrota, o Benfica segue, assim, para os quartos de final da prova.
 
 Os dois jogos dos quarto de final foram disputados na Luz.
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ABC joga em 
casa a passagem 
aos quartos 

O ABC decide, hoje e ama-
nhã, pelas 17 horas, no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, em Bra-
ga, a qualificação para os 
quartos de final da Taça 
Challenge frente aos estó-
nios do HC Kehra. Depois de 
ter perdido a final ano pas-
sado, a equipa liderada por 
Carlos Resende assume 
como objetivo para esta 
época a conquista do troféu. 
Pelo caminho, os bracaren-
ses já deixaram os ingleses 
do Ruislip Eagles e os rome-
nos do Odorhel, na segunda 
e terceira rondas. s.s 
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Andebol Oitavos de final da Taça Challenge 

Águias com o apuramento na mão 
► O Benfica tem pratica-
mente garantido o apura-
mento para os quartos de fi-
nal da Taça Chailenge de an-
debol, depois de ontem ter 
cilindrado os gregos do Fi-
lippos Verias, por 34-14. no 
jogo da primeira mão. Hoje, 
pelas 18.30 horas, o pavilhão 
da Luz será palco do segun-
do encontro. 

Frente a uma formação 
mais fraca, a equipa benfl-
quista não teve grandes difi-
culdades para impôr o ritmo 
e assumir o controlo da par- 

tida. Aos poucos, as águias 
foram ganhando ascendente 
no marcador e ao intervalo já 
venciam por oito tentos de 
diferença (16-8). 

Mas o desnível maior sur-
giu após a pausa, com o Ben-
fica a pressionar mais no ata-
que e a deixar o Filippos Ve-
rias sem capacidade de rea-
ção. A vantagem foi-se avo-
lumando até chegar aos 20 
golos finais. E só uma heca-
tombe no jogo de hoje impe-
dirá os lisboetas de seguirem 
em frente. SUSANA SILVA BenfiquIsta Augusto Aranda marcou frente aos gregos 

Radica 34 
FRINala Varias 14 
Local Pavilhbo da Luz em Lisboa. 
Arbitro 14ban Hajek e !Carel Macho (Rep. Checa). 
iria Moia Mttrevski (GR) e Hugo F1gueira 
(GR); Davide Carvalha (4), lavler Femandez (3), 
Tiago Ferro (2), Tiago Pereira (3), lobo Pais (5), 
Beione Moreira (4), Paulo Moreno (1), UeIngton 
Ferreira (1), Augusto Aranda (1), Aloandre 
Cavalcanti (3), Dedy Sernedo (6), Hugo Uma, 
Dragar Vrgoc e Ales giva (1). 
Treinador Marrano °nega 
~ou Vades Konstantlnos Tsilimparts (GR) e 
Nrkolaos &unos (GR), Nikolaos Arvanitick, Urso 
Mriosevic, Nilmiaas Charalampicks (3), Stetanos 

Diogenis Apostobdis, Charalampos 
Ananiadis (2), Dirnitrios E3ants (1) Fanis 
Deirgiannis, Gripados Sanilds (3), Nridaos 
Voutsas, Savvas Karypidis (3), Atigelos 
Dragolas, Anasursios Tnantafyllidis e Slobcdan 
VeseOnovic (2) 
Treinador Konstanbnos Deligiannts 
Ao intervalo 1B-8 
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Andebol: ABC muito perto dos quartos de final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=42969087

 
Triunfo sobre o HC Kehra por 40-29. O ABC/UMinho venceu este sábado?os estónios do HC Kehra por
40-29, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de andebol, e praticamente
carimbou o acesso à eliminatória seguinte. A equipa portuguesa joga a segunda mão novamente em
casa, no domingo, e perante a diferença hoje mostrada em relação ao adversário e com 11 golos de
vantagem para gerir, não é crível que desperdice a oportunidade de seguir em frente numa prova em
que foi finalista na época passada. O ex-sportinguista Pedro Spínola, reforço de inverno dos
bracarenses, esteve em destaque, com?11 golos marcados.
 
 Agora
 
 

Página 65



A66

Andebol: Benfica nos quartos de final da Taça Challenge apesar da derrota
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d123b0ce

 
O Benfica apurou-se este sábado para os quartos de final da Taça Challenge de andebol, apesar da
derrota com os gregos do AC Filippos Verias, por 26-23, em jogo da segunda mão desta prova
europeia. Depois de na sexta-feira ter vencido por 34-14, os encarnados não mostraram a mesma
superioridade, mas tinham uma vantagem bastante dilatada para gerir.
 
 Há 2 minutos
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O Benfi ca entrou de forma categó-

rica nos oitavos-de-fi nal da Taça 

Challenge de andebol. Na primeira 

mão da eliminatória, disputada no 

pavilhão da Luz, os “encarnados” 

venceram os gregos do Filippos Ve-

rias por um concludente 34-14.

Depois de ter eliminado os islan-

deses do Vestmannaeyjar, por 62-52, 

no conjunto das duas mãos dos 16 

avos-de-fi nal, o Benfi ca contrariou 

ontem um melhor início de partida 

do Filippos Verias, que até inaugu-

rou o marcador, respondendo rapi-

damente até chegar ao intervalo já 

com o dobro dos golos (16-8). Nesse 

período, as “águias” contaram tam-

bém com uma exibição de qualidade 

do guarda-redes Mitrevski, um dos 

reforços contratados para a actual 

temporada.

No segundo tempo, a superiori-

dade dos lisboetas sobre o actual 

segundo classifi cado da Liga gre-

ga foi confi rmada, com João Pais a 

destacar-se nesta etapa com quatro 

golos. Ainda assim, e graças também 

ao baixar de braços dos gregos, que 

permitiram ao Benfi ca inúmeras 

acções de contra-ataque, o melhor 

marcador do encontro foi Elledy Se-

medo (autor de seis golos). 

Hoje, dia em que se disputará a 

segunda mão da eliminatória, nova-

mente no pavilhão da Luz, às 18h30, 

entra também em cena o ABC pa-

ra defrontar os estonianos do HC 

Kehra, em Braga. No pavilhão Flávio 

Sá Leite (17h), os fi nalistas da edi-

ção passada da Taça Challenge vão 

tentar ganhar vantagem perante o 

segundo classifi cado do campeona-

to da Estónia, que na ronda passada 

eliminou os ingleses do London GD 

Handball Club, por um total bastan-

te desequilibrado (80-42).

Curiosamente, na eliminatória an-

terior, os minhotos tiveram de eli-

minar o carrasco da fi nal da edição 

passada, os romenos do Odorhei. A 

equipa orientada por Carlos Resen-

de venceu as duas mãos, por 25-24 

na Roménia e por 25-22 em Braga, já 

depois de ter afastado da competi-

ção, na segunda ronda, os britânicos 

do Ruislip Eagles, com um agregado 

de 97-37.

Benfica mais 
perto dos 
“quartos” 
na Challenge

Andebol
Nuno Sousa

“Encarnados” venceram os 
gregos do Filippos Verias, 
por um concludente 
34-14, na primeira mão dos 
oitavos-de-final da prova
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Benfica está apurado e ABC está quase para os "quartos" da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=194410b6

 
Por PÚBLICO e Lusa 13/02/2016 - 20:58 As duas equipas portuguesas tiveram um bom desempenho
na competição europeia de andebol. O Benfica segue em frente na Taça Challenge DR Andebol Outras
Modalidades O Benfica apurou-se neste sábado para os quartos-de-final da Taça Challenge de
andebol, apesar da derrota com os gregos do AC Filippos Verias, por 26-23, em jogo da segunda mão
desta prova europeia. Já o ABC/UMinho venceu os estónios do HC Kehra por 40-29, em jogo da
primeira mão dos oitavos-de-final da mesma competição, e praticamente assegurou o acesso à
eliminatória seguinte. Na Luz, depois de na sexta-feira ter vencido por 34-14, os "encarnados" não
mostraram a mesma superioridade, tendo os gregos do AC Filippos Verias empatado o encontro (8-8),
aos 16 minutos, equilibrando as acções de jogo. Mas a surpresa estava reservada para a ponta final
do segundo tempo: quatro golos de vantagem os 59 minutos. Com o bloco mais alto, num encontro
sem grandes emoções tácticas e técnicas, os comandados de Mariano Ortega emendaram a mão e
chegaram ao intervalo a vencer por 16-11. No segundo tempo, o Benfica procurou gerir o resultado,
mas do lado do adversário Slobodan Vaselinovic marcou oito golos, sendo o elemento mais
concretizador do encontro. Os "encarnados" até tinham todas as condições para conseguir um
resultado favorável, mas a falta de querer da equipa foi demasiado evidente nesta segunda mão,
depois do triunfo folgado no primeiro jogo. Os comandados de Stylianos Seirekidis chegaram à
condição de vencedor, aos 51 minutos, quando Diogenis Apostolidis bateu Hugo Figueira, mas pouco
depois Elledy Semedo reestabeleceu a igualdade. Contudo, Vaselinovic e Charalampos Ananiadis
elevaram para dois os golos de vantagem e até ao final a equipa portuguesa foi incapaz de contrariar
a (relativa) superioridade grega. Em Braga, o ABC/UMinho mostrou ter praticamente garantida a
passagem à eliminatória seguinte de uma prova em que foi finalista na época passada, já que a
diferença patenteada em relação ao adversário foi demasiado evidente. Neste domingo (17h), o
encontro da segunda mão, será praticamente para cumprir calendário graças aos 11 golos de
vantagem que a formação portuguesa fixou no duelo com o HC Kehra. A superioridade evidente do
ABC, contudo, só se materializou na segunda parte porque, na primeira, os minhotos foram para o
intervalo apenas com mais um golo do que os estónios (17-16), fruto de uma atitude algo displicente
e de muita falta de paciência no ataque. O ABC precipitou-se demasiadas vezes no remate pouco
depois de iniciar o seu jogo ofensivo, facilitando a vida ao bom guarda-redes adversário, e não
conseguiu segurar a vantagem de quatro golos que chegou a ter. Um bom início de segunda parte,
muito mais agressivo a defender e a atacar, valeu ao ABC disparar no marcador, alcançando oito golos
de diferença aos oito minutos (25-17) e dez pouco depois (28-18). Com o ex-sportinguista Pedro
Spínola, reforço de Inverno dos bracarenses, em destaque (11 golos), a equipa da casa foi gerindo o
fosso cavado, aproveitando também alguma quebra física da equipa da Estónia, e conseguindo, já na
recta final, a maior margem de toda a partida, 12 golos de diferença (38-26).
 
 13/02/2016 - 20:58
 
PÚBLICO Lusa
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GOLO. Remate de Elledy Semedo no lance que lesiona Uros Milosevic 

ANDEBO 

ELIMINATORIA  ESTA 
Benfica 'esmaga' Filippos 
Verias na Challenge. 
Segunda mão (hoje) é 
para cumprir calendário DEC D DA 

34 
BENFICA 

14 \"‹. 
FILIPPOS VERIAS 

  

Mariano OrtegaO 

N Mi tREVSKI o o O K. TSILIMPARis O O O 
(AVIER BORRAGAN 3 O D APOSTOLIDIS O O 

-,UELINGTON SILVA 1 O C. ANANIADIS 2 O 
TIAGO FERRO 2 O DIMITROS BANTIS 1 O 
JOÃO PAIS 5 O GRIGORIUS SANIKIS 3 2 
DAVIDE CARVALHO 4 2 SAVVAS KARYPIDIS 3 O 
BELONE MOREIRA 4 O S. VESELINOVIC 2 O 
TIAGO PEREIRA 3 0 N ZLATANOSO O O 
PAULO MORENO 1 O UROS MILOSEVIC O O 
AUGUSTO ARANDA 1 0 CHARALAMPIDIS 3 1 
ALEX CAVALCANTI 3 O S MKICHAILDIS O 1 
ELLEDY SEMEDO . 6 O F DELIGIANNIS O O 
DRAGAN VROC O 1 NIKOI,AOS VOUTSASO 2 
ALES SILVA 1 1 AGGELOS DRAGOLASO O 

A. TRIANTAFYLLIDIS O O 

AO INTERVALO: 16-8 

LOCAL: Pavilhão n9  2 da Luz, em Lisboa 

ÁRBITROS: Milan Hajek e Karel Macho (R.CH) 

ALEXANDRE REIS 

Um Benfica bem estruturado 
goleou (34-14) ontem sem pie-
dade a equipa grega do Filippos 
Verias, sentenciando a elimina 
tória dos oitavos-de-final da 
Taça Challenge. Por acordo entre 
os clubes, a segunda mão volta a 
jogar-se hoje ( 18h30) na Luz, 
mas é praticamente impossível° 
adversário recuperar 20 golos de 
diferença. 

Nem foi preciso carregar no 
acelerador, pois os helénicos 
aguentaram apenas 10 minutos 
(.3-3), perdendo, entretanto, o 
sérvio Uros Milosevic, lesionado. 

Com um treinador recém-en-
trado, Stylianos Seirekidis, a 
equipa grega não encontrou so-
luções para ultrapassar o forte 
6x0 encarnado, um autêntico 
muro com muito peso e altura, 
bem escudado pelo guarda - re - 
des macedónio Nikola Mitrevski, 
que acabou com 21 defesas e uma 
eficácia impressionante de 60%. 

"Estou a trabalhar com este 
grupo há uma semana. Esperá-
vamos dificuldades, mas atua-
mos muito aquém das nossas ca-
pacidades", queixou-se Seireki-
dis no final da partida. 

Sem cometer muitas falhas 
técnicas, com boas transições 
defesa-ataque, o Benfica foi 
construindo um resultado de 
grande envergadura e ao inter-
valo já vencia por 16-8. A segun-
da parte foi ainda mais dura para 
o Filippos Verias, que claudicou 
animicamente e passou a sofrer 
na pele o terrível Contra ataque 
das águias. 

Mariano Ortega, treinador do 

PROTAGONISTAS • 
"VAMOS TENTAR GANHAR O 
SEGUNDO JOGO, SABENDO QUE 
O ADVERSÁRIO VAI QUERER • 
UMPAR A SUA IMAGEM" 
M. ORTEGA, treinador do Benfica 

"JOGÁMOS APENAS 20% DAS 
NOSSAS POSSIBILIDADES. 
VAMOS TENTAR MELHORAR NO 
PRÓXIMO JOGO" • 
S. SEIREKIDIS, treinador do Verias 

Benfica, ficou surpreendido com 
as facilidades: "Não esperava 
este desnível, pois o adversário 
está no 2" lugar do campeonato e  

tem 4 jogadores com experiência 
internacional. Trabalhámos bem 
e ficamos contente com este re-
sultado. Dá mais vontade para 
continuar a trabalhar." 

Para além de Mitrevki, desta-
ques para Elledy Semedo (6 go-
los), João Pais (5), Belone Morei-
ra (4) e Davide Carvalho (4). 

ABC frente a estónios 
Também por acordo entre os 
clubes, o ABC joga as duas mãos 
dos 'oitavos' da Challenge em 
casa frente aos estónios clo HC 
Kehra. A primeira mão é hoje e a 
segunda amanhã, ambas às 
17h30. 

OS. Seirekidis 
CISEXC 
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Mariano Ortega: Não tivemos a motivação e cabeça necessária para vencer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7b02da68

 
Ainda que tenha conseguido o apuramento para os quartos-de-final da Taça Challenge, o técnico
benfiquista Mariano Ortega não se mostrou muito satisfeito com a atuação dos seus pupilos nesta
segunda mão, na qual o Benfica perdeu por 26-23 diante do Filippos Verias. "O nosso primeiro
objetivo era passar para os quartos de final, conseguimos. O segundo objetivo era vencer o jogo de
hoje. A equipa não era tão fraca como ontem mostrou. Não tivemos a motivação e a cabeça
necessária para ganhar novamente à mesma equipa", começou por dizer, admitindo que perder não
era o esperado. "Preocupa-me o facto de ter perdido o jogo de hoje, depois de termos ganho por 20
golos de vantagem ontem. Temos muitos jogadores jovens. Cada ação é muito importante, não
podemos deixar que isto possa acontecer", finalizou. Autor: Lusa
 
 22h05
 
Lusa
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Taça Challenge: Benfica perde mas segue em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Record Online Autores: Fábio Lima

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=85779f04

 
O Benfica carimbou este sábado o já esperado passaporte para os quartos-de-final da Taça Challenge,
mesmo perdendo por 26-23 diante dos gregos do Filippos Verias. Valeu, contudo, a goleada da
primeira mão, um dia antes, por 34-14. Os encarnados são a primeira equipa portuguesa a assegurar
a passagem à ronda seguinte, podendo no domingo ser acompanhados pelo ABC, que esta tarde
venceu por 40-29 na receção ao HC Kehra. #AndebolBenfica | já está! Apesar da derrota por 26-23, o
Benfica segue em frente na EHF Challenge Cup! pic.twitter.com/3fD8MliXyd - Sport Lisboa Benfica
(@SLBenfica) 13 fevereiro 2016 Autor: Fábio Lima
 
 20h00
 
Fábio Lima
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Benfica nos `quartos` da Taça Challenge de andebol apesar da derrota com AC
Filippos Verias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e7a973

 
Lusa 13 Fev, 2016, 21:00 | Outras Modalidades O Benfica apurou-se hoje para os quartos de final da
Taça Challenge de andebol, apesar da derrota com os gregos do AC Filippos Verias, por 26-23, em
jogo da segunda mão desta prova europeia. Depois de na sexta-feira ter vencido por 34-14, os
'encarnados' não mostraram a mesma superioridade, tendo os gregos empatado o encontro (8-8), aos
16 minutos, equilibrando as ações de jogo. Mas a surpresa estava reservada para a ponta final do
segundo tempo: quatro golos de vantagem os 59 minutos. Com o bloco mais alto, num encontro sem
grandes emoções táticas e técnicas, os comandados de Mariano Ortega emendaram a mão e
chegaram ao intervalo a vencer por 16-11. No segundo tempo, o Benfica procurou gerir o resultado,
mas do lado do adversário Slobodan Vaselinovic assumiu as 'despesas' do jogo e no total marcou oito
golos, sendo o elemento mais concretizador do encontro. Os 'encarnados' até tinham todas as
condições para conseguir um resultado favorável, mas a falta de querer da equipa foi demasiado
evidente, limitando-se a serem medíocres e sofríveis neste jogo da segunda mão. Os comandados de
Stylianos Seirekidis chegaram à condição de vencedor, aos 51 minutos, quando Diogenis Apostolidis
bateu Hugo Figueira, mas pouco depois Elledy Semedo reestabeleceu a igualdade. Contudo Vaselinovic
e Charalampos Ananiadis elevaram para dois os golos de vantagem e até ao final a equipa portuguesa
foi incapaz de contrariar a (relativa) superioridade grega. Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio
da Luz, em Lisboa. AC Filippos Verias - Benfica, 23-26. Ao intervalo: 11-16. Sob arbitragem da dupla
Milan Hajek e Karel Macho (República Checa), as equipas alinharam e marcaram: - AC Filippos Verias:
Konstantinos Tsilimparis (gr), Nikolaos Charalampidis (1), Stefanos Michailidis, Diogenis Apostolidis
(5), Dimitros Bantis (1), Nicolau Voutsas (2), Aggelos Dragolas (2), Charalampos Ananiadis (4),
Savvas Karypidis (3), Anastasios Triantafyllidis, Slobodan Veselinovic (8) e Fanis Deligiannis.
Treinador: Stylianos Seirekidis. - Benfica: Hugo Figueira (gr), Tiago Pereira, João Pais (3), Belone
Moreira (1), Augusto Aranda (1), Elledy Semedo (1), Ales Silva (3), Javier Borragan (2), Tiago Ferro
(2), Paulo Moreno, Uelington Ferreira (1), Alexandre Cavalcanti (1), Hugo Lima (3), Flávio Fortes (2) e
Dragan Vrgoc (3). Treinador: Mariano Ortega. Marcha do marcador: 1-4 (05 minutos), 5-7 (10), 7-8
(15), 9-11 (20), 10-13 (25) e 11-16 (intervalo). 13-17 (35), 18-17 (40), 18-18 (45), 20-20 (50), 23-
21 (55) e 26-23 (resultado final). Assistência: cerca de 200 espetadores. Please enable JavaScript to
view the Powered by Disqus.
 
 13 Fev, 2016, 21:00|
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Não tivemos a motivação e cabeça necessária para vencer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/mariano_ortega_nao_tivemos_a_motivacao_e_cabeca_necessaria_

para_vencer.html

 
Ainda que tenha conseguido o apuramento para os quartos-de-final da Taça Challenge, o técnico
benfiquista Mariano Ortega não se mostrou muito satisfeito 22:05 . Record Por Record Ainda que
tenha conseguido o apuramento para os quartos-de-final da Taça Challenge, o técnico benfiquista
Mariano Ortega não se mostrou muito satisfeito com a atuação dos seus pupilos nesta segunda mão,
na qual o Benfica perdeu por 26-23 diante do Filippos Verias. "O nosso primeiro objetivo era passar
para os quartos de final, conseguimos. O segundo objetivo era vencer o jogo de hoje. A equipa não
era tão fraca como ontem mostrou. Não tivemos a motivação e a cabeça necessária para ganhar
novamente à mesma equipa", começou por dizer, admitindo que perder não era o esperado.
"Preocupa-me o facto de ter perdido o jogo de hoje, depois de termos ganho por 20 golos de
vantagem ontem. Temos muitos jogadores jovens. Cada ação é muito importante, não podemos
deixar que isto possa acontecer", finalizou.
 
 22:05 . Record
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Benfica perde mas segue em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Sábado Online

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

 
20:00 . Record Por Record O Benfica carimbou este sábado o já esperado passaporte para os quartos-
de-final da Taça Challenge, mesmo perdendo por 26-23 diante dos gregos do Filippos Verias. Valeu,
contudo, a goleada da primeira mão, um dia antes, por 34-14. Os encarnados são a primeira equipa
portuguesa a assegurar a passagem à ronda seguinte, podendo no domingo ser acompanhados pelo
ABC, que esta tarde venceu por 40-29 na receção ao HC Kehra. #AndebolBenfica | já está! Apesar da
derrota por 26-23, o Benfica segue em frente na EHF Challenge Cup! pic.twitter.com/3fD8MliXyd -
Sport Lisboa Benfica (@SLBenfica) 13 fevereiro 2016
 
 20:00 . Record
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ABC arrasa HC Kehra em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-02-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Taça Challenge: ABC arrasa HC Kehra em Braga Pedro Spínola, com 11 golos, foi o homem em
evidência numa partida na qual os minhotos ao intervalo já venciam por 17-16.
 
 19:55 . Record
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Benfica consegue vantagem de 20 golos na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=597399

 
O Benfica recebeu e venceu os gregos do Filippos Verias por 34-14, na primeira 'mão' dos oitavos de
final da Taça Challenge de andebol. Os encarnados, que ao intervalo já venciam por 16-8, conseguem
assim uma confortável vantagem de 20 golos para o jogo da segunda 'mão' que vai realizar-se
sábado, também no Estádio da Luz. Elledy Semedo, com seis golos, foi o melhor marcador do Benfica
que está com um pé nos quartos de final.
 
 12-02-2016
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Em dupla jornada disputada no
Pavilhão Flávio Sá Leite, a equi-
pa do ABC/UMinho recebe,
amanhã e domingo, o HC Kehra,
da Estónia, em duas partidas a
contar para os oitavos-de-final
da Taça Challenge.

Dois jogos importantes para os
academistas, que têm aspirações
na competição, e por isso, apesar
de alguma superioridade teórica,
não pode haver facilitismos, co-
mo revelou Miguel Sarmento,
na antevisão das duas partidas.

“Não conhecemos muito bem o
adversário, é verdade, mas pelo
que já conseguimos ver temos
que assumir o favoritismo na
partida, até porque temos ambi-
ções nesta prova e acreditamos
no nosso valor”, referiu o ponta
do ABC/UMinho, demonstrando
a confiança que existe no seio do

plantel academista: “penso que a
nível físico não haverá muitas
diferenças. O Kehra é uma equi-
pa que gosta de jogar rápido, co-
mo nós, mas nesse aspecto e tec-
nicamente temos noção que
somos melhores. Por isso vamos
ter que tentar aproveitar essa ve-
locidade para fazermos o nosso
melhor e seguir em frente na
competição”.

Também o jovem Tomás Albu-
querque fez a antevisão aos dois
jogos, lembrando que os acade-
mistas já eliminaram, esta épo-
ca, o Odorhei: “é uma equipa
que tem atletas internacionais e,
curiosamente, bem recentemen-
te a Estónia empatou com Portu-
gal. Temos noção que somos su-
periores. Eliminámos o Odorhei,
que foi o vencedor da última
edição e agora temos o Kehra
teoricamente mais frágil. Por is-
so temos que assumir e vencer”,
concluiu Tomás Albuquerque.

SOLIDARIEDADE
| Carlos Costinha Sousa | 

Esta jornada dupla do ABC/UMinho na
Taça Challenge vai ter também uma ver-
tente mais solidária, com a formação aca-
demista a associar-se, mais uma vez, a
uma causa que pretende ajudar um doente
oncológico.

Miguel Sarmento explicou que a equipa
sénior do ABC/UMinho achou por bem
associar-se à luta que o jovem Tiago,
mais conhecido por Super T, está a ence-
tar contra um cancro e, como tal, lança
um apelo para que todos os que tenham
possibilidades para tal ajudem com dona-
tivos.

“Fizemos um vídeo a apelar à solidarie-
dade de todos para que ajudem o Super T.
O Tiago é um jovem guerreiro que se en-
contra a lutar contra um cancro e tem que
fazer tratamentos muito dispendiosos e
que obrigam mesmo a viagens aos Esta-
dos Unidos. Como tal, decidimos ofece-
rer ao Super T uma camisola do
ABC/UMinho autografada por todo o
plantel e vamos também ajudar moneta-
riamente”, referiu o jogador academista,
deixando ainda um apelo: “pediamos a
todos quantos pudessem que se associem

a esta iniciativa e façam também donati-
vos para ajudar o Tiago. Seja que valor
for o importante é ajudar financeiramente
esta família”.

A camisola autografada vai ser entregue
ao Super T no jogo de sábado e todos es-
tão, desde já, desafiados a unirem-se a
mais esta causa solidária apoiada pelo
ABC/UMinho.

Duplo duelo para assegurar os ‘quartos’
ABC/UMINHO joga, amanhã e domingo, os dois jogos relativos aos oitavos-de-final da Taça Challenge. Bracarenses recebem
a equipa do HC Kehra, são teoricamente favoritos e querem confirmar esse favoritismo para continuar na competição.

ABC/UMinho volta a aliar-se a uma causa solidária

“Vamos todos tentar
ajudar o Super T”

FLÁVIO FREITAS

Tomás Albuquerque e Miguel Sarmento acreditam na superioridade do ABC/UMinho, mas avisam que não pode haver facilitismos

FLÁVIO FREITAS

Miguel Sarmento deixou um apelo solidário
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Artística 
e Alavarium
com tarefas
difíceis

Decorreram, ontem, os sorteios
dos 1/4 de final da Taça de Por-
tugal masculina e feminina e a
sorte não esteve do lado dos
conjuntos da região.

No sector masculino, à Artís-
tica de Avanca calhou em sorte
jogar com o Benfica em Lisboa,
quan do havia equipas bem
mais acessíveis. O Madeira SAD
vai receber o AC Fafe, o FC Por -
to será anfitrião do Boa Hora,
ao passo que o Sporting actua
no recinto do Marienses.

Refira-se que foi interposto
um protesto pelo São Bernardo
relativamente ao seu jogo com
o AC Fafe, estando o mesmo
pendente de decisão do Con-
selho Técnico da Fede ra  ção. 

Já na competição feminina,
o sorteio ditou que o Alavari -
um/Lo ve Ti les, finalista ven-
cido da pro va, visite uma das
equipas mais fortes do país, o
Colégio de Gaia. Juve Lis-
Maiastars, CS Ma deira-CA Le -
ça e Colégio João Barros-ven-
cedor do jogo Cister-Madeira
SAD serão os restantes encon-
tros dos 1/4 de final da com-
petição. |

Andebol
Taça de Portugal
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Madeira SAD favorita 

na Taça de Portugal 
A equipa masculina do Madeira 
Andebol SAD conheceu ontem o 
seu adversário para os quartos-
de-final da Taça de Portugal em 
andebol. 

Os insulares foram felizes no 
sorteio, já que terão pela frente a 
visita do Fafe ao Pavilhão do 
Funchal, no dia 12 de Março, 
num encontro onde são clara-
mente favoritos. Ambas as equi-
pas estiveram a competir na pri-
meira fase do Campeonato Na-
cional da I Divisão, tendo o con-
junto orientado por Paulo Fidal-
go vencido por duas vezes, e 
com os resultados confortáveis 
de 36-29, em casa, e 26-30 no 
norte do país. 

Contudo, o adversário ainda 
não está totalmente certo, uma 
vez que na ronda anterior da 
Taça, onde o Fafe venceu o São 
Bernardo (38-37), a equipa de 
Aveiro veio, no final, a protestar 
o jogo, estando o mesmo ainda 
pendente de decisão do Conse-
lho Técnico da Federação. 

De referir que o São Bernardo 
é equipa que ocupa actualmen-
te o quarto lugar na zona norte 
da II Divisão Nacional. 

Quanto aos restantes jogos 
dos quartos-de-final, destaque 
para as duas formações da II Di-
visão, o Marienses e o Boa Hora,  

que irão medir forças com as 
fortes formações do Sporting e 
FC Porto, respectivamente. 

Já o outro encontro será dis-
putado entre duas equipas da I 
Divisão, Benfica e Avanca. 

Femininos também no sorteio 
No que concerne à Taça de Por-
tugal de andebol feminino, tam-
bém o Club Sports Madeira e o 
Madeira Andebol SAD conhece-
ram os seus adversários para os 
quartos-de-final. 

O Sports volta a jogar em casa, 
desta feita com CA Leça, pelo 
que parte para esta ronda como 
favorita a carimbar o passaporte 
para a final four. 

Quanto ao Madeira Andebol 
SAD, terá primeiro que eliminar 
o Cister, encontro que ainda está 
em atraso dos oitavos-de-final, e 
que será jogado a 4 de Março, 
para poder rumar à ronda se-
guinte. Nesta eliminatória, o 
sorteio ditou que o conjunto 
orientado por Sandra Fernandes 
volte a jogar fora de portas e no 
reduto do Colégio João Barros, 
um adversário nada fácil para as 
insulares. 

O resto dos jogos, que serão 
jogados a 26 de Março, são: Juve 
Lis-Maiastar e Colégio Gaia-
Alavarium. P. V. L. 
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Andebol 3.a divisão Seniores masculinos, 8.° jornada: Costa d'Oiro-CCP Serpa, 17-
-23; 4/Cuva-Vela Tavira, 16-27; Zona Azul-Lagoa, 20-18. Líder: Vela Tavira, 22 pontos. 2.° 
Zona Azul, 21. 3.° CCP Serpa, 18. Próxima jornada (13/2): Lagoa-CCP Serpa; Vela Tavira-
-Zona Azul; 4/Cubo-Costa d'Oiro. 
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ABC/UMinho procura passagem aos quartos de final da Taça Challenge

Tirar partido do fator casa

 Luís Filipe Silva

a
amanhã e domingo 
é dia de Taça Chal-
lenge no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. O 

ABC/UMinho recebe o 
HC Khera, da Estónia, 
em jornada dupla pa-
ra os oitavos de final da 
competição.

Os academistas que vão 
disputar as duas mãos dos 
oitavos de final em ca-
sa (amanhã e domingo, 
às 17h00), apresentam-se 
como favoritos para esta 
eliminatória e vão tentar 
tirar partido do fator casa 
para acentuar ainda mais 
o seu favortisimo.

«Conhecemos mal a 
equipa, pois só tivemos 
acesso recentemente a al-
guns dos jogos. Mas da-
quilo que vimos temos 
que ser considerados fa-
voritos, porque jogámos 
os dois jogos em casa e 
isso é sempre uma vanta-
gem», começou por dizer 
ontem Miguel Sarmento.

O ponta direita dos 
academistas referiu que 
o ABC/UMinho «está num 
patamar qualitativo supe-
rior àquilo que é a equipa 
do Khera» e sublinhou que 
o fator físico não será pro-
blema para este duelo. «Fi-
sicamente não saem mui-
to daquilo que é comum e 
não será problema.

Certamente vão ter 
problemas com o nosso 
contra-ataque e isso sim 
será um ponto a nosso fa-
vor que vamos tentar ex-
plorar», disse.

Por seu turno, Tomás 
Albuquerque também dá 
o total favoritismo para 
esta eliminatória ao ABC/
UMinho. «Nos videos que 
vimos deu para perceber 
que jogam um andebol 
antigo, com tudo mui-
to planeado e sem cria-
tividade. Por outro lado, 
sabemos que têm alguns 
atletas internacionais da 
Estónia, que recentemen-
te empatou com Portugal, 
e isso é um ponto a ter em 

atenção», frisou.
O central do ABC/UMi-

nho lembrou que os aca-
demistas foram finalistas 
vencidos na edição do ano 
passado da Taça Challen-
ge, prova que perderam 
num jogo muito polémi-
co na Roménia, e este ano 
já deixaram pelo caminho 
precisamente o Odorhei, 
campeão em título. «Por 
isso somos favoritos.

Jogos solidários 
para ajudar o Tiago
Para além da vertente des-
portiva, estes dois jogos 
apresentam ainda uma 
causa solidária para aju-
dar Tiago (Super T), uma 
criança que padece de 
uma doença oncológica 
e que precisa de tratamen-
to nos Estados Unidos.

O plantel do ABC/UMi-
nho associou-se a esta 
causa e apelam aos braca-
renses para que façam os 
donativos neste fim de se-
mana para ajudar a famí-

lia do Tiago a reunir a ver-
ba necessária para avançar 
com os tratamentos.

No pavilhão Flávio Sá 
Leite vai haver uma cai-
xa para receber os dona-
tivos e o plantel irá ofe-
recer ainda ao Tiago uma 
camisola autografada por 
todos os atletas do clube.

Miguel Sarmento e To-
más Albuquerque fazem 
um apelo aos bracaren-
ses para marcarem pre-
sença em ambos os jogos 
para apoiar o ABC/UMi-
nho e também para aju-
dar o Tiago.

«Podem juntar o útil ao 
agradável», disseram os 
atletas academistas.

Na página do facebook 
existe já um video grava-
do pelo ABC sobre esta in-
ciativa solidária do grupo 
de trabalho liderado por 
Carlos Resende.

ABC 
continua 

a perseguir 
o sonho 

da conquista 
de um título 

europeuTomás Albuquerque e Miguel Sarmento
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Andebol: iniciados

Seleção da AA Braga
foi 2.ª na Madeira
A seleção de iniciados masculinos da Associa-
ção de Andebol de Braga terminou na segunda 
posição do torneio que no passado fim-de-se-
mana disputou na Madeira, no âmbito do 28.º 
aniversário da Associação local da modalidade.

A equipa minhota entrou na competição com 
uma derrota frente a Leiria (32-23), a que se se-
guiu um triunfo frente à seleção do Porto por 
27-22. No terceiro jogo, frente à seleção da Ma-
deira, registou-se uma igualdade (26-26).

Assim, Leiria foi a vencedora do torneio, se-
guindo-se as seleções de Braga, Porto e Madeira
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Andebol

Taça de Portugal leva 
AC Fafe à Madeira
O AC Fafe visita Madeira SAD nos quartos de fi-
nal da Taça de Portugal em andebol masculino, 
ditou o sorteio realizado ontem.

Os jogos disputam-se no dia 12 de março, com 
o Sporting, que afastou o ABC da prova, a visi-
tar o Marienses, o FC Porto a receber o Boa Ho-
ra e o Avanca a visitar o Benfica.

Das equipas presentes, o Boa Hora e o Ma-
rienses são da segunda divisão.

Os vencedores dos quartos de final da Ta-
ça de Portugal  garantem presença na final four 
da prova, que se realiza nos dias 2 e 3 de abril 
de 2016, no Complexo Municipal dos Despor-
tos de Almada. Recorde-se que o atual detentor 
do troféu é o ABC.

D
M
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Benfica em vantagem nos oitavos da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5027524

 
Publicado hoje às 19:59
 
 Equipa da Luz venceu na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge e volta a jogar em
casa, já este sábado, o encontro decisivo para os quartos de final da prova
 
 O Benfica venceu o AC Filippos Verias por 34-14, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da
Taça Challenge e está com a eliminatória praticamente resolvida.
 
 Ao intervalo, os encarnados já venciam por 16-8 um encontro em que Elledy Semedo, com seis golos,
foi o melhor marcador.
 
 O Benfica volta a jogar em casa já este sábado a segunda mão dos oitavos de final da Taça
Challenge, para a qual transporta uma vantagem confortável.
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Benfica esmaga Filippos Verias na Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6180f971

 
Por PÚBLICO 12/02/2016 - 19:47 "Encarnados" venceram por 34-14, na primeira mão dos oitavos-de-
final da competição. Elledy Semedo apontou seis golos SL Benfica O Benfica entrou de forma
categórica nos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol. Na primeira mão da eliminatória, no
pavilhão da Luz, os "encarnados" venceram os gregos do Filippos Verias por 34-14. Elledy Semedo
(autor de seis golos) e João Pais (com cinco) foram os melhores marcadores da equipa portuguesa,
que disputará a segunda mão já no sábado, novamente na Luz, às 18h30 Depois de ter eliminado os
islandeses do Vestmannaeyjar, por 62-52, no conjunto das duas mãos dos 16 avos-de-final, o Benfica
contrariou nesta sexta-feira um melhor início de partida do Filippos Verias, que até inaugurou o
marcador, respondendo rapidamente até chegar ao intervalo já com o dobro dos golos (16-8). No
segundo tempo, a superioridade dos lisboetas sobre o actual segundo classificado da Liga grega foi
confirmada, com Belone Moreira e Davide Carvalho a atingirem quatro golos cada.
 
 12/02/2016 - 19:47
 
PÚBLICO
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Um 0-0 no andebol antes da derrota do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Record Online Autores:
Bruno Fernandes

Pedro Ponte

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b8f1ea92

 
Antes do clássico, há um jogo de andebol no pavilhão da Luz cuja existência era desconhecida para
muitos adeptos. O adversário é o modesto Filippos Beroias, da Grécia, e a verdade é que este
encontro da Taça Challenge contará com a presença de muitos benfiquistas que aproveitaram o facto
de virem mais cedo para a Luz para verem a equipa de andebol em ação. Esta foi a conclusão tirada
pela reportagem de Record que, entre as opiniões ouvidas relativamente ao resultado dos dois jogos,
observou uma curiosa: "O jogo de andebol vai acabar 0-0 e, depois, o Benfica perde com o FC Porto."
Uma visão nada otimista e que mais de 60 mil esperam ver contrariada. Autores: Bruno Fernandes e
Pedro Ponte
 
 16h56
 
Bruno Fernandes e Pedro Ponte
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Um 0-0 no andebol antes da derrota do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/um_0_0_no_andebol_antes_da_derrota_do_benfica.html

 
16:56 . Record Por Record Antes do clássico, há um jogo de andebol no pavilhão da Luz cuja
existência era desconhecida para muitos adeptos. O adversário é o modesto Filippos Beroias, da
Grécia, e a verdade é que este encontro da Taça Challenge contará com a presença de muitos
benfiquistas que aproveitaram o facto de virem mais cedo para a Luz para verem a equipa de andebol
em ação. Esta foi a conclusão tirada pela reportagem de Record que, entre as opiniões ouvidas
relativamente ao resultado dos dois jogos, observou uma curiosa: "O jogo de andebol vai acabar 0-0
e, depois, o Benfica perde com o FC Porto." Uma visão nada otimista e que mais de 60 mil esperam
ver contrariada.
 
 16:56 . Record
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Partida 
de Carnaval 
no andebol 
academista 

Com os campeonatos de 
andebol feminino termina-
dos, as juvenis e as juniores 
da Associação Académica de 
Espinho, ficaram a ver jogar 
as mais novas. As primeiras a 
entrarem em campo, foram 
as infantis, no sábado, no re-
duto do Alavarium, onde fi-
zeram uma partida de carna-
val à equipa de Aveiro, ao 
impor-lhe uma derrota por 
14-34. Ao final da tarde, as 
iniciadas não conseguiram a 
mesma proeza das infantis e 
deixaram-se perder, em casa, 
na Nave, por 19-25, frente à 
equipa do Canelas. 

No domingo, as minis re-
ceberam a equipa do Feirense, 
que, apesar de ao intervalo 
estarem a perder por 9-10, na 
segunda parte conseguiram 
virar o jogo a seu favor, regis-
tando o marcador no final do 
jogo 23-14. 

Minis - Maria Moreira, 
Beatriz Lapa, Ana Ribeiro, 
Matilde Sousa (7 golos), 
Luana Redol, Matilde Olivei-
ra, Carolina Marques (1), Sara 
Silva, Luisa Maganinho, 
Mariana Lima (7), Lara Dias 
(1) e Mariana Ferreira. Trei-
nadora: Sara Magalhães. 

Infantis - Mariana Lou-
reiro, Luna Gomes (1 golo), 
Lara Marques (2), his Mar-
ques, Ana Pereira, Maria Car-
valho, Inês Ramos (3), Fran-
cisca Cardoso (2), Raquel 
Tavares (1), Maria Sousa, Lia 
Gomes (3), Joana Campos (7), 
Luana Ferreira, Ana Branco 
(12), Maria Venâncio (3) e 
Joana Pimenta. Treinador: 
Adelino Pinto. 

Iniciados - Maria Cálix, 
Renata Couto (5 golos), Sil-
vana Lopes, Luisa Oliveira 
(4), Mariana Valente, Ana 
Ribeiro, Maria Pimenta (2), 
Maria Catarino, Carolina 
Loureiro (1), Rita Gomez (6), 
Clara Bohnke, Sofia Gonçal-
ves, Rita Coreia (1), Mariana 
Pereira e Diana Belinha. Trei-
nador: Gustavo Silva. 
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Andebol tigre 
vence Carregai do Sal 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho bateu 
o Carregai do Sal por 36-32 
(18-15 ao intervalo), em jogo 
a contar para o Campeonato 
Nacional da 3.4  Divisão. 

Por sua vez, a equipa de 
juniores masculinos tigre foi 
a Santa Maria da Feira perder 
como Feirense por 28-21(15-
11 ao intervalo), em jogo do 
Campeonato Nacional da 2.' 
Divisão. 

Os juvenis masculinos 
também não tiveram sorte, 
pois foram a Penedono per-
der com a equipa local por 
38-21(15-10 ao intervalo), em 
encontro do Campeonato 
Nacional da La Divisão. 

Os iniciados masculinos 
tigres também não tiveram 
sorte na sua deslocação a San-
ta Maria da Feira e foram der-
rotados pela equipa A do 
Feirense por 37-35 (16-15 ao 
intervalo), em partida do 
Campeonato Regional. 

Por fim, a equipa de in-
fantis masculinos do Sporting 
Clube de Espinho recebeu o 
S. Bernardo e venceu aquele 
adversário por 32-24 (17-11 
ao intervalo), em jogo do 
Campeonato Nacional. 

Seniores- Vítor Pereira e 
João Ribeiro (guarda-redes); 
André Machado (9 golos), 
Bruno Antunes (2), João 
Domingues (11), Filipe Lagar-
to, Pedro Almeida, Ricardo 
Soares, Manuel Sousa, Tiago 
Ferreira (3), João Pinhal (2), 
Vasco Marques (9) e Francis-
co Lopes. Treinador: Pedro 
Lagarto. 

Juniores - Hugo Costa e 
João Pereira (guarda-redes); 
Jorge Ferreira, João Póvoa, 
Tiago Guedes (3 golos), João 
Soares (1), José Cruz (1), José 
Caetano, João Furtado, José 
Capela (7), Tiago Pereira, 
Tiago Ferreira (6), Diogo Ra-
mos e Francisco Lopes (3). 
Treinador: Leonel Santos. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos e João Castro (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (1 
golo), João Póvoa (4), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (2), 
João Soares (4), José Cruz, José  

Caetano (1), Tiago Soares (2), 
João Furtado (3), Guilherme 
Baptista (3), Ruben Aguincha, 
Pedro Salvador, Nuno Lima 
e Ricardo Silva (1). Treina-
dor: Leonel Santos. 

Iniciados - Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira, André Sousa (15 go-
los), João Félix (1), Sérgio 
Maganinho (2), Ruben 
Aguincha (5), Pedro Salva-
dor (6), Nuno Lima (2), André 
Carvalho, Manuel Campos, 
Bruno Castro, Carlos Pereira, 
Ricardo Silva (4), Freclerico, 4  
Queirós e Bruno Lourenço. 
Treinadores: Vítor Pinhal e 
Ricardo Guimarães. 

Infantis - Filipe Ferreira, 
André Sousa (15 golos), Gon-
çalo Silva, João Félix (4), 
Bernardo Costa (1), Sérgio 
Maganinho (4); Emílio Fi-
gueiras (4), João Tavares, 
Nuno Pinto, Luis Relvas, 
Vasco Brandão, Vasco La-
cerda (4), Ruben Tavares, 
Miguel Loureiro e Gonçalo 
Bastos. Treinador: Hugo Va-
lente. 

Próximos jogos: 
Beira Mar-Sporting Clu-

be de Espinho (seniores mas-
culinos), sábado, às 21h15 no 
Polidesportivo de Angeja; 
Sporting Clube de Espinho-
Alavarium (juniores mascu-
linos), domingo, às 17 horas, 
na Nave Polivalente de Espi-
nho; [Sporting Clube de Es-
pinho-Moimenta da Beira (ju-
venis masculinos), sábado, às 
15 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Feirense 'B'-
Sporting Clube de Espinho 
(iniciados masculinos), do-
mingo, às 13 horas, no Pavi-
lhão da Lavandeira, em San-
ta Maria da Feira; Sporting 
Clube de Espinho-CAIC (in-
fantis masculinos), sábado, às 
17 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting Clube 
de Espinho 'B'-Sanjoanense 
'B' (minis masculinos), do-
mingo, às 13 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; Spor-
ting Clube de Espinho 'A'-
Sanjoanense 'C (minis mas-
culinos), domingo, às 15 ho-
ras, na Nave Polivalente de 
Espinho. 
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Andebol AC Sismaria 
constrói pavilhão 
na Aldeia do Desporto 
Ainda não há data mas ontem, 
quarta-feira, deu-se mais um 
passo para concretizar o que é 
um desejo bem antigo do Atlético 
Clube Sismaria: a construção de 
um pavilhão desportivo. Em reu-
nião da assembleia de freguesia 
de Marrazes e Barosa terá sido 
aprovada a cedência de uma par-
cela de terreno, na Aldeia do Des-
porto, ao ACS para a construção 
do equipamento. 

Concentrar todas as equipas 
num único espaço, "catapultando 
a qualidade do andebol do ACS" é 
o principal objetivo deste projeto. 
No entanto, diz Eduardo Fernan-
des, presidente do ACS, "ainda há 
muito caminho pela frente" até 
que o pavilhão se torne uma rea-
lidade. "O que gostaria é que esse 
projeto se concretizasse num fu- 

turo breve mas, por agora, não 
há projeto, nem financiamento", 
explica. 

A infraestrutura, entende o 
dirigente, "vai permitir criar es-
tabilidade formativa para o fu-
turo" do andebol, modalidade 
onde o ACS "tem mais sucesso e 
tradição". 

O terreno, com 3.588 m2, fica 
localizado entre o ginásio ao ar 
livre e a carreira de tiro, e se-
gundo Isabel Afonso, presidente 
de Junta de Freguesia, "a obra 
vem enriquecer" e "ajudar a con-
solidar" a Aldeia do Desporto. 

A nível desportivo, na última 
semana, o ACS garantiu os títulos 
de campeão regional em todos os 
escalões de formação masculi-
nos, bem como a Taça de Honra 
em seniores masculinos. MG 
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Seleção de iniciados da 
Associação de Andebol 
de Leiria vence torneio 
Três jogos, três vitórias. A sele-
ção regional de iniciados mascu-
linos da Associação de Andebol 
de Leiria venceu o XXVIII Tor-
neio de Aniversário da Associa-
ção de Andebol da Madeira, com 
os resultados de 32-23 frente ao 
Braga. 25-26 com a equipa da 
casa e 35-29 no confronto com o 
Porto. 
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oa imagem 
não chega 
para evitar 
nova derrota 

Equipa de Gustavo Castro bateu-se de igual para igual com um 
adversário que está na luta pela subida de divisão, mas não conse-
guiu evitar a 12 ª  derrota da temporada. 

REPORTAGEM DE 
BRUNO FREITAS 

OXico Andebol voltou a deixar 
uma boa imagem diante de 
um candidato à subida, mas 

perdeu de novo. Desta vez, o desaire 
caseiro aconteceu diante da Académica 
de São Mamede, que segue no terceiro 
lugar, a apenas dois pontos do duo que 
comanda a Zona Norte do Campeonato 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 

1 G. St.Q Tirso 16 13 1 2 504-440 64 43 
2 A. Devesa 16 13 1 2 484-400 84 43 
3 Ac. S. Mamede 16 12 1 3 468.419 49 41 
4 S. Bernardo 16 9 3 4 473-447 26 37 
5 FC Gaia 16 9 3 4 436.414 22 37 
6 Marítimo 17 8 3 6 476.486 -10 36 
7 Fermentões 16 7 1 8 479-475 4 31 
8 Módicus 16 6 1 9 398.416 -18 29 
9 S. P. Oleiros 16 5 1 10 373.407 -34 27 
10 FC Porto 13' 16 5 1 10 461-502 -41 27 
11 Sanjoanense 15 4 3 8 406.418 -12 26 
12 Estarreja 15 5 1 9 402-415 -13 26 
13 Xico Andebol 16 4 O 12 405432 -27 24 
14 Boavista 15 1 0 14 360.454 -94 17 
16° jornada 

Estarreja - Boavista (12/03) 
S. Bernardo - Fermentões 34-26 
FC Gaia - Marítimo 26-28 
Xico Andebol - Ac. S. Mamede 30-32 
Sanjoanense - G. St .9  Tirso 10-14 
A. Devesa - S. Paio Oleiros 32-17 
Módicus - FC Porto B 24-27 
16° jornada 

S. Paio Oleiros - Estarreja 
Boavista - S. Bernardo 
Fermentões - FC Gaia 
FC Porto B - Xico Andebol 
Ac. S. Mamede- Sanjoanense 
G. St .º Tirso - A. Devesa 
Marítimo - Módicus 

Nacional da 2.?- Divisão. 
O rendimento do Xico Andebol é, 

nesta fase da época, bastante superior 
ao que a equipa registou no arranque 
cio campeonato. Mas, ainda não é sufi-
cientemente melhor para mudar os re-
sultados negativos, pelo que sucede-se 
a repetição das derrotas que marcaram 
a primeira etapa do campeonato. Na re-
cepção a um dos mais fortes candidatos 
a subir de divisão, o conjunto comanda-
do por Gustavo Castro bateu-se até ao 
fim, mas acabou por perder por dois 
golos de diferença. 

Num jogo equilibrado, o Xico An-
debol procurou desde a primeira hora 
contrariar o favoritismo da Académi-
ca de São Mamede. E, de certa forma, 
complicou a tarefa dos visitantes, que 
ao intervalo apenas tinham um golo 
de vantagem (16-17), fruto de uma efi-
cácia no ataque que os vimaranenses 
nunca conseguiram contrariar. Apesar 
de manter uma boa dinâmica ofensiva 
no segundo tempo, o Xico Andebol não 

XICO ANDEBOL 30 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(2), Francisco Magalhães, Rafael Macedo, Davide 
Pontes, José Silva (1), Rui Oliveira (8), Luís Castro, 
Luís Sarmento (4), Paulo Abreu (3), Pedro Teixeira, 
Rui Carvalho, Nuno Pacheco (4), André Ribeiro (2) 
e Alfredo Bravo (5) 
T: GUSTAVO CASTRO 

AC. S. MAMEDE 32 
Tiago Amorim, João Pimentel (1), Vasco Costa (4), 
Gustavo Almeida (1), Diogo Rodrigues (7), André 
Quelhas, José Xavier, João Baltazar (6), Carlos Oli-
veira, Tiago Andrade (10), Luís Cunha (2), Jerúsio 
Albuquerque, Tomas Garcez, José Silva (1), José 
Portela e João Correia 
T: JOAQUIM RODRIGUES 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: César Carvalho e Alberto Alves 

conseguiu melhorar 
fensivo, pelo que a 
Mamede, apesar de 
des, acabou por sair 

o rendimento de-
Académica de São 
todas as dificulda-
de Guimarães com 

um precioso triunfo. 
No próximo fim-de-semana, o Xico 

Andebol tem um jogo do seu campeo-
nato diante do FC Porto B. Apesar de 

ser fora de portas, trata-se de uma boa 
oportunidade para os vimaranenses vol-
tarem aos bons resultados na tentativa 
de deixar os lugares de despromoção. 
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SÃO BERNARDO FOI SEMPRE MAIS FORTE 

Fermentões sem capacidade de resposta 
sofreu derrota pesada em Aveiro 

O Fermentões sofreu uma derrota 
pesada na deslocação a Aveiro, onde 
defrontou o São Bernardo, quarto clas-
sificado clo campeonato. A diferença de 
oito golos no resultado final espelha o 
domínio que os da casa exerceram ao 
longo dos 60 minutos. 

O Fermentões não encontrou o antí-
doto para travar o eficaz ataque do São 
Bernardo, que, curiosamente, marcou 
17 golos em cada metade da partida. 
Depois de ter chegado ao intervalo a 
perder por três golos de diferença (17-
14), o Fermentões sofreu na pele as 
consequências de ter menos opções. 
Ao invés de procurar equilibrar a parti-
da no segundo tempo, a equipa de José 
Vieira não conseguiu evitar que o São 
Bernardo aumentasse a vantagem para  

números irrecuperáveis. A jornada 17 
arranca já esta terça-feira, com o jogo 
entre o Fermentões e o FC Gaia, mar-
cado para as 17h30. A equipa de José 
Vieira recebe um adversário que está a 
protagonizar uma boa temporada, que 
sorna mais seis pontos, pelo que não 
deverá ter urna tarefa fácil. 

34 
oào Pinho, Diogo Batalha, João Esteves (1), Helder 

Carlos (3), Augusto Pereira, Ulisses Ribeiro, Tiago 
Gonçalves (4), Jorge Justino (2), Fernando Marques 
(5), Diogo Taboada (5), Rodrigo Gouveia (1), Sérgio 
Gouveia (3), Leandro Rodrigues (5), João Oliveira 
(3), João Pinho (2) e Rui Silva 
T: ULISSES PEREIRA 

FERMENTOES 26 
Bruno Lemos, Raúl Nunes, Tiago Cunha (5), Luís 
Peixoto (1), I-lélder Cunha (1), Carlos Fernandes (6), 
António Salgado (2), João Barbosa (2), Luís Martins 
(6), Bruno Silva, João Roque e Armando Silva (3) 
T: JOSÉ VIEIRA 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Santo Tirso 

Arbitros: Nuno Marques e João Correia 

S. BERNARDO 
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são paio dE olEiros 
soFrE pEsada 
dErrota FrEntE 
ao arsEnal
ANDEBOL A equipa do CDC São Paio de 
Oleiros deslocou-se ao terreno da equipa do 
Arsenal/LXS Group onde sofreu uma derrota 
por números expressivos (32-17), em partida 
referente à 16.ª jornada do Campeonato da 
2.ª Divisão Nacional Seniores Masculinos, 
Zona Norte.
Depois do empate caseiro da equipa do Ar-
senal/LXS Group na última jornada e de nas 
jornadas anteriores ter ganho por margens 
substancialmente curtas, podia-se extrapolar 
que um dos principais candidatos a lutar pela 
subida ao escalão principal na próxima época 
estaria em quebra.
Avisados pelo empate fora do S. Paio de 
Oleiros em Fermentões, a equipa do Arsenal 
vestiu o “fato-macaco” e iniciou o jogo com 
uma defesa dura e aguerrida a roçar os limites 
do permitido, com a profundidade necessária 
para afastar os atacantes forasteiros da linha 
dos seis metros. Os remates terminavam a 
maioria das vezes nas mãos do guarda-redes. 
Por falhas técnicas dos atacantes e através 
de contra-ataques di-
rectos a diferença do 
marcador foi crescen-
do para números que 
até podiam ser maio-
res se a eficácia no 
acto de remate fosse 
elevada. Com o resul-
tado ao intervalo de 
15-6, na segunda par-
te a intensidade do 
jogo baixou. A equipa 
da casa manteve a 
superioridade no jogo, 
mas os atletas do S. 
Paio de Oleiros con-
seguiam ser um pouco 
mais eficazes no ata-
que, num jogo em que 
sofreram 15 golos em 
contra-ataque.

34 36
26 28
30 32
10 14
32 17
24 27

P J V E D GM - GS
1. GC Santo Tirso 43 16 13 1 2 504 - 440
2. Arsenal 43 16 13 1 2 484 - 400
3. AA São Mamede 41 16 12 1 3 468 - 419
4. FC Gaia 37 16 9 3 4 473 - 447
5. CD São Bernardo 37 16 9 3 4 436 - 414
6. CS Marítimo 36 17 8 3 6 476 - 486
7. CCR Fermentões 31 16 7 1 8 479 - 475
8. AD Modicus 29 16 6 1 9 398 - 416
9. AD Sanjoanense 27 16 5 1 10 373 - 407
10. Estarreja AC 27 16 5 1 10 461 - 502
11. CD S. P. Oleiros 26 15 4 3 8 406 - 418
12. F.C. Porto B 26 15 5 1 9 402 - 415
13. CD Xico Andebol 24 16 4 0 12 405 - 432
14. Boavista FC 17 15 1 0 14 360 - 454

FC Gaia

AD Sanjoanense GC Santo Tirso
Arsenal CD São Paio Oleiros

CS Marítimo
AA São Mamede

II DIVISÃO NACIONAL

Resultados - 16.ª Jornada
Estarreja AC Boavista FC

CD São Bernardo CCR Fermentões

1.ª Fase - Zona Norte

12-Mar

F. C. Porto B

CD São Paio Oleiros - Estarreja AC, 21h
Boavista FC - CD São Bernardo

CD Xico Andebol

CCR Fermentões - FC Gaia- 09/04

Próxima Jornada - 12 e 13 de Fevereiro

Classificação
AD Modicus

F. C. Porto B - CD Xico Andebol- 12/02

GC Santo Tirso - Arsenal
CS Marítimo - AD Modicus

AA São Mamede - AD Sanjoanense
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GINÁSIO CLUBE 
DE SANTO TIRSO 

Maria Lagoa sagrou-se 
Campeã Nacional de Masters 
no Campeonato Nacional de 

Levantamento de Peso Olímpico, 
que se realizou na Baixa 

da Banheira. 

NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Seniores: Maríti-
mo, 35 vs Ginásio, 35 e CALE, 27 vs 
Ginásio B, 41. 

Juniores: ABC, 33 vs Ginásio, 
24. 

Juvenis: ISMAI, 34 vs Ginásio, 
42. 

Iniciados: Ginásio, 27 vs Águas 
Santas, 38. 

Infantis: Ginásio, 34 vs Col. Car-
valhos, 41 e Santana, 16 vs Ginásio, 
B 20. 

Minis 7: CALE, 23 vs Ginásio, 18. 

GINÁSTICA RÍTMICA — No II 
Torneio CRP, Ana Carolina Santos 
ficou em 1.9  na geral de iniciados de 
2006 (3.9  lugar em ML e 1.9  em bola); 
Carolina Maia ficou em 1.9  lugar na 
geral de juvenis de 2003 (2.9  lugar 
nos dois aparelhos que fez — maças 
e bola) e Marta Ferreira ficou em 3.9  
lugar a maças no escalão juvenis de 
2004. Joana Serdoura, juvenil de 
2003, participou em extra concurso. 
por limitações regulamentares. 

LEVANTAMENTO DO PESO 

No último sábado, Maria Lagoa 
sagrou-se Campeã Nacional de 
Masters no Campeonato Nacional 
de Levantamento de Peso Olímpico, 
que se realizou na Baixa da Ba-
nheira. 

Em representação do Ginásio 
Clube de Santo Tirso, a atleta parti-
cipou na categoria de 58 kg, no es-
calão W40. 

Bateu recordes, sagrou-se Cam-
peã Nacional e destacou-se, ainda, 
como a melhor atleta feminina. 

NATAÇÃO — Cadetes NB: 7 
nadadores participaram no Festival 
Regional de Clubes, alcançando 24 
novos recordes pessoais, num de-
sempenho médio de 110,3%. 

Masters: Os 19 nadadores 
ginasistas em competição no Open 
Internacional de Inverno, prova má-
xima do calendário nacional e que 
contou com 512 competidores, em 
representação de 63 clubes, con-
quistaram 25 lugares de pódio, entre 
os quais três primeiros lugares. 

TÉNIS —  Sub-12: Francisco 
Vilaça atingiu os quartos-de-final, em 
singulares e a final, em pares, num 
Torneio disputado em Cantanhede. 

Programa Nacional de Deteção 
de Talentos: Bárbara Balsemão, 
Catarina Garcia e Marta Vilaça parti-
ciparam nesta jornada do programa, 
realizada na Maia. 

Circuito interno: Tomás Barbosa 
venceu Eduardo Silva na final do 
nivel IV. 

TÉNIS DE MESA —  Seniores: 
Ginásio, 4 vs A. R. Canidelo A, 3. 

VOLEIBOL —  Seniores femini-
nos: Porto Volei, 3 vs Ginásio, O (25-
18; 25-9 e 25-11). 

Juniores fem: Ginásio, 3 vs A. D. 
Amarante, O (25-8; 25-22 e 25-15) e 
Gueifães, 1 vs Ginásio, 3 (25-16; 12-
25; 20-25 e 23-25). 

Juvenis masculinos: Ac. S. 
Mamede, 1 vs Ginásio, 3 (25-15; 22- 
25; 16-25 e 21-25). 

Cadetes fem.: Ginásio, 3 vs 
Vilacondense, 1 (25-17; 25-13; 16-
25 e 25-13). 

Cadetes masc.: Castêlo da Maia, 
3 vs Ginásio, O (25-12; 25-15 e 25-
16). 

Infantis masc.: Gueifães, 3 vs 
Ginásio, 1 (25-18; 25-15; 26-24 e 25-
18). 

As agendas completas do fim- 

-de-semana das várias modalidades do Ginásio estão disponíveis na res-
petiva página oficial do facebook: facebook.com/GinasioClubeSantoTirso.  

Estão abertas as inscrições para a época 2015/2016 de todas as 
modalidades. 

Academias (Pilates, Manutenção Homens); Andebol; Artes Marciais 
(Alex Ryu Jitsu) e Atletismo. Ballet. Campismo e Caravanismo; Ginástica 
Rítmica; Natação; Ténis; Ténis de Mesa; Trampolins e Voleibol. 

Fernando Vale 
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Andebol - Taça de Portugal: 
CD S. Bernardo, 37 - AC Fafe, 38 

80 minutos de 
incerteza 

O Andebol Clube de Fafe 
segue em frente na Taça de 
Portugal depois ter ido a Avei-
ro eliminar o CD S. Bernardo 
por 38-37, mas houve neces-
sidade de jogar oitenta minu-
tos de jogo, pois foram neces-
sários dois prolongamentos e 
a eliminatória só ficou deci-
dida no último minuto do se-
gundo. Vitória importante pa-
ra os fafenses que estavam a 
precisar de algum moral por-
que se avizinha um período 
complicado no campeonato 
com a entrada na Fase de Ma-
nutenção e descida da 1.a Di-
visão. Foi um jogo difícil mas 
uma vitória justa. 

Apesar do S. Bernardo ter 
estado praticamente todo o 
jogo na frente do marcador 
os fafenses podiam ter evi-
tado os prolongamentos pois 
no último minuto do tempo 
regulamentar colocaram-se 
em vantagem e permitiram o 
empate a quarenta segundos 
do final. Ao intervalo a equi-
pa aveirense vencia por 14-13 
e ao cabo dos 60 minutos re-
gistava-se uma igualdade de 
29-29. 

No final do primeiro pro-
longamento registava-se no-
va igualdade esta de 33-33 e 
no segundo prolongamento 
a equipa de S. Bernardo che-
gou a ganhar uma vantagem 
de dois golos (35-33), nessa 
altura viu um jogador exclu-
ído e o ACF reduziu para 35-
34 por Armando Pinto e che-
gou à igualdade a 35 por Da-
rio Andrade. 

O S. Bernardo ainda se 
conseguiu colocar na frente 
(36-35), com menos um joga-
dor em campo e teve a possi-
bilidade de ganhar vantagem. 
Na segunda parte deste úl-
timo prolongamento. Nuno 
Pimenta repôs a igualdade 
(36-36) e César Gonçalves, 
de livre de sete metros, pas-
sou o ACF para a frente (36-
37). Mesmo na entrada do úl-
timo minuto de jogo os avei-
renses chegaram à igualdade 
(37-37) e depois os fafenses 
conseguiram chegar à vanta-
gem 37-38, através de Nuno 
Pimenta, não permitindo que 
houvesse nova surpresa no 
jogo e evitando os pena Itis. 

João Carlos Lopes 
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Sorteio realiza-se na 
próxima 5.a  feira 

AC Fafe joga 
'quartos' em Março 

O apuramento para os 
quartos-de-final da Taça de 
Portugal coloca o AC Fafe en-
tre as oito equipas que ain-
da aspiram ao titulo na prova. 
Além dos fafenses, há mais 
cinco equipas da 1.° Divisão: 
o FC Porto, Benfica, Sporting, 
AA Avanca e Madeira SAD/ 
Belenenses. 

As restantes duas equi-
pas provêm da 2.° Divisão: o 
CD Marienses e o Boa Hora, 
do fafense Luis Nunes, que  

após eliminar o SC Horta, le-
vou a melhor com o Águas 
Santas (26-24) na ronda an-
terior. 

O sorteio dos 'quartos' re-
aliza-se na próxima 5.° feira, 
11 de fevereiro, estando os 
jogos agendados para 12 de 
março, de acordo com o ca-
lendário da Federação Portu-
guesa de Andebol. 

Ricardo Jorge Castro 
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"Ganhar ajuda sempre. 
Temos trabalhado e jogado 
bem em grandes momen-
tos. Há adversários que nos 
são superiores e por muito 
bem que façamos as coisas 
corremos o risco de perder. 
Jogávamos com um adver-
sário próximo na classifi-
cação, tínhamos obrigação 
de fazer tudo para vencer e 
uma necessidade absoluta 
de ganhar. 

Cometemos uma sé-
rie de faltas técnicas, de-
mos a bola ao nosso adver-
sário sem razão aparente. 
Os jogadores estavam em-
penhadissimos em tentar 

TREINADOR DO AC FAFE 

fazer as coisas bem-feitas, 
mas há uma falta de discer-
nimento em alguns momen-
tos que não pode aconte-
cer. Dal aquela diferença de 
cinco golos que se verificou. 
Penso que após o timeout 
foi um momento importan-
te e chamando a atenção 
aos jogadores sobre o que 
estamos habituados a fazer 
em termos coletivos, a equi-
pa fez vinte minutos na se-
gunda parte muito bons. Em 
termos ofensivos deixámos 
de cometer erros forçados. 
Creio que a organização que 
demonstrámos a partir dal é 
notória. Tivemos um péssi- 

mo período e voltámos a fa-
lhar imenso na finalização. 
Num jogo equilibrado, isto 
paga-se com uma derrota. 
Felizmente para nós conse-
guimos ganhar o número de 
bolas suficientes para ven-
cer. 

(Sobre a lesão de Diogo 
Brasão): parece que não as-
sumiu a gravidade que ini-
cialmente o nosso fisiotera-
peuta admitia que tivesse. 
No entanto, o médico já re-
feriu que há uma sombra no 
raio x que o deixa preocupa-
do. São precisos mais exa-
mes para confirmar." 

César Gonçalves 
JOGADOR DO AC FAFE 

il• 

"Tínhamos alguns jo-
gos em que perdemos por 
um, outros que empatamos 
e que sentimos que faltou 
um bocadinho para anga-
riar os três pontos. Já no jo-
go com o Sporting da Horta, 
nos Açores, estivemos a ga-
nhar no final e não sei se por 
pressão dos árbitros, se por 
erros nossos, acabámos por 

empatar. No entanto, con-
seguimos três pontos im-
portantes e que fazem com 
que a gente saia da linha 
de água. Tínhamos de en-
trar concentrados, com se-
gurança no jogo, no entanto 
precipitamo-nos como tem 
sido grande parte dasvezes, 
por questão emocional, não 
sei... mas conseguimos, no 

fim, dar a volta, que é o mais 
importante. Foi emocionan-
te, não sei se foi fruto d 
meu trabalho, porque a épo-
ca também não começou da 
melhor maneira porque tive 
uma lesão no joelho. No en-
tanto, estou feliz, a equipa 
esta bem e o que interessa é 
o grupo, acima de tudo." 

José António Silva 

Andebol - 1.a  Divisão Nacional: AC Fafe, 27 - SC Horta, 26 

Recuperação e atitude 
deram triunfo no final 1 

Ricardo Jorge Castro 
desporto@ncticiasdefafe.com  

O Andebol Clube de Fa-
fe voltou às vitórias no cam-
peonato na última quarta-
-feira, ao bater o Sporting 
da Horta, em casa, por 27-
26. A equipa de José Antó-
nio Silva chegou a estar em 
desvantagem de cinco go-
los no decorrer da segun-
da parte, mas conseguiu re-
cuperar, somou o terceiro 
triunfo na prova e saiu dos 
lugares de despromoção, a 
uma jornada do fim da fase 
regular. 

A jogar perante o seu 
público e ante um adversá-
rio direto pelo mesmo ob-
jetivo, o ACF entrou bem e 
a marcar. No entanto, após 
desperdiçar uma oportuni-
dade de ataque, a forma-
ção da casa viu os insulares 
passarem para a frente do 
marcador. Um registo que 
se manteve até aos 15 mi-
nutos, quando Cláudio Mo-
ta fez o 9-8 a favor do Fafe. 

Nos minutos iniciais - e 
tal como em toda a primeira 
meia hora de jogo - o equilí-
brio foi nota dominante. Só 
com o 10-8, apontado por 
Diogo Brasão, é que se viu 
a primeira diferença de dois 
golos no marcador. Com  
uma primeira linha coesa, 
o Fafe não permitiu muitos 
espaços aos açorianos na 
zona central e foi mantendo 
a vantagem, que esmore-
ceu aos 23', com os visitan-
tes a chegarem ao 12-12. 

O final da primeira parte 
não foi fácil para os da casa, 
que viram Diogo Brasão sair 
lesionado aos 27 minutos, 
tendo o SC Horta chegado 
à vantagem de dois golos 
(14-16).0 fafense Nuno Sil-
va defendeu vários remates 
antes do intervalo e, ainda 
que pela margem mínima, 
os de vermelho e branco fo-
ram para o descanso a ven-
cer (15-16). 

O inicio da segunda par-
te foi penoso para os fafen-
ses. Falhas no último pas-
se, defensiva apanhada em 
contrapé e um SC Horta 
eficaz deram vantagem de 
mão cheia aos forasteiros: 
16-21.0 timeout pedido por 
José António Silva, antes do 
21.° golo adversário, surtiu 
efeito com o passar do tem-
po. O ACF manteve a luta 
pelo resultado, Bruno Dias -
que entrara no final da pri-
meira parte para o lugar de 
Marinho - fez varias defe- 

sas importantes e a equi-
pa conseguiu maior aproxi-
mação no marcador aos 50', 
com o 24-25. O bom registo 
defensivo, os remates não 
concretizados pelo Horta e 
a eficácia de César Gonçal-
ves e Dario Andrade - os 
melhores marcadores do 
ACF, com nove e cinco ten-
tos, respetivamente - com-
pletaram a reviravolta aos 
56' (26-25). 

Os minutos finais foram 
de absoluta efervescên-
cia. Tiago Silva, que passou 
pelo Fafe na época passa-
da, viu o vermelho direto. 
Mesmo com mais um, o ACF 
falhou um ataque e um li-
vre de sete metros. O Hor-
ta conseguiu igualar aos 
58:30', repôs o sexto joga-
dor de campo e José Antó-
nio Silva pediu de imediato 
novo timeout para prepa-
rar o último ataque. Numa 
boa jogada coletiva, César 
Gonçalves fez o 27-26 final 
a um minuto do fim, o ACF 
aguentou a derradeira in-
vestida contraria e segurou 
a posse de bola nos últimos 
10 segundos. 

O ACF é 10.° com 29 
pontos e recebe o ABC/ 
UMinho este sábado, na úl-
tima jornada da primeira fa-
se. 

Nu no Silva 
desiludido com 

ëpoca no Sp. Horta 

"Muito má 
comparada com 

as últimas" 

O guardião fafense do 
Sporting da Horta, Nuno 
Silva, admitiu alguns er-
ros da equipa que dita-
ram a perda da vantagem 
na reta final do encontro. 
"Tal e qual como o Fafe 
precisávamos desta vitó-
ria para conseguimos fu-
gir aos últimos lugares de 
despromoção. Entramos 
bem, no início da segunda 
parte conseguimos uma 
boa vantagem, mas com 
alguns ataques precipita-
dos, perdemos bolas que 
não podemos e o Fafe 
aproveitou". Em declara-
ções ao NF, o guardião de 
34 anos fala numa época 
abaixo das últimas que os 
açorianos têm realizado. 
"Temos feito uma época 
muito má comparada com 
as últimas. O ano passado 
ficamos em 5.° lugar, nos 
últimos anos temos fica-
do sempre em 6.°. Este 
ano esta mau". Com a fase 
de manutenção à vista, o 
fafense espera "dar a vol-
ta por cima, porque temos 
de nos manter nesta divi-
são". RJC 

Campeonato Nacional da 1' Divisão 

EQUIPAS J. P 

1. FC Porto 21-63 
2. ABC 21-55 
3. Sporting CP 21-53 
4. SL Benfica 21-53 
5. Madeira SAD 21-48 
6. Águas Santas 21-45 
7. Passos Manuel 21-36 
8. Avanca 21-35 
9. ISMAJ 21-32 
10. AC Fafe 21-29 
11. Sp. Horta 21-28 
12. Belenenses 21-27 

RESULTADOS 

Sporting CP - ISMAI 39-22 
Águas Santas- P. Manuel 28-29 
FC Porto - Avanca 29-23 
Sp. Horta - AC Fafe 26-27 
ABC - SL Benfica 29-27 
Madeira SAD - Belenenses 36-30 

PRÓXIMA JORNADA 

ISMAJ - Águas Santas 
SL Benfica - Sporting CP 

AC Fafe- ABC 
Avanca - Madeira SAD 

Passos Manuel - FC Porto 
Belenenses- Sp. Horta 
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DESPORTO1 
Campeonato Nacional de 
Andebol - la Divisão 

AC Fafe regressou 
às vitórias 

• Pág 14 
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ANDEBOL
ACV COM NOVAS

ETAPAS E DESAFIOS
A equipa sénior feminina do Andebol ACV finalizou a sua
participação na PO10 (Campeonato Nacional de Seniores)
com uma dupla jornada. Apesar da posição algo modesta
na tabela classificativa, destaque para a evolução coletiva
e para a capitã, Mélanie Oliveira, que se sagrou a melhor
goleadora da competição, com 40 golos.
Nos escalões de formação, a equipa de iniciados masculina,
depois da vitória frente ao SVR Benfica, pode ainda chegar
ao topo da classificação do seu grupo seguindo depois
para a competição Taça Hélder Machado.
A equipa feminina, após a vitória caseira frente ao Andebol
Clube de Fafe, tem o grande desafio do jogo de playoff,
em Vila Real, frente à congénere do DAC - Douro Andebol
Clube, no próximo fim de semana. A partida decidirá se
esta formação ACV ruma à fase seguinte do Campeonato
Nacional.
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ANDEBOL 

Sporting da Horta perde com o AC Fafe por apenas um golo 
Num jogo a contar para a 214jornada 
do Campeonato Fidelidade Ande-
bol 1, o Sporting da Horta foi a casa 
do Andebol Clube Fafe e saiu com 
mais uma derrota, desta feita por 
apenas um golo. 

A primeira parte deu vantagem 
à formação sob a orientação de Fi-
lipe Duque já que foi para intervalo 
a vencer por 16-15. 

Contudo, a equipa da casa veio 
de forças renovadas para a segun-
da metade da partida pois, ao apito 
final, o marcador registava 26-27 a 
favor da equipa de Fafe. 

Com mais esta derrota, e a apenas 
uma jornada dos play-offs, o Spor-
ting da Horta encontra-se na déci-
ma primeira posição com 28 pontos. 

Integrado na 22? jornada, a equi- 

pa da Eduardo Bulcão vai sábado ao 
Pavilhão Acácio Rosa a fim de de-
frontar o Delta/ Belenenses. 

À equipa faialense interessa 
vencer já que, por estar classifica-
do entre o nono e último lugar, irá 
disputara fase final do Campeonato 
no Grupo B. Esta fase será disputada 
a duas voltas, sendo que as equipas 
partem com metade dos pontos al- 

cançados ao longo da primeira fase 
da prova que está a terminar. 

Para evitar descer à segunda di-
visão, algo que acontecerá às duas 
equipas classificadas nas duas últi-
mas posições do Grupo B, é impor-
tante que o Sporting da Horta some 
mais pontos, algo que lhe dará van-
tagem na fase final.■ 

S.S. 
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A SIR 1º de Maio recebeu 
o C.A. de Leça (CALE) para 
os oitavos e final da Taça 
de Portugal Multicare de 
seniores femininos, num 
confronto entre a equipa 
marinhense, que milita na 2ª 
Divisão estando já apurada 
para a fase final da prova 
e a formação nortenha, 
que milita na 1ª Divisão, 
ocupando o 8º lugar, estando 
em posição de acesso aos 
play-off 

A diferença de escalões acabou por 
se refletir no resultado final, com o triun-
fo por 23-15 do CALE, isto depois de 
um primeiro terço de jogo com maior 
domínio da equipa da casa, que aos 
21 minutos ganhava por três golos (8-
5), porém a reação da equipa visitante 
levou o jogo para o intervalo já com o 
resultado favorável às hostes leceiras, 
por 12-9. No segundo tempo, o CALE 
foi gerindo o jogo, aproveitando para 
dilatar o marcador até aos 23-15 finais.

No campo individual destaque para 
as prestações de ambas as guarda-re-
des da SIR, Catarina Pinheiro e Isabel 
Cardoso, bem como no ataque, Joana 
Espinha e Vânia Silva, com 5 e 3 go-
los, respetivamente. Já no Leça, a equi-
pa funcionou sempre em bloco, sendo 
a sua homogeneidade a sua principal 
arma.

 Ò antónIo santos assume 

objetIvo de subIda à 1ª dIvIsão

O fim de semana foi de jornada 
dupla para a SIR 1º de Maio, tendo 
no sábado vencido de forma clara 
o Batalha, por 37-10, em partida da 
penúltima jornada da 1ª fase da 2ª 
Divisão, mantendo o 1º lugar da sua 
série, numa altura em que já tem a pre-
sença na fase final garantida, onde irá 
discutir os dois lugares de subida à 1ª 
Divisão Nacional, objetivo assumido 
pelo seu treinador, António Santos, à 
Andebol TV, na flash-interview no final 
do jogo frente ao Leça, que teve honras 
de transmissão em direto nesse canal. 

sIr 1º maio 15 - Ca leça 23
Árbitros: Francisco Remígio e Ricardo 

Caçador (Associação de Andebol de 
Leiria).
sIr 1º maio: Catarina Pinheiro; Vânia 
Silva (3), Inês Pereira (2), Joana Espi-
nha (5), Marta Santos (1), Vera Gomes 
e Carolina Cintra; jogaram ainda Ana 
Ferreira, Alexandra Silva (2), Marta 
Santos (1), Beatriz Santos, Ana Dinis, 
Joana Tomás (1) e Isabel Cardoso.
Treinador: António Santos.
Cale: Rita Machado; Joana Borges, 
Andreia Cibrão (4), Cristiana Morga-
do (3), Ana Costa, Mariana Monteiro 
e Sofia Mota; jogaram ainda Daniela 
Mendes (3), Bárbara Gonçalves (3), 
Catarina Oliveira (4), Ana Carneiro 
(1), Nádia Lemos (5), Joana Ascenção 
e Sara Amorim.
Treinador: Vasco Ramos. ß

andEbol: 1/8 final taça dE portugal multicarE sEn. fEmininos

lei do mais forte em dia 
de festa do andeBol marinhense
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andEbol

senioRes masCulinos da siR 1º maio 
deRRotados na desloCação a samoRa CoRReia

Em jogo relativo à 6ª jornada 
do campeonato nacional da 3ª di-
visão, a equipa da SIR 1º de Maio 
deslocou-se a Samora Correia, 
onde defrontou o 2º classificado 
da competição, num jogo onde 
estavam duas equipas com um ob-
jetivo comum: o 2º lugar na tabela 
classificativa. De um lado a equipa 
da casa que procurava cimentar o 
2º posto, do outro o 1º de Maio, 
que em caso de vitória entraria 
na disputa desse mesmo lugar. De 
salientar que 1º e 2º classificados 
passam à fase de subida à 2ª divi-
são Nacional.

Numa primeira parte com um 
maior ascendente da equipa da 
casa, galvanizada por uma moldu-
ra humana impressionante, a equi-
pa da SIR 1º de Maio revelou-se 
mais assertiva no capítulo defensi-

vo, pecando, no entanto, na fina-
lização, chegando ao intervalo a 
perder por 14-10. 

Na segunda parte assistiu-se a 
um jogo onde a SIR entrou decidi-
da a dar a volta ao resultado, para 
poder sair de Samora com os tão 
preciosos três pontos. 

Recuperar a desvantagem de 4 
golos, com que saiu para o inter-
valo, não era de todo impossível, 
mas não era tarefa fácil, perante o 
andebol praticado pela equipa da 
casa, que assentou essencialmen-
te no ataque organizado, levado 
até aos limites do jogo passivo, 
sem grandes pressas para atirar 
e também muitos lentos na transi-
ção defesa/ataque, em oposição 
a uma maior intensidade de jogo 
por parte da equipa marinhense. 

Com um parcial de 9-10 na 2ª 

parte e com o resultado sempre em 
aberto, ficou a sensação de que, 
o menor acerto no capítulo da fi-
nalização em alguns momentos 
decisivos, aliado a algumas deci-
sões menos conseguidas por parte 
da dupla de arbitragem, ditaram a 
derrota da SIR por 23-20.

Na próxima jornada, marcada 
para dia 13, a turma de Picassinos 
recebe o Albicastrense (1º Classi-
ficado), numa partida onde tenta-
rá amealhar pontos com vista ao 
único objetivo que resta, ou seja, 
tentar alcançar o 3º lugar nesta 
fase da prova e, desse modo, ir 
disputar o play-off de acesso à fase 
seguinte.

 Ò junIores e juvenIs 

ContInuam a venCer

Nos escalões de formação da 

SIR 1º de Maio o maior destaque 
vai para a equipa de juniores 
masculinos, que continua a sur-
preender pela positiva, estando 
já apurada para a fase seguinte 
da 2ª Divisão, isto apesar do nú-
mero reduzido de atletas. 

De qualquer forma e, com o 
poder de golo do ainda juvenil, 
Ricardo Machado, que apontou 
14 golos, a equipa marinhense 
ganhou em Alcobaça por 22-33 
e reforço o 2º lugar da 1ª fase 
do campeonato.

Nesta ponta final da 1ª fase 
dos campeonatos, em que quase 
todas as equipas da SIR já têm 
os apuramentos para as fases 
seguintes garantidos, os treina-
dores estão a apostar em rodar 
os atletas ao seu dispor, dispen-
sando os mais utilizados de ir a 

jogo e dando oportunidades aos 
menos utilizados. Nesta lógica, 
os juvenis bateram o Albicas-
trense por 29-23, os iniciados 
perderam frente ao D. Fuas, por 
22-31 e as juvenis perderam em 
Alcobaça, por 26-19. 

De entre estes escalões, os 
juvenis masculinos são os que 
terão que ir disputar o play-off 
para garantir a passagem à 2ª 
fase, numa partida marcada 
para dia 20 deste mês, onde 
irão medir forças com o 3º clas-
sificado de Santarém.

Os infantis masculinos, foram 
até à Golpilheira medir forças 
com o Batalha e regressaram 
aos triunfos, ganhando por 32-
27. Em iniciados femininos, a 
SIR 1º Maio perdeu em Ansião, 
por 37-17. ß
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Callidas Club está a 
comemorar 42 anos de 
existência 
O Callidas comemorou no passado dia 01, o seu 42° aniversário. 
São 42 anos de história de um clube, que já passou por altos e baixos e 
também por várias iniciativas e modalidades e que hoje assenta 
praticamente a sua atividade no andebol, com duas equipas de Juvenis, 
uma Masculina e outra Feminina. 

Desde a última terça-
feira, que a história do 
Callidas está a "desfilar", na 
rede social facebook. A 
direção da coletividade, 
liderada por João Vaz, criou 
a propósito do aniversário, 
uma página, que tem nos 
último dias sido um 
repositório da história do 
clube. Quem já esteve ligado 
ao Callidas tem partilhado 
fotos da história do clube, 
não só dos feitos do andebol, 
mas também de outras e modalidades 
e acontecimentos que marcaram 
Vizela nas últimas quatro décadas. 

Esta é uma das iniciativas para 
comemorar a data, que este sábado 
tem o seu ponto alto, com a 
realização de jogos, durante a tarde 
no Pavilhão Municipal e à noite o 
jantar comemorativo, que se 
realizará na "Casa do Park", com 
mais de uma centena de pessoas. 

Este é um clube, que nasceu por 
vontade de um grupo de vizelenses,  

com o objetivo de quebrar a 
monotonia existente em Vizela e 
como forma de união de classes. É 
frequente ouvir os fundadores 
referirem que ser do Callidas Club "é 
uma forma de estar na vida". É já 
uma longa história, que conheceu 
momentos altos, com a realização de 
várias iniciativas, grandes festas 
para assinalar a passagem de ano e o 
carnaval. Clube onde também já 
pontificaram várias modalidades. O 
andebol foi, no entanto, sempre a  

grande bandeira do clube, com 
presença na 1' Divisão Nacional 
de Seniores e alguns títulos 
regionais como grandes 
referências. 

Como acontece a quase 
todas as coletividades, também 
o Callidas sofre com as 
dificuldades financeiras, que 
têm levado à redução das equipas 
em competição. Atualmente, o 
clube conta apenas com duas 
equipas, ambas de Juvenis 
Masculina e Feminina. Estão a 

disputar as provas da AF Braga, com 
desempenho razoável. 

João Vaz não esconde que 
gostaria de liderar um clube "mais 
dinâmico e com maior abrangência 
ao nível de equipas de formação". 
Refere que o Callidas é hoje "o que é 
possível ser". Há já alguns anos que 
"são sempre os mesmos a trabalhar" 
e por isso salienta que e o 
fundamental tem sido conseguido, ou 
seja "fazer com que o clube 
continue". r 
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Cada Club 
Coletividade carismática 
de Vízela comemora 42 anos 
de existência 
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JJP 

Iniciados Masculinos do Externato Dom Puas Roupinho 

Andebol: Iniciadas da AEDFR venceram Alcobacenses na última jornada da competição. 

Iniciados Masculinos do Externato Dom Fuas Roupinho 
venceram fora o SIR 1° Maio 

Joaquim  José Poparroia 

II Na 168  ronda do Campeonato 
Nacional Juvenis Masculinos da 18  
Divisào,18  Fase, Zona 3, o Cister SA 
perdeu em casa com a Juve-Lis, (25-31). A 
contar para a 158  ¡ornada, o Cister SA foi 
perder ao reduto do Alavarium, (28-25). 

Juvenis Femininos 
Em partidas da 148  jornada do 

Campeonato Nacional de Juvenis 
Fbmininos, zona 4, o Cister SA recebeu e 
venceu o SIR 1" Maio, (26-19), enquanto o 
Externato Dom Puas Roupinho perdeu 
em Alcanena com a JAC local, por expres- 

sivos, (65-10). Em partida da 138  jornada, 
o Externato Dom Rias Roupinho perdeu 
no seu pavilhão com o Cister SA por 
margem folgada, (19-39). 

Iniciados Masculinos 
Na 138  jornada do Campeonato 

Nacional de Iniciados Masculinos, zona 5, 
o Externato Dom Puas Roupinho foi 
vencer fora o SIR 1" Maio, (22-31), enquan-
to o Cister SA perdeu fora com a AC 
Sismaria, (36-19). Na ronda 12, o 
Externato Dom Puas Roupinho foi derro-
tado em casa pela AC Sismaria, (25-30), 
enquanto o Cister SA perdeu no seu redu-
to com a Juve-Lis, (18-49). Em jogos da  

fie  ¡ornada, o Cister SA foi empatar ao 
reduto do Batalha AC, (29-29), enquanto o 
Externato Dom Puas Roupinho perdeu 
em Leiria coma Juve Lis, (37-21). 

Iniciados Femininos 
Na 188  e última jornada do 

Campeonato Nacional de Iniciados 
Fbmininos, zona 4, 0 Externato Dom Puas 
Roupinho venceu no dérbi com o Cister 
SA, (36-23), terminando a competição no 
3° lugar com 40 pontos, enquanto as 
Alcobacenses ficaram no 60  lugar com 

um total de 29 pontos. Em jogo da 178  
ronda, o Externato Dom Rias Roupinho 
foi vencer fora o SIR 1 Maio, (16-35). 

Infantis Masculinos 
Em jogo referente à 28  jornada do 

Campeonato Nacional de Infantis 
Masculinos, zona 4, 28  Onda, o Externato  

Dom Puas Roupinho deslocou-se ao 
pavilhão da A.C. Simaria8B" onde venceu 
por margem folgada a turma local, (9-
31). 11  
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