


Revista de Imprensa
24-02-2015 

1. Atletismo Magazine Online, 24-02-2015, Daniel Martins e Roberto Martins nomeados
para jogo da EHF Cup Masculina - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras

1

2. Atletismo Magazine Online, 24-02-2015, Campeonato Fidelidade Andebol 1:
decisões finais para a última jornada - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras

2

3. Bola, 24-02-2015, João Ramos suspenso 3

4. Correio do Minho, 24-02-2015, Temos que vencer qualquer adversário 4

5. Correio do Minho, 24-02-2015, Arsenal da Devesa e AC Fafe vencem fora 5

6. Diário de Aveiro, 24-02-2015, Bicampeão derrota candidato e assume liderança da
prova

6

7. Diário de Notícias da Madeira, 24-02-2015, SAD derrotada 7

8. Diário do Minho, 24-02-2015, Dukla era gigante antes da dissolução da
Checoslováquia

8

9. Diário do Minho, 24-02-2015, «Gostaríamos de evitar deslocações ao leste» 9

10. Jogo, 24-02-2015, "FC Porto vai ter um bom futuro" 10

11. Jornal da Madeira, 24-02-2015, Madeira SAD perde com Alvarium 11

12. Negócios, 24-02-2015, Aveiro dá "cabazada" na estatística desportiva 12

13. Record, 24-02-2015, Andebol 14

14. Correio do Minho, 23-02-2015, Triunfo em Praga e final mais perto 15

15. Diário de Notícias da Madeira, 23-02-2015, Madeira SAD perde frente ao Alvarium 18

16. Diário do Minho, 23-02-2015, FC Porto afastado da Taça EHF 19

17. Diário do Minho, 23-02-2015, Dukla de Praga voltou a sentir a força do ABC 20

18. Correio do Minho, 22-02-2015, O último passo antes dos  quartos 23

19. Diário de Notícias da Madeira, 22-02-2015, Marítimo empata em casa frente ao
São Bernardo

26

20. Diário de Notícias da Madeira, 22-02-2015, Leça foi ´presa´ fácil para o Madeira
SAD

27

21. Açoriano Oriental, 21-02-2015, Seleção do Açores sub-16 masc. encerrou segundo
estágios

28

22. Correio do Minho, 21-02-2015, Vamos encarar este jogo de forma séria 29

23. Diário de Notícias da Madeira, 21-02-2015, Madeirenses visitam terreno do
campeão

30

#A1
#A1
#A1
#A2
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A14
#A14
#A15
#A15
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A23
#A23
#A26
#A26
#A26
#A27
#A27
#A27
#A28
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A30


24. Diário do Minho, 21-02-2015, ABC treina hoje no Pavilhão do Dukla 31

25. Diário do Minho, 21-02-2015, Dukla empatou com o líder no campeonato 32

#A31
#A31
#A32
#A32


A1 Daniel Martins e Roberto Martins nomeados para jogo da EHF Cup Masculina -
Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d13481ad

 
A dupla de Leiria vai dirigir o jogo Haslum HK - HSV Hamburg, a 1 de Março, na Noruega.
 A arbitragem portuguesa volta a estar na Europa. Desta vez, a EHF nomeou a dupla de árbitros
Daniel Martins / Roberto Martins para um encontro a contar para a 3ª jornada do Grupo A da fase de
grupos da EHF Cup Masculina.
 
 Daniel Martins e Roberto Martins estão de viagem marcada para Bekkestua, na Noruega. A equipa da
casa, Haslum HK, recebe os alemães do HSV Hamburg no dia 1 de Março, pelas 16h15 locais, no
Nadderud Arena.
 
 O delegado deste jogo será o francês Michel Caillet.
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A2 Campeonato Fidelidade Andebol 1: decisões finais para a última jornada - Atletismo
Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4154bee

 
Águas Santas-Milaneza ou Madeira SAD serão quinto ou sexto classificados. Na luta pelo oitavo lugar
há ainda Passos Manuel (37); Maia ISMAI (36) e Delta Belenenses (36). Na Luz, há um SL Benfica -
FC Porto.
 A fase regular do Campeonato Fidelidade Andebol 1 chega esta quarta-feira ao fim, com a realização
da 22ª e última jornada. Desde 6 de Setembro de 2014, dia da realização da primeira jornada, até ao
próximo dia 25 de Fevereiro, passaram mais de cinco meses onde 12 equipas lutaram por cumprir os
seus objectivos.
 
 Ao entrar na reta final, a esmagadora maioria das formações já tem o seu destino traçado, no que
respeita à distribuição pelos grupos A e B na fase final. Em jogo está apenas a definição dos quarto e
quinto postos, a ocupar por Águas Santas ou Madeira SAD, e - mais importante - quem será o oitavo
classificado.
 
 Há três equipas na corrida, sendo que, à entrada da última jornada o Passos Manuel vai na frente da
corrida (37 pontos), logo seguido de Maia ISMAI (36) e Delta Belenenses (36). O Passos Manuel joga
em casa, frente ao Madeira SAD e só depende dele. Delta Belenenses e Maia ISMAI jogam entre si, no
Restelo, e os maiatos ainda po dem chegar ao oitavo posto, se vencerem o Delta Belenenses e o
Passos Manuel tropeçar em casa.
 
 Fortes motivos de interesse que quase ofuscam a realização do "clássico" que, na Luz, coloca frente a
frente o S.L. Benfica e o F.C. Porto.
 
 Recorde-se que, a uma jornada do final, a classificação está assim ordenada: 1.º FC Porto (61 pts.);
2.º Sporting CP (55); 3.º ABC/UMinho (54); 4.º SL Benfica (51) (nota - estas equipas já têm a sua
classificação na fase regular definida); 5.º Águas Santas (43); 6.º Madeira SAD (42); (estas duas
equipas ainda podem, matematicamente, 'trocar' de posição); 7.º Sporting da Horta (40 pts.) -
classificação que não se alterará na última jornada; e depois seguem-se três equipas que vão
disputar, na última ronda, a última vaga no grupo A: Passos Manuel (37); Maia ISMAI (36) e Delta
Belenenses (36). Ginásio de Santo Tirso (25) e Xico Andebol (24) decidirão e ocuparão os dois últimos
lugares da classificação.
 
 -Jogos e á rbitros para a 22.ª e última jornada da fase regular do Andebol 1, a disputar esta quarta-
feira (todos os jogos às 20.30 horas de Portugal Continental):
 
 - Munic. Santo Tirso - Ginásio St. Tirso : Águas Santas Milaneza - DanielFreitas/César Carvalho
(Braga)
 - Pav. Ginásio Sul - Sporting CP : Xico Andebol - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro)
 - Pav. Luz - SL Benfica : FC Porto - Eurico Nicolau/ Ivan Caçador (Leiria) -Benfica TV e ANDEBOL|tv
 - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses : Maia ISMAI - Tiago Monteiro/António Trinca (Lisboa)
 - Pav. Horta - Sp. Horta : Liberty Seguros ABC/UMinho - Nuno Gonçalo/Nuno Santos (Lisboa)
 - Pav. Quinta Marrocos - Passos Manuel : Madeira SAD - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Hugo Rocha foi um dos elemen-
tos em destaque na equipa do
ABC/UMinho no jogo com o
Dukla Praga, entrando em cam-
po para a defesa, numa altura em
que a equipa precisava de conse-
guir controlar o ataque dos che-
cos, que estava a fazer alguns es-
tragos. O lateral entrou bem,
ajudou a equipa a conquistar a
vitória e, depois de cumprido o
objectivo, já há outras metas pe-
la frente.

O sorteio da próxima fase rea-

liza-se hoje, o ABC fica a conhe-

cer o próximo adversário, mas

neste momento o mais importan-

te é, segundo Jugo Rocha, pre-

parar e pensar já no próximo en-

contro.

“Temos sempre preferências,

mas a verdade é que para ganhar

a competição temos que ganhar

a qualquer adversário, seja o que

o sorteio decidir. Na minha opi-

nião gostava de evitar as equipas

da Ucrânia, Israel porque as via-

gens são mais difíceis e o públi-

co é mais conhecedor e compli-

cado de gerir, mas realmente

vemo-nos como favoritos e por

isso seja qual for o adversário

vamos ter que vencer”, começou

por referir o jogador academista,

para logo acrescentar: “neste

momento é como se a Taça

Challenge tivesse terminado.

Agora temos pela frente outras

competições e é nessas que esta-

mos focados. Temos campeona-

to, taça e por isso vamos conti-

nuar a trabalhar e a pensar

jogo-a-jogo”.

Quanto ao jogo de Praga, Hugo

Rocha considerou que tudo cor-

reu conforme as expectativas e o

que tinha sido planeado.

“Penso que isto é um bocado o

traço das competições euro-

peias. Pelo que tínhamos visto

em Braga sabíamos que a elimi-

natória estava encaminhada e ti-

nha a ideia de vir a Praga e dis-

putar o jogo. Respondemos bem

e conseguimos uma boa vitória.

Preparámos o segundo jogo ten-

do por base que seria mais difícil

do que a partida de Braga e con-

seguimos alcançar aquilo que

era o nosso objectivo, para além

de passar a eliminatória, que era

vencer em Praga”.

No último dia em Praga, toda a

comitiva que viajou para a Re-

pública Checa com o ABC/UMi-

nho se reuniu para uma visita

guiada ao centro da cidade e al-

guns dos monumentos mais be-

los e famosos, seguindo-se de-

pois um almoço tradicional e

tipicamente checo em que mais

uma vez a animação e união en-

tre todos foi factor relevante.

“Temos que vencer
qualquer adversário”
HUGO ROCHA APONTA A VITÓRIA na Taça Challenge como objectivo para a
equipa do ABC/UMinho e o jogador lembrou que para o alcançar, o triunfo tem
que ser sempre uma realidade, seja qual for o adversário.

CCS

Apontando a vitória na Taça Challenge como objectivo, Hugo Rocha lembra que para tal acontecer é preciso vencer qualquer adversário

O ABC/UMinho fica a
conhecer hoje o adversário
que vai ter que enfrentar
na próxima fase da Taça
Challenge, uma vez que
decorre o sorteio dos
quartos-de-final da
competição.
Ao todo são sete as equi-
pas e destinos que podem
calhar aos academistas,
nomeadamente:
Ramat Hashron (Israel); 
Azoty Pulawy (Polónia);
Odorhei (Roménia);
Benfica (Portugal);
Zaporozhye (Ucrânia);
Stord (Noruega);
Riihimaen (Finlândia).

+ adversários
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ANDEBOL
| Redacção  | 

O Arsenal Clube de Devesa ven-
ceu (24-33), na visita ao Fer-
mentões, em jogo da 19.ª jorna-
da do campeonato nacional de
andebol da II Divisão, Zona
Norte. 

Na mesma ronda, o AC Fafe

foi vencer ao recinto do FC Gaia
(24-26).

Como também nesta ronda o
Avanca venceu fora, (16-33), na
visita ao S. P. Oleiros, com estes
resultados mantêm-se inaltera-
das as posições dos três lugares
do topo da tabela classificativa,
na corrida pela subida ao escalão
maior.

O Avanca lidera com 54 pon-
tos, seguido do AC Fafe com 52
e Arsenal da Devesa com 50,
tendo os fafenses já disputado o
encontro (triunfo em casa por
26-20 sobre o Marítimo) refe-
rente à 20.ª jornada, na qual o
Arsenal da Devesa visita a Aca-
demica de S. Mamede e o Fer-
mentões vai a S. Paio de Oleiros.

II Divisão Nacional — mantêm segundo e terceiro lugares

Arsenal da Devesa e AC Fafe vencem fora
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Bicampeão derrota
candidato e assume
liderança da prova
Qualidade O conjunto aveirense impôs-se à fortíssima equipa
madeirense, num jogo em que estiveram em destaque
Isabel Góis, Mariana Lopes e Mónica Soares

ALAVARIUM                                  26

Treinador: Carlos Neiva
Isabel Góis, Mariana Lopes (10), Viviana
Rebelo (1), Ana Neves (1), Soraia
Domingues, Filipa Fontes (3) e Mónica
Soares (10) - sete inicial - Joana Fer-
reira, Andreia Madail, Ana Almeida (1),
Sara Sousa, Inês Rocha, Ana Moreira e
Brynhildur Eddudottir.

MADEIRA SAD                             23

Treinador: José Franco.
Virgínia Ganau, Cláudia Aguiar (3), Fil-
ipa Correia (1), Ana Andrade (5), Érica
Tavares (5), Renata Tavares (6) e Anais
Gouveia (3) - sete inicial - Patrícia Fer-
nandes, Catarina Ascensão, Márcia
Abreu, Mónica Correia; Cláudia Farinha
e Frederica Jesus.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Ao intervalo: 14-11.
Dupla de Arbitragem: Vânia Sá e Marta
Sá.

Alexandre Silva

O Alavarium/Love Tiles rece-
beu e venceu o Madeira SAD,
por três golos, e alcançou a li-
derança do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão Feminina,
relegando o seu adversário pa -
ra segunda posição. Um jogo
emocionante que foi pratica-
mente decidido apenas nos úl-

timos lances, depois de um
“duelo” muito intenso e em que
as madeirenses, depois de es-
tarem a perder grande parte
do encontro, conseguiram em-
patar a 22 golos, a cinco minu-
tos do final da partida.

O início do jogo trouxe um
Alavarium muito forte, princi-
palmente através de Mariana
Lopes que, até ser marcada in-
dividualmente, apontou cinco
golos praticamente seguidos,
levando a sua equipa para a
frente do marcador por 7-5. A
partir dessa altura, o treinador
da Madeira SAD optou por “ti-
rar do jogo” a lateral aveirense,
obrigando a formação da casa
a procurar alternativas para
atacar sem a sua jogadora mais
perigosa.

A estratégia apenas resultou
na medida em que a partir des -
sa altura o confronto se tornou
mais equilibrado, com a Ma-
deira SAD a conseguir respon-
der melhor em termos defen-
sivos, mas a esbarrar, quando
ataca va, na tremenda qualida -
de de Isabel Góis, que come-
çou a dar espectáculo na baliza
do Alavarium.

Na segunda parte, as madei-
renses, fisicamente mais fortes,
começaram a ganhar prepon-
derância no jogo, causando
muitas dificuldades ao Alava-
rium que, aqui e ali, apenas res-
pondia no ataque por Mónica
Soares, que, com eficácia ele-
vada, manteve a sua equipa na
discussão do jogo.

Quando a cinco minutos do
fim o Madeira SAD empatou,
o jogo estava em aberto, mas
com as madeirenses por cima.
No entanto, nunca consegui-
ram quebrar a barreira psico-
lógica de passar para a frente
do marcador, facto que o Ala-
varium deve muito a Isabel
Góis na baliza e a Mariana Lo-
pes no ataque, já que a inter-
nacional portuguesa chamou
para si a responsabilidade dos
lances decisivos e marcou os
golos na hora certa.

Já de “cabeça perdida”, as
madeirenses tiveram lances
menos dignos aos quais as me-
ninas de Carlos Neiva, que são
bicampeãs nacionais, respon-
deram com classe, dilatando a
vantagem e ganhando a parti -
da por 26-23. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Mónica Soares, muito pressionada neste lance, foi das mais inspiradas no Alavarium

RICARDO CARVALHAL

Página 6



A7

  Tiragem: 11100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 5,41 x 24,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58078411 24-02-2015

Página 7



A8

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 7,89 x 8,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58078804 24-02-2015

Dukla era gigante
antes da dissolução
da Checoslováquia

O HC Dukla de Praga foi fundado em 1948 e tem 
ligações ao exército da antiga Checoslováquia que criou 
uma coletividade para a prática de diversas modalidades.

E os tempos áureos do Dukla de Praga remontam à 
época anterior à dissolução da Checoslováquia, onde 
conquistou 28 campeonatos nacionais de andebol e 
era a principal potência da modalidade naquele país.

Foi também nessa época que venceram três Taças 
dos Campeões, agora Liga dos Campeões de andebol.

Em 1982, o Dukla alcançou a final da Taça EHF e 
agora, após a dissolução da Checoslováquia compete 
na Extraleague, campeonato de andebol da República 
Checa, onde neste momento ocupa o segundo posto 
atrás do Plzen.
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«Gostaríamos de evitar
deslocações ao leste»

Hugo Rocha em ação no jogo de Praga

LUÍS FILIPE SILVA

O sorteio dos quartos de 
final da Taça Challenge é 
hoje e o lateral do ABC, 
Hugo Rocha, mostra não 
ter preferências sobre o 
próximo oponente. «Para 
atingirmos a final e ga-
nhar a competição, tere-
mos de jogar contra qual-
quer equipa», atirou o jo-
gador logo após o final da 

LUÍS FILIPE SILVA

HUGO ROCHA (ABC) E AS PREFERÊNCIAS NA TAÇA CHALLENGE

partida frente ao Dukla de 
Praga. No entanto, Hugo 
Rocha gostaria de evitar 
as longas deslocações ao 
leste europeu, como por 
exemplo a Ucrânia.

«Sinceramente, para 
ganhar a competição, te-
remos de jogar e vencer 
quem quer que nos saia no 
sorteio. Preferíamos evitar 
as equipas de leste, como 
a Ucrânia, pois comportam 

deslocações mais longas e 
o público é mais difícil», 
sublinhou.

«É como
se a Challenge
tivesse acabado»

Passado que está este 
compromisso europeu, 
Hugo Rocha aponta já as 
baterias para as outras 
«frentes de batalha» em 
que o ABC está inserido. 

«É como se a Challenge ti-
vesse acabado outra vez. 
Vai-se passar tanta coisa 
até lá e temos outras prio-
ridades».

Sobre o jogo de Praga, 
frente ao Dukla, Hugo Ro-
cha salientou que a equipa 
cumpriu os objetivos que 
estavam traçados para esta 
partida. «É um pouco isso 
a lógica das competições 
europeias. Pela diferença 
que conseguimos em Bra-
ga sabíamos que a elimi-
natória já estava encami-
nhada e tínhamos a ideia 
de vir aqui disputar o jogo. 
E foi isso que acabou por 
acontecer. É o espelho do 
jogo e da eliminatória».

O experiente jogador 
do ABC destacou ainda 
os minutos que foram 
dados a atletas mais jo-
vens em Praga. «Prepará-
mos o jogo e conseguimos
vencer, que era aquilo a 
que nos tínhamos pro-
posto e foi bom para a 
gente que nos veio ver», 
concluiu.
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MADEIRA SAD PERDE 
COM ALAVARIUM
A equipa feminina do Madeira SAD
perdeu domingo com o Alavarium
por 26-23, com 14-11 ao intervalo,
em jogo da 18.ª jornada da I divi-
são de andebol. Com este desaire
frente às campeães em título, as
madeirenses deixaram a liderança
do campeonato, sendo ultrapassa-
das pelo adversário, agora com 49
pontos, mais um que o Madeira
SAD. O Sports Madeira também
atuou fora de portas e venceu o
Leça por 22-17, com 8-7 ao inter-
valo, em jogo disputado domingo.
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OITAVOS-DE-FINAL
| Carlos Costinha Sousa | 

EM PRAGA

Confirmando as previsões e ex-
pectativas, o ABC/UMinho con-
quistou, ontem, o apuramento
para os quartos-de-final da Taça
Challenge, no jogo da segunda
mão dos oitavos-de-final da
competição, que se disputou na
República Checa, em casa do
Dukla de Praga.

Depois da boa exibição e do re-

sultado conquistado em Braga,

os academistas partiram para es-

te encontro com 15 golos de

vantagem, mas logo demonstra-

ram que não tinham a intenção

de se apoiar nesses números.

Desde o início os academistas

assumiram as despesas da parti-

da, não permitindo grandes ve-

leidades à equipa checa que, no

entanto, conseguiu causar vários

problemas à defesa orientada

por Humberto Gomes.

O equilíbrio foi a nota domi-

nante ao longo de toda a partida

e, apesar dos bracarenses terem

assumido a liderança desde o

início do jogo, sempre com

um/dois golos de diferença, aos

23 minutos do primeiro tempo

os checos conseguiram mesmo

colocar-se, pela primeira e única

vez na partida, em vantagem no

marcador. O susto não demorou

muito a passar já que a vanta-

gem do Dukla de Praga durou

apenas alguns segundos.

Sem nunca conseguir disparar

no marcador, o ABC/UMinho

manteve a vantagem no marca-

dor até ao intervalo, para onde

foi a vencer por 13-14.

No segundo tempo, entrada

forte do ABC, demostrando todo

o seu potencial e qualidade che-

gando a construir, em dez minu-

tos, uma vantagem de seis golos.

No entanto, essa diferença no

marcador não se foi mantendo

até ao final, já que a equipa che-

ca respondeu bem e, perante o

que via na partida, Carlos Re-

sende permitiu-se fazer a rota-

ção de todos os jogadores dispo-

níveis, com excepção de David

Tavares que não foi utilizado por

se encontrar adoentado. Essa ro-

tação, apesar de permitir fazer

descansar alguns jogadores - até

porque o ABC enfrenta agora

uma fase complicada com jogos

todas as quartas-feira e sábados -,

permitiu que o Dukla conseguis-

se voltar a aproximar-se do mar-

cador, mas o triunfo academista

nunca esteve em causa e veio a

confirmar-se por 30-32.

O triunfo academista confir-

mou a vitória nos oitavos-de-fi-

nal da Taça Challenge e conse-

quente apuramento para os quar-

tos-de-final. Mais um passo em

frente no caminho até à final que

o ABC/UMinho quer vencer.

Triunfo em Praga e final mais perto
MAIS UM PASSO EM FRENTE na caminhada que o ABC/UMinho pretende gloriosa na Taça Challenge. Os bracarenses garantiram,
ontem, o triunfo em Praga, na República Checa, em jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da competição, contra o Dukla.

CCS

ABC/UMinho festejou, no final do encontro com o Dukla de Praga, a vitória na partida e também o apuramento para os quartos-de-final da Taça Challenge

Taça Challenge

DUKLA PRAGA 30
Tomas Petrzala (GR), Jakub Svitak (4), Petr
Rams (2), Vit Reichl (4), Jan Petruzela,
Stepan Jenicek (5) e David Sustek (9).
Jogaram ainda Daniel Rangl (GR 1), Jakub
Kern, Ondrej Simunek, Daniel Kyvala, Filip
Brezina (2), Patrik Fulnek e Dieudonne
Mubenzem (3) e Jakub Kastner.
Treinador: Jan Josef.

ABC/UMINHO 32
Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (6),
Ricardo Pesqueira (3), Pedro Seabra (1),
Nuno Grilo (2), João Pinto (2) e Carlos
Martins (4). Jogaram ainda Diogo Bran-
quinho (2), João Gonçalves (2), Nuno Re-
belo (6), Bruno Dias (GR), Hugo Rocha (1),
Tomás Albuquerque (3) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros Csaba Kekes e Pal Kekes
(Hungria).

Intervalo: 13-14.

Ambiente excelente no pa-
vilhão do Slavia de Praga,
casa emprestada do Dukla
ao longo de todo o jogo.
Mesmo com a desvanta-
gem de 15 golos trazida
da primeira mão da elimi-
natória, os adeptos checos
compareceram em massa
ao jogo, lotando comple-
tamente a bancada e dan-
do espectáculo.

+ espectáculo
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REACÇÕES
| Carlos Costinha Sousa | 

Sentimento de dever cumprido e
muita satisfação por mais um
triunfo, com uma exibição per-
sonalizada. Sentimento expresso
por Carlos Resende no final do
jogo da República Checa, em
que o ABC/UMinho garantiu o
apuramento para os quartos-de-
final. O técnico dizia-se satisfei-
to pelos objectivo cumpridos:
“nas competições europeias é

perfeitamente normal as equipas

fazerem duas exibições distintas

fora e em casa, mas é óbvio que

podíamos ter ido um pouco mais

além, dar mais espectáculo. Mas

alcançámos a vitória, que era o

mais importante, e tivemos a

possibilidade de ter uma dinâmi-

ca que nos permitiu colocar to-

dos os jogadores em campo, pa-

ra que pudessem também jogar e

também para gerir o esforço dos

ateltas. Estou extremamente sa-

tisfeito pelo jogo”, considerou

Carlos Resende, afirmando que

a equipa teve uma boa resposta

ao longo do jogo.

O treinador admitiu que podia

ter havido mais espectáculo,

mas lembrou que o mais impor-

tante foi atingir as metas que es-

tavam traçadas: “tivemos uma

boa resposta na primeira parte e

penso que pelo que produzimos

garantimos logo a vitória no jo-

go. Todos jogaram, claro que se

pode sempre fazer melhor, mas

estou extremamente satisfeito.

Cumprimos perfeitamente o que

foi pedido”.

“Cumprimos perfeitamente
o que nos era pedido”
SATISFEITO COM A EXIBIÇÃO realizada e a vitória alcançada no jogo e consequente apuramento para
a próxima fase. Assim estava Carlos Resende lembrando que os objectivos foram claramente cumpridos.

CCS

Carlos Resende: sentimento de missão cumprida e já a pensar nos próximos desafios

CCS

Adepto pediu para comprar camisola do ABC/UMinho, que lhe foi oferecida pelos bracarenses

“Mais difícil do que em Bra-
ga, foi um jogo combativo,
mas um belíssimo jogo,
combativo, mas uma vitória
que embala o ABC para uma
carreira que se espera pro-
missora nesta competição.
Mais uma vez o nome da Uni-
versidade do Minho bem lon-
ge de Portugal. Penso que o
ABC/UMinho foi um exce-
lente embaixador de Braga,
da universidade, do clube e
de Portugal.”

José Mendes (vice-reitor da UMinho)

“Tínhamos a noção que em
Braga o Dukla desistiu do
jogo um bocado cedo e
agora estávamos à espera
desta reacção. A viagem
também influencia e vários
factores acabaram por equi-
librar o jogo. Estávamos um
pouco mais à vontade, mas
o objectivo era a vitória. O
nosso estilo de jogo é muito
rápido e nem todos os adver-
sários estão preparados.”

Nuno Rebelo (ABC/UMinho)

Taça Challenge

Apoio incondicional vindo da Eslovénia e Portugal
José Quesado, Manuel Silva, de Barcelos, e Diogo Silva, de Esposende, assisti-
ram à partida e apoiaram o ABC/UMinho. São amigos de Pedro Seabra e Ricar-
do Pesqueira e ganharam a ‘paixão’ pelos academistas tendo os dois primeiros
viajado da Eslovénia para ver o jogo, com Diogo Silva a juntar-se, vindo de Portugal.

§notas

Culturas diferentes e uma
forma de ver o desporto
muito positiva: impressio-
nante a presença massiva
de adeptos no pavilhão,
apoio do princípio ao fim,
confraternização entre os
adeptos das duas equipas
e um ambiente excelente.
Assim se viveu o jogo que,
no final, teve um episódio
caricato: um jovem adepto
checo pediu aos jogadores
para comprar uma cami-
sola do ABC/UMinho.

+ pormenor

CCS

Trio percorreu largos quilómetros para ver o ABC na República Checa
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TAÇA CHALLENGE DUKLA PRAGA - ABC/UMINHO (30-32)    

FATO EUROPEU 
DE FINO RECORTE
Vitória confortável em Braga foi a rampa de lançamento para novo triunfo na República Checa. Minhotos mostraram à
Europa todo o seu potencial. Sonho da conquista do troféu ficou mais perto.  Págs. 22 e 23
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ANDEBOL

FC Porto afastado
da Taça EHF

O FC Porto sofreu ontem a segunda derrota no grupo 
C da Taça EHF em andebol, ao perder na visita aos 
dinamarqueses do Skjern Handbold por 27-21, num 
jogo em que ao intervalo perdia por 13-11.

A equipa portista já tinha sido derrotada em casa 
na ronda inaugural do grupo pelos alemães do Füchse 
Berlim, por 26-20.

O grupo é agora liderado pelo Skjern Handbold, com 
quatro pontos, resultado de dois triunfos, seguidos do 
Füchse Berlim, com dois, mas que ainda hoje defronta 
os sérvios do HC Vojvodina.

No jogo de ontem, o FC Porto teve em Ricardo Moreira 
e João Ferraz os seus melhores marcadores, ambos 
com seis golos, enquanto Alexis Hernandez chegou aos 
quatro. Nos dinamarqueses, foi Kasper Sondergaard o 
melhor marcador, com sete golos.

Na terceira jornada do grupo, no próximo domingo, o 
FC Porto visita o HC Vojvodina em Novi Sad, na Sérvia.
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Dukla de Praga voltou 
a sentir a força do ABC

Nuno Grilo em ação ofensiva, auxiliado por Ricardo Pesqueira

LUÍS FILIPE SILVA
(NA REPÚBLICA CHECA)

“Assim se vê a força 
do ABC”. Este é um dos 
cânticos que os adeptos 
academistas costumam 
levar para o pavilhão em 
apoio à sua equipa e que 
se enquadra plenamente 
no jogo europeu de on-
tem que ratificou a qua-

lificação para os quartos 
de final da competição.

O ABC, que em Braga 
tinha assegurado prati-
camente a passagem, fez 
nova demonstração da 
sua força, agora em Pra-
ga, num pavilhão lotado 
de adeptos do Dukla que 
nunca regatearam apoio 
à sua equipa.

Apesar de ter feito uma 

primeira parte menos 
conseguida em termos de 
espectacularidade, a ver-
dade é que o ABC bem 
claro que não foi a Praga 
fazer turismo e controlou 
sempre os acontecimen-
tos na partida, tendo es-
tado apenas por uma vez 
em desvantagem no mar-
cador e por um curto pe-
ríodo de tempo.

A seriedade pedida por 
Carlos Resende na antevi-
são da partida foi segui-
da à risca pelos jogadores 
que obtiveram uma qua-
lificação categórica ante 
um adversário esforçado.

No jogo de ontem, Fá-
bio Antunes e Nuno Re-
belo foram os goleadores 
de serviço, num conjun-
to onde imperou a rota-

para “oferecer” o triunfo 
aos seus adeptos, mas a 
maior qualidade dos aca-
demistas depressa acabou 
com o sonho.

O ABC selou assim a sua 
passagem aos quartos de 
final com classe e conquis-
tou o público checo que no 
final do jogo tributou um 
justou aplauso ao conjun-
to bracarense, mostrando 
enorme “fair-play”. 

Agora é aguardar pelo 
sorteio dos quartos.

tividade de atletas (ape-
nas David Tavares não foi 
a jogo por doença) ten-
do em conta o calendário 
apertado de jogos que se 
aproximam.

Do lado do Dukla, Sus-
tek, com nove golos apon-
tados, ajudou a entusias-
mar os adeptos locais, 
bem como o guarda-re-
des Petrezala que evitou 
números mais pesados 
para as suas cores.

O ABC fez uma primei-
ra parte mais “macia” em 
termos defensivos, dando 
alguns espaços ao rápido 
ataque checo, mas nunca 
o resultado chegou a es-
tar em causa.

ABC arranca
em definitivo
na 2.ª parte

O arranque definitivo 
para o triunfo no jogo sur-
giu logo nos primeiros mo-
mentos da segunda parte, 
onde o ABC “disparou” na 
frente do marcador e ca-
vou um fosso suficiente 
para fazer uma gestão do 
marcador.

A reação do Dukla acon-
teceu nos 10 minutos fi-
nais, onde tudo fizeram 

ACADEMISTAS VOLTARAM A GANHAR AOS CHECOS E ESTÃO NOS QUARTOS DA CHALLENGE CUP

LUÍS FILIPE SILVA

Pavilhão do SK Slávia, em Praga

Árbitros: Csaba Kekes e Pal Kekes 
(Hungria)

Dukla 30
Petrezala (Rangl (1); Kern, Simunek, 
Svitak (4), Kyvala, Brezina (2), Fulnek, 
Rams (2), Reichel (4), Mubenzem 
(3), Petruzela, Jenicek (5), Kastner 
e Sustek (9).

Treinador: Jan Josef

ABC/UMinho 32
Humberto Gomes (Bruno Dias), 
Ricardo Pesqueira (3), Fábio Antunes 
(6), David Fernandes, Pedro Seabra 
(1), Diogo Branquinho (2), Pedro 
Gonçalves (2), Carlos Martins (4), 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (6), 
João Pinto (2), Hugo Rocha (1), 
Tomás Albuquerque (3) e Teca.

Treinador: Carlos Resende

Marcha do marcador: 10m (4-6); 20m 
(10-11); 30m (13-14); 40m (16-21) e 50 
m (23-26)

Carlos Resende: «Cumprimos o que foi pedido»
O técnico Carlos Resende estava «muito satisfeito» 

com a prestação do ABC frente ao Dukla de Praga, 
onde foram cumpridos os objetivos: vencer e também 
fazer uma gestão do esforço pelos atletas.

«Nas competições europeias é normal uma equipa ser 
distinta entre aquilo que faz em casa e fora de casa. 

Também poderíamos ter ido mais além, mas assim, 
conseguimos vencer o jogo com uma dinâmica que 
nos permitisse colocar todos os jogadores em campo 
para haver uma gestão do jogo. Estou extremamente 

satisfeito, como é óbvio. Tivemos uma boa resposta 
na primeira parte, onde praticamente garantimos a 
vitória. Cumprimos aquilo que nos foi pedido», disse.

Jiri Kotrc: 
«Eliminatória ficou decidi da em Braga»

 O técnico adjunto do Dukla de Praga, Jiri Kotrc 
disse que «a eliminatória ficou decidida no primeiro 
jogo, em Braga» e ficou triste pelo facto de não terem 
conseguido oferecer a vitória aos seus adeptos, Pequeno adepto do Dukla pediu camisola do ABC

LUÍS FILIPE SILVA
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«Esta vitória embala ABC/UMinho
para uma carreira promissora»

LUÍS FILIPE SILVA 
(*NA REPÚBLICA CHECA)

O vice-reitor da Univer-
sidade do Minho (UM), 
José Mendes, foi um dos 
adeptos que se deslocou a 
Praga para assistir ao vivo 
à segunda mão dos oitavos 
de final da Taça Challen-
ge. E o que viu deixou-o 
bastante satisfeito.

«Este jogo foi mais difí-
cil do que em Braga pois 
jogávamos na casa do ad-
versário mas o ABC/UMi-
nho fez um belíssimo jogo. 
A equipa adversária es-
teve bastante mais for-

te, mas este jogo embala 
o ABC para uma carreira 
que se espera promissora 
e ficámos muito satisfei-
tos», disse.

José Mendes enalteceu 
ainda a grande aplicação 
dos jogadores academis-
tas que não adormece-
ram à sombra do resul-
tado conseguido na pri-
meira mão.

«Achámos que apesar da 
diferença de 15 golos con-
seguida na primeira volta, 
os jogadores mantiveram 
a concentração e uma ati-
tude profissional e isso é 
muito positivo».

O vice-reitor da UM mos-
trou-se também satisfeito 
pela divulgação do nome 
da instituição de ensino 
de que é um dos respon-
sáveis, através do protoco-
lo feito com o ABC.

«O nome da UM tem ido 
bem longe por esta via e 
alguns atletas que aqui es-
tão têm levado também o 
nome da UM através da 
equipa universitária que 
é campeã mundial e eu-
ropeia. 

Agora é o contrário. 
Foram excelentes em-
baixadores de Portu-
gal», disse.

Nuno Rebelo: 
«Cumprimos o 
objetivo de vencer»

Nuno Rebelo foi a par 
de Fábio Antunes, o me-
lhor marcador do ABC/
/UMinho neste jogo.

« Ti v e m o s  a  n o ç ã o 
de que em Braga eles 
desistiram um pouco 
cedo demais da partida 
e aqui em casa, peran-
te o seu público, deram 
mais luta.

Estivemos um pouco 
mais à vontade neste jogo 
mas o objetivo era sem-
pre ganhar, para mostrar 
a nossa qualidade nesta 

competição», referiu.
O lateral do ABC refe-

riu igualmente que o es-
tilo de jogo dos acade-
mistas causou mossa nos 
atletas checos em termos 
físicos

O nosso estilo de jogo 
é rápido e nem todos es-
tão preparados para isso. 
Temos um plantel vasto e 
se mudarmos os sete jo-
gadores a qualidade con-
tinua a mesma,

Primeiro vamos pensar 
na Taça de Portugal e só 
depois vamos concentrar 
as atenções na Challen-
ge», destacou.

LUÍS FILIPE SILVA

JOSÉ MENDES, VICE-REITOR DA UM, GOSTOU DA EXIBIÇÃO 

José Mendes felicita jogadores do ABC

Três jovens minhotos, José Quesado 
(Barcelos); Manuel Silva (Barcelos) e 
Diogo Silva (Esposende) foram adeptos 
especiais na bancada no jogo de ontem 
e juntaram-se aos cerca de 50 que 
seguiram o ABC desde Braga

Os três começaram a seguir o clube 
em nome da amizade a Pedro Seabra e 
Ricardo Pesqueira e agora são adeptos 
incondicionais do ABC

José Quesado e Manuel Silva estavam 
a estudar na Eslovénia no Projeto Eras-
mus e fizeram questão de se deslocar a 

Praga para apoiar a equipa, aos quais se 
juntou Diogo Silva, que está em viagem 
para a Turquia.

A tarja “Carrega Seabra foi exibida 
no pavilhão, mas não tanto quanto os 
três desejariam, pois «O Seabra esteve 
muito tempo no banco».

Segundo Diogo Silva, a paixão pelo 
ABC «foi aumentando» de modo que 
já estão a equacionar acompanhar o 
ABC na próxima deslocação, mas «as 
deslocações são um pouco longe», 
disseram.

Três jovens seguem ABC em nome 
da amizade a Seabra e Pesqueira

TAÇA CHALLENGE

Possíveis 
adversários 
nos 
quartos

Já sáo conhecidos 
os possíveis adversá-
rios dos quartos de 
final do ABC na Taça 
Challenge no sorteio 
que se realiza amanhã. 
E a variedade é muita, 
desde a Finlândia, à 
Noruega, passando 
pela Ucrânia ou ainda 
o Benfica. 

Os clubes que se 
juntam ao ABC  nos 
quartos de final da 
Chal lenge: Ramat 
Hashron (Israel);  Azo-
ty Pulawy (Polónia); 
Odorhei (Roménia); 
Benfica; Zaporozhye 
(Ucrânia; Stord (No-
ruega) e Riihimaen 
(Finlândia)

David 
Tavares 
não foi 
a jogo

O ponta David Tava-
res foi a única ausência 
do ABC no jogo de 
ontem, em Praga. O 
jovem atleta não se 
sentiu em condições 
para ir a jogo por estar 
adoentado e foi baixa 
para Carlos Resende 
neste desafio.

LUÍS FILIPE SILVA

Adeptos do ABC fi zeram a festa na bancada

José Quesado, Manuel Silva e Diogo Silva apoiaram ABC e Seabra
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ABC confirma continuação na Europa

O ABC/UMinho apurou-se ontem para os quartos de final da Taça Challenge de andebol, ao vencer por 32-30 na visita ao Dukla 
Praga, na República Checa, e depois de ter vencido no Sá Leite por 42-27. DESPORTO • PÁGINA 21 E 22

D
M
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

EM PRAGA

Para defender o prestígio euro-
peu do ABC/UMinho e garantir
a presença nos quartos-de-final
da Taça da Challenge, os acade-
mistas jogam esta tarde, em Pra-
ga, a partida decisiva dos oita-
vos-de-final da competição.
Pelo frente o Dukla Praga, equi-
pa que no encontro da primeira
mão se viu claramente derrota-
da, por 42-27. O resultado pode
parecer tranquilizador para os
academistas, mas ninguém na
larga comitiva bracarense pensa
em entrar em facilitismos peran-
te um adversário que tem valor.

Armando Fernandes, director

da equipa sénior do ABC/UMi-

nho e um dos responsáveis pela

comitiva, lembrou que a vanta-

gem grande conquistada no pri-

meiro jogo nada significa, antes

pelo contrário, “o ABC não veio

em passeio”, referiu.

“Não partimos para Praga com

a ideia de que é um passeio.

Apesar de termos ganho com

uma diferença substancial que, à

partida, nos dará certas garan-

tias, vamos encarar o jogo com

muita seriedade, como se a eli-

minatória estivesse empatada e

como se estivessemos a precisar

do triunfo para passar a fase se-

guinte”, considerou o responsá-

vel directivo academista.

Jogar em Praga, República

Checa, terra que tem tradição no

andebol mundial provoca sem-

pre sensações diferentes. Além

do mais, é esperado um ambien-

te bastante adverso para os mi-

nhotos de Braga, no pavilhão do

Slavia de Praga, para a partida,

Mas nada que preocupe os bra-

carenses, como lembrou Arman-

do Fernandes: “estamos à espera

de um ambiente adverso no pa-

vilhão. Mas já estamos habitua-

dos a este tipo de ambiente, por-

que também os há em Portugal.

Temos que estar capacitados que

vamos ter pela frente este am-

biente e não ficamos intimida-

dos. Vamos dar a cara, ir à luta e

não tentar ganhar”.

O jogo entre Dukla Praga e

ABC/UMinho, a contar para a

segunda mão dos oitavos-de-fi-

nal da Taça Challenge, disputa-

-se esta tarde, a partir das 16.30

horas locais (15.30 em Portu-

gal), num pavilhão do Slavia de

Praga que promete ter os 1200

lugares preenchidos em franco e

barulhento apoio aos checos.

Mas nesta caminhada, o plan-

tel, equipa técnica e directores

do ABC não estão sozinhos, já

que devem contar com uma fa-

lange de apoio a rondar as 30

pessoas no apoio [ver página 25].

O último passo antes dos ‘quartos’
MISSÃO DUKLA DE PRAGA TERMINA HOJE. O ABC/UMinho tem que dar, esta tarde, o última passo para garantir o apuramento
para os quartos-de-final da Taça Challenge. Vantagem tranquilizadora de Braga não adormece vontade de vencer academista.

CCS

Armando Fernandes em conversa com os jogadores, ainda durante a viagem, motivando para uma boa exibição e resultado no jogo

Taça Challenge

Recorde-se que no jogo da
primeira mão desta ronda
da Taça Challenge, em Bra-
ga, o ABC/UMinho conquis-
tou uma vitória clara, por
42-27. Nuno Grilo esteve
em destaque para os aca-
demistas ao apontar 11 go-
los. Do lado dos checos, o
destaque dividiu-se entre
o guarda-redes Tomas Petr-
zala, que com várias defe-
sas de bom nível evitou que
a vantagem bracarense
fosse maior, e também Ja-
que apontou também 11
golos no jogo.

+ eliminatória

João Gonçalves

“A melhor prenda
será garantir
o apuramento”
Viagem longa em dia de aniversário é sempre
uma forma diferente de celebrar. O pivot do
ABC/UMinho João Gonçalves festejou, ontem, o 27 aniversário em via-
gem para a República Checa e em estágio, com treino incluído, para o jo-
go desta tarde, da segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge.
Celebrado pelos colegas que, em pleno aeroporto Václav Havel, em Praga,
lhe cantaram animadamente os parabéns, o pivot academista fez a ante-
visão da partida desta tarde, considerando que o ABC/UMinho tem que
dar o seu melhor. “A vantagem pode parecer tranquilizadora, mas o trei-
nador já avisou várias vezes que ganhámos por 15, mas podemos perder
por 16 e ser eliminados da competição. Vamos entrar para ganhar o jogo
porque se entrarmos dessa forma é certo que passamos a eliminatória,
que é o objectivo. Temos qualidade suficiente para ganhar. Vai ser um jo-
go tranquilo, mas vamos dar o melhor para vencer o jogo”, afirmou.

§antevisão

CCS

Muita seriedade, mas também boa disposição rondou sempre o treino do ABC/UMinho

Dukla Praga
Actual segundo
classificado
do campeonato checo
A formação do Dukla Praga ocu-
pa, actualmente, o segundo lu-
gar da tabela classificativa do
campeonato checo, tendo soma-
do, na última jornada disputada,
26 pontos em 19 jogos realiza-
dos até ao momento.
Na última jornada que disputou,
entre os jogos europeus contra o
ABC/UMinho, os checos de Praga
defrontaram a equipa do Talent
Mat Plzen, que neste momento
lidera o campeonato de forma
isolada, com apenas mais três
pontos que o Dukla Praga.
Apesar da diferença que existe
na eliminatória, os checos já de-
ram sinais, no seu site oficial, que
pretendem garantir o apuramen-
to para a próxima fase, tendo pa-
ra isso de vencer por 16 golos.

§adversário
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Cansados, mas muito bem dis-
postos e motivados para o jogo
desta tarde. Era este o espírito
que se vivia entre os cerca de 40
elementos que compõem a co-
mitiva do ABC/UMinho que
partiu de Braga às 4 horas da
madrugada de sábado e chegou a
Praga às 14 horas. Dez horas de
viagem que, no entanto, não
massacraram o ânimo e vontade
de vencer que os academistas
trouxeram na bagagem até à ca-
pital da República Checa.

Os jogadores viajaram sempre

acompanhados por um grupo de

cerca de 20 adeptos que não se

furtaram a garantir o seu apoio à

equipa ao longo de todo o trajec-

to, com a promessa de se faze-

rem ouvir, mais logo, no pavi-

lhão do Slavia de Praga que, ao

que tudo indica, vai ter casa

cheia e bancadas ao rubro.

Apesar da diferença no marca-

dor do jogo da primeira mão, os

checos ainda acreditam na vitó-

ria e tudo vão fazer para o alcan-

çar. Por isso mesmo, os acade-

mistas não podem facilitar e têm

mesmo que entrar com toda a

força e vontade de vencer para

garantirem o apuramento para os

quartos-de-final.

Para além dos 20 que acompa-

nharam todas as dez horas de

viagem da equipa até Praga e

que vão marcar presença no pa-

vilhão, os jogadores e técnicos

bracarenses podem também cer-

tamente contar com a presença

de mais alguns adeptos, emi-

grantes em vários países que ro-

deiam a República Checa, e que

fizeram questão de viajar os qui-

lómetros que ditam até Praga pa-

ra darem também o seu apoio ao

ABC/UMinho, para escrever

mais uma página dourada nos li-

vros da sua história.

O regresso do ABC/UMinho às

competições, depois de quatro

anos de ausência, começou a es-

crever-se com tinta dourada e

continua, hoje, a partir das 16.30

horas locais (15.30 horas em

Portugal), com os academistas a

perseguirem um triunfo que per-

mita garantir a presença nos

quartos-de-final da Taça Chal-

lenge. O objectivo já foi assumi-

do e passa por tentar vencer a

competição. Recorde-se que a

última presença numa final desta

prova decorreu em 2005, mas na

altura a vitória não sorriu aos

academistas.

Em 2015, os bracarenses pro-

curam a final e ainda mais e cer-

tamente, como se pode ver por

estes dias em Praga, na Repúbli-

ca Checa, não será por falta de

apoio que os resultados positi-

vos não vão aparecer.

Longa viagem para apoiar o ABC
FORAM  DEZ HORAS de viagem que a comitiva do ABC/UMinho teve que cumprir para chegar à capital da República Checa. Uma
viagem dura, mas sempre com boa disposição entre os atletas, directores e os adeptos que fizeram questão de acompanhar a equipa

CCS

Comitiva do ABC/UMinho uniu-se, na chegada a Praga, para assinalar o momento com uma foto de grupo

Taça Challenge

Em caso de vitória nos
oitavos-de-final da Taça
Challenge e consequente
apuramento do ABC/UMi-
nho para a próxima fase,
realiza-se um sorteio puro,
ou seja, sem qualquer
condicionante, no qual os
academistas podem vir a
enfrentar uma das seguin-
tes equipas: Ramat Hash-
ron (Israel), Stord Hand-
ball (Noruega), Odorhei
(Roménia), Kaspalloseura
(Finlândia) e Benfica.

+ adversários

História rodeia
o ABC/UMinho
Capital e maior cidade da República
Checa, Praga fica situada nas mar-
gens do rio Vltava e é conhecida co-
mo a cidade das cem cúpulas, sendo
um dos mais antigos centros urba-
nos da Europa, rica em patrimónia
arquitetónico e vida cultural.
A cidade que acolhe, nestes dias, os
bracarenses do ABC/UMinho locali-
za-se sobre colinas e possui o impo-
nente Castelo de Praga em Hradca-
ny, que domina a capital na margem
esquerda (oriental) do Vltava.
Cidade turística, tem o seu centro
histórico reconhecido como 
património mundial da UNESCO.

§cidade turística

DR

Castelo de Praga impõe-se sobre a paisagem rica em património arquitectónico, cultura, arte e beleza
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Objectivo único na viagem do
ABC/UMinho à República Che-
ca: a vitória é a meta desejada.
Apesar da vantagem agradável,
como lembrou Carlos Resende,
de 15 golos, alcançada no jogo
da primeira mão (42-17), em ca-
sa, os academistas não encaram
este jogo com facilitismo, antes
pelo contrário.

Na antevisão do jogo de Praga,
João Pinto foi claro ao afirmar
que mesmo com a vantagem
construída não pode haver facili-
tismos e a equipa bracarense tem
que entrar em campo com toda a
seriedade.

“No primeiro jogo não entra-
mos muito bem, mas depois con-
seguimos dar a volta por cima.
Obviamente que o facto de ter
muita gente nova na equipa tam-
bém não ajuda, porque pode fal-
tar alguma experiência, mas
penso que todos respondemos
muito bem no primeiro jogo”,
começou por referir o jogador,
para logo acrescentar: “não po-
demos facilitar. O treinador já
deu o exemplo de equipas que
ganharam os jogos em casa por
dez e depois, fora, perderam por
onze. Não queremos que isso

aconteça e por isso vamos entrar
no jogo o mais sério possíveis de
forma a garantir o triunfo”.

Quanto ao ambiente que os
academistas vão encontrar em
Praga, João Pinto diz que o plan-
tel não se atemoriza com esses
factores, mas que são sempre as-
pectos que têm alguma relevân-
cia nas partidas.

“Dos vídeos que tivemos pos-

sibilidade de ver do adversário
em casa, parece ter sempre casa
cheia, também não sabemos co-
mo vão ser os árbitros no jogo,
mas são tudo aspectos que temos
que enfrentar. São aspectos que
não conseguimos controlar, mas
temos que os enfrentar sem me-
do e com a vontade de garantir o
triunfo, que é o mais importan-
te”, finalizou.

“Vamos encarar este
jogo de forma séria”
CONFIRMAR O APURAMENTO para os quartos-de-final da Taça Challenge.
É com este objectivo que o ABC/UMinho disputa, amanhã, na República Che-
ca, a segunda mão dos oitavos-de-final.

DR

João Pinto avisou que não pode haver facilitismos no jogo de amanhã, em Praga
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COMITIVA PARTIU DE MADRUGADA

ABC treina hoje 
no Pavilhão do Dukla

A comitiva do ABC partiu esta madrugada (03h00) 
rumo à República Checa e os jogadores do clube 
academista fazem hoje, às 16h00 locais. o treino 
de ambientação ao pavilhão do HC Dukla de Praga.

A chegada a Praga está prevista para as 14h00 
e o voo que liga Porto (06h00) a Praga faz escala 
em Frankfurt.

O jogo está agendado para amanhã, às 16h30 
(horas locais), onde o ABC vai discutir o acesso 
aos quartos de final da Taça Challenge em andebol, 
frente aos checos do Dukla de Praga, atual segundo 
classificado do campeonato da República Checa.
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Dukla empatou 
com o líder no campeonato

No último jogo do campeonato antes de receber o 
ABC para a segunda mão dos oitavos de final da Taça 
Challenge, na passada quarta-feira, o Dukla de Praga 
empatou (29-29) em casa frente ao Plzen, líder da 
Extraliga, principal prova de andebol da República Checa.

No site oficial dos checos, os responsáveis apelam 
ainda à presença massiva dos adeptos para o jogo 
de amanhã, frente ao ABC, sinal que em Praga, os 
jogadores do Dukla ainda não deram por perdida a 
eliminatória frente ao ABC de Braga.

O jogo decisivo decorre amanhã, às 16h30 (horas 
locais) no pavilhão do Dukla de Praga.
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