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ANDEBOL: II DIVISÃO

Arsenal venceu S. Paio d’Oleiros
O Arsenal da Devesa deslocou-se ao pavilhão do
S. Paio d’Oleiros onde venceu por 30-25, em encontro
da primeira fase do campeonato nacional de andebol da segunda divisão.
Foi, no entanto, um jogo
sem grande importância
dado o facto de ambas as
equipas já terem as suas
posições finais determinadas nesta fase regular.
O Arsenal da Devesa
tem a participação assegurada na fase final, que se
iniciará a 1 de maio, enquanto o S. Paio de Olei-

ros com a manutenção adquirida na passada jornada
quando empatou no recinto do Académico do Porto, relegando esta equipa
juntamente com o já despromovido Santana à 3.ª
divisão nacional.
O jogo de ontem foi sem
dúvida o cumprir de serviços mínimos por parte
da equipa do Arsenal, pois
para além de ter carimbado
a vitória mais que natural,
face a um adversário que
lhe é inferior, permitiu ao
técnico Rui Ferreira fazer
rodar todos os jogadores

DR

que estavam à sua disposição, 12 no total.
Ao intervalo o Arsenal
vencia por 15-14. Na segunda parte continuou a

gestão do plantel e no final venceu por 25-30. Destaque para os dez golos
marcados por Jorge Rodrigues e sete por João Costa.
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ANDEBOL: TAÇA CHALLENGE
Benfica perdeu
por dois golos na Roménia
O Benfica perdeu ontem por dois golos no terreno
dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os ‘encarnados’, que perdiam ao intervalo por
16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na
Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18
conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
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Madeirenses
derrotados
As duas equipas madeirenses Madeira SAD e CS Madeira não foram
felizes nos jogos de ontem, pois
ambos acabaram por perder os
seus compromissos. Frente ao Colégio Gaia, o Sports Madeira perdeu
por 33 - 31. Ao intervalo, a vantagem era já da equipa continental
por 15 - 14. A jogar em casa, o
Maiastars defrontou o Madeira Sad,
e acabou por contrariar o favoritismo que poderia ser atribuído às
insulares. O Madeira SAD terminou
esta fase da competição na segunda posição e o Sports no 7.º,
com apenas 43. Ambas passam à
fase seguinte da competição.
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ANDEBOL DO MARÍTIMO
TERMINOU EM SÉTIMO
O Marítimo classificou-se no sétimo lugar do Campeonato Nacional da II Divisão, Zona Norte. Na
última jornada da competição, disputada sábado passado os verderubros perderam em 'casa' do
Fermentões por 36-28.
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Andebol

Benfica perde fora na
primeira mão das ‘meias’
O Benfica perdeu ontem no terreno
dos romenos do Odorhei, por 31-29,
em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge. As águias
vão disputar a segunda mão, em
Lisboa, a 19 de abril, no dia em que
o ABC vai defender na Noruega,
no recinto do Stord, a vantagem
de 25-18 conquistada no sábado,
em Braga, no primeiro jogo.
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Andebol

Benfica obrigado
a anular dois golos
de desvantagem
O Benfica perdeu ontem por
dois golos no terreno dos
romenos do Odorhei, por
31-29, em jogo da primeira
mão da meia-final da Taça
Challenge de andebol. Os
“encarnados” vão disputar a
segunda mão, em Lisboa, a 19
de Abril, no mesmo dia em que
o ABC defende na Noruega, no
recinto do Stord, a vantagem
de 25-18 conquistada no
sábado, em Braga, no primeiro
jogo da outra meia-final.
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Benfica perde na primeira mão da meia-final da Taça Challenge
http://www.pt.cision.com/s/?l=cc6a8c2d
Taça Challenge em andebol: Benfica perdeu por 31-29 frente ao Odorheiu da Roménia.
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"Jogos Quelfes" em Tavira
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URL:: http://www.algarve24.pt/noticia/jogos-quelfes-em-tavira/2015-04-12

O Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho acolhe, no dia 14 de abril, pelas 14h30, o projeto "Jogos
de Quelfes", na modalidade de andebol. Para além desta atividade desportiva, o projeto integra,
ainda, basquetebol, atletismo, natação, esgrima, lenço grego, futebol e desporto adaptado. Aderiram a
esta iniciativa, juntamente com Tavira, mais quatro municípios: Faro, Loulé, Olhão e São Brás de
Alportel. 123 crianças do Jardim-Escola João de Deus, do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto
Correia, do Agrupamento Vertical de D. Manuel I, assim como do Clube de Natação de Tavira
participaram nos Jogos. Este evento tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a
importância de promover o olimpismo enquanto filosofia de vida e instrumento pedagógico transversal
e para a necessidade de incutir um espírito dinâmico nos alunos, através de uma oferta desportiva
inclusiva e motivante, apresentando a Dieta Mediterrânica como um regime de alimentação saudável e
fazendo a apologia da paz e da participação nos Jogos.
2015-04-12 10:00:00 | kristina@algarve24.pt | fonte: Algarve24
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
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12-04-2015
O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os `encarnados`, que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
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Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de
abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 2518 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo. O Sporting foi a única equipa portuguesa a
conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.16h48 - 12 de Abril de 2015 |
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Taça Challenge: Benfica perde na Roménia (29-31) mas mantém apuramento em
aberto 18:08 - 12-04-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=542422

12-04-2015
O Benfica perdeu com o Odorhei por 29-31, na Roménia, na primeira "mão" da meia-final da Taça
Challenge de andebol.
Jogo equilibrado, com os encarnados a saírem para o intervalo com desvantagem mínima (15-16),
tendo-se destacado António Areia (8 golos) como melhor marcador do Benfica.
A formação orientada por Mariano Ortega mantém assim o apuramento para a final em aberto, tendo
de vencer por mais de dois golos o jogo da segunda "mão", marcado para 19 de abril em Lisboa.
No mesmo dia, o ABC defende na Noruega a vantagem (25-18) conquista no sábado no primeiro jogo
frente ao Stord.
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Xico Andebol cai para último

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ComUM Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://www.comumonline.com/?p=6968

O Xico Andebol perdeu, ontem, com o Belenenses, por 31-27. Num jogo a contar para a 14ª jornada
do Campeonato Fidelidade Andebol 1, a equipa vimaranense entrou bem no jogo, mas acabou por não
resistir à forte pressão do adversário. Os primeiros minutos do encontro foram dominados pela equipa
do Belenenses que, desde logo, se colocou na frente do marcador. Contudo, os minhotos tentaram dar
resposta ao desempenho dos adversários, ao tomar o comando do jogo minutos depois. A disputa
entre as duas equipas revelou-se muito equilibrada, com as duas formações a tentarem dar tudo para
somar os três pontos. Entretanto, aos 24 minutos, os lisboetas chegaram ao empate e, instantes
depois, colocaram-se na frente do marcador (16-14). Na segunda parte, o Belenenses conseguiu
vincar a sua superioridade, alargando a vantagem sobre os minhotos, até fixar o resultado final por
uma diferença de quatro golos (31-27). Com este resultado, o Xico Andebol cai para o último lugar da
classificação, a cinco pontos dos lugares de manutenção. Já o Belenenses reforçou o comando do
grupo B da fase de manutenção, ao somar 29 pontos.
Abril 12, 2015
Ines Viegas Neves
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/benfica_perde_por_dois_golos_na_primeira_mao_da_meia_fi
nal_da_taca_challenge_de_andebol.html

12.04.2015
O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol. Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo
por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de abril, no mesmo dia em que o ABC vai
defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18 conquistada no sábado, em Braga,
no primeiro jogo. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10,
enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
Lusa
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ABC/UMinho ganha vantagem
na corrida à final da Challenge

ONTEM, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho venceu o Stord Handball, da Noruega, por,
25-18 em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Challenge.

ABC/UMINHO, 25
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro (G.R.); Fábio Vidrago (3), Hugo
Rocha (4), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho (2), David Tavares (2), Ricardo
Pesqueira (1), João Gonçalves, Carlos
Martins (3), Nuno Grilo (4), Nuno Rebelo
(4), Tomás Albuquerque, João Pinto e
Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.

STORD HANDBALL 18
Thomas Aagard e Mikael Andersen (GR);
Bostjan Kavas (2), Ingemar Olsson (2),
Oscar Kihlstedt (2), Nils Blom, Christian
Lillenes, Inge Eriksen (4), Thor Vaage,
Jesper Traberg (1) e Morten Christensen
(7).
Treinador: Jesper Holm.
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Árbitros: Alexey Kiyashko e Dmitry
Kiselev (Rússia).
Disciplina: amarelo a David Tavares,
Nuno Grilo, Oscar Kihlstedt, e Jesper
Traberg. Exclusões a Diogo Branquinho,
João Gonçalves, Bostjan Kavas, Jesper
Traberg (2) e Inge Eriksen (2).
Ao intervalo: 12-9.

§notas soltas
Três dinamarqueses
Noruegueses são
apenas cinco
FLÁVIO FREITAS

Nuno Rebelo correspondeu à chamada com boas intercepções na acção defensiva e, no ataque, assinou quatro golos

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Carlos Resende surpreendeu no
sete inicial, com a inclusão de
Nuno Rebelo — o lateral direito
esteve eficaz na acção defensiva
em intercepções dos passes aos
9 metros e na concretização assinou quatro golos —, deixando
no banco jogadores mais usados,
como Ricardo Pesqueira e João
Paulo Pinto. Gestão de esforço,
explicou no fim o treinador.
O público, que quase encheu as
bancadas, viu os noruegueses
adiantarem-se no marcador e a
manter vantagens iniciais, que
os minhotos iam recuperando ,
até ao minuto 14, quando Hugo

Rocha assiste, em contra-ataque
apoiado, Fábio Vidrago e este
lança o ABC para longo período
na frente da contagem. Um novo
equilíbrio só se verificaria aos 7
minutos da etapa complementar
(empate a 13-13).
Os jogadores bracarenses,
mesmo em situações de superioridade, denotaram dificuldades
na finalização, em ocasiões com
mérito para o guarda-redes nórdico, Thomas Aagard, que defendeu (um contra um) perante
jogadores do ABC/UMinho isolados aos 6 metros, como aconteceu com Nuno Grilo, logo aos
3 minutos, depois Nuno Rebelo
aos 7 minutos e Gabriel Teca aos
13 minutos, além ainda de ter

parado com êxito três livres de
sete metros. Repetiria 16 vezes a
graça de defender diante de jogadores isolados.
À passagem dos 10 minutos da
segunda parte, o empate a 15-15
deixava todas as incertezas.
Nuno Albuquerque desempata
(16-15), João Gonçalves sofre
exclusão, Resende lança Ricardo Pequeira, que tinha visto o jogo do banco. O ABC ganhou
músculo na defensiva como no
ataque. A 15 minutos do fim o
marcador indicava 18-15 e Nuno
Grilo fez 19-15. Na ponta final
os bracarenses consolidaram a
diferença, que ainda não permite
cantar vitória, mas deixa respirar
fundo na viagem a Stord.

+ quarta-feira
Quarta-feira, às 21 horas,
ABC/UMinho recebe o
Sporting, para o play-off
do campeonato nacional.
Na passada quarta-feira,
minhotos venceram leões
após prolongamentos,
reduzindo em jogos para
2-1.
Caso os bracarenses
vençam, igualam (2-2) e o
desempate por um lugar
na final será em Lisboa.

O Stord Handball apresenta na
sua equipa jogadores de cinco
nacionalidades, destacando-se
três elementos originários da
Dinamarca — Thomas Asgard,
Mikael Sogaard e Jesper Traberg,
a que se juntam o finlandês
Oscar Kihlstedt, o sueco Ingemar
Olsson e o eslovaco Bostjan
Kavas. Os restantes cinco têm
nacionalidade norgueguesa.
Recorde-se que o único jogador
estrangeiro do ABC/UMinho é o
angolano Gabriel Teca.

Na Noruega
Segunda mão
no próximo domingo

A visita do ABC/UMinho ao Stord
Handeball para o jogo da
segunda mão desta meia-final
está marcada para dia 19 de
Abril, o próximo domingo.
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“Nenhuma margem permite encarar
segundo jogo com sobranceria”

§declarações

CARLOS RESENDE mostrou ontem cuidados quanto a excessos de confiança que os sete golos
de diferença conquistados podem valer, tendo em conta o jogo do próximo domingo na Noruega.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Nenhuma margem é tão confortável que nos permita encarar
o segundo jogo de uma forma
sobranceira”, começou por dizer
o treinador do ABC/UMinho aos
jornalistas, ontem, na sala de
imprensa do Pavilhão Flávio Sá
Leite, após o triunfo sobre o
Stord.
Admitindo a falta de eficáciao
clube bracarense no ataque, explicou com gestão de esforço as
ausências de alguns jogadores
habitualmente mais utilizados de
modo intensivo e manifestou
reconhecimento ao público, apelando à sua presença, no jogo de
play-off — decisivo — frente ao
Sporting, na quarta-feira.
“Tenho que ficar satisfeito,
porque vencemos”, observou,
considerando que “dadas as condições que nós temos de repouso
entre os jogos, ganhar por mais
de cinco, parecia-me positivo
inicialmente”.
“Ganhámos por sete mas, devido ao nosso cansaço, porque

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, cuidadoso sobre o avanço de 7 golos

houve alturas em que estávamos
a jogar com pouca cabeça e muito coração” — acrescentou, criticando o desempenho atacante:
“a este nível, não se podem falhar 16 bolas aos 6 metros. Nem
um júnior pode falhar tanto. Só
admito falhar a este nível se os
jogadores estiverem cansados”.
Sobre se a chave do triunfo por
sete esteve na defesa, que sofreu
18 golos, Resende frisou que estas equipas nórdicas “jogam um
andebol diferente do nosso”, demonstrando na acção ofensiva

“dificuldades que os jogadores
portugueses não têm”.
“A defesa, com a profundidade
que assumiu, colocou dificuldades. Ganhámos por sete, não é
mau. Mas o mais positivo é que
eles só tenham marcado 18 golos”, adiantou.
Sobre modificações que introduziu neste jogo em comparação
com padrões habituais, o treinador explicou que João Paulo
Pinto “estava fatigado do jogo
de quarta-feira. Por uma questão
de gestão da equipa, ele próprio

reconheceu que seria melhor repousar, para dar o contributo na
próxima quarta-feira, que vai ser
importante, como vai ser importante no próximo domingo. Fizemos o mesmo com Ricardo
Pesqueira”.
“Mas quando eu tiro o João
Paulo Pinto ou o Ricardo Pesqueira, os que entram têm que
olhar isso como uma oportunidade. Um jogador que entra e
passados 30 segundos está cá fora por dois minutos não quer que
o treinador o ponha a jogar”,
adiantou.
Sobre Tomás Albuquerque,
lembrou que foi o central de início contra os finlandeses.
“Dá-me garantias de que posso
contar com ele, contra qualquer
adversário”, comentou. Sobre
Nuno Rebelo, que, ao contrário
do habitual, ontem teve mais
tempo de jogo, alinhando de início (marcou quatro golos), o
treinador considerou que o lateral direito “teve uma oportunidade dourada para aproveitar.
A vida é feita de oportunidades”, rematou.

FLÁVIO FREITAS

Central/lateral entra aos 6 metros

Hugo Rocha
“Estivemos solidários
e competentes”
Hugo Rocha, sobre o desempenho
defensivo, respondeu que “eles
também têm estatura significativa,
mas nós estivemos solidários e
competentes”. Frisou haver jogadores com “mais dificuldades" em certos momentos do jogo”, mas adiantou que para isso é que existe a
equipa “na verdadeira acepção”.
O lateral/central reconheceu que
no ataque” não conseguimos capitalizar, mas a defesa foi garantindo
que não sofremos golos”. Acerca da
vantagem de sete, concluiu: “Eu já
passei muitas dificuldades fora com
estas vantagens e já passei menos
dificuldades com vantagens menores. Acho normal que eles pensem
que ainda podem inverter a eliminatória, como acho anormal as 16
bolas que falhámos em situações
de jogadores isolados”.

Treinador Jesper Holm avisa

Na Noruega vai ser “outro tipo de jogo”
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Esteve calor. Havia pouco oxigénio Não é uma desculpa, mas
acho que na nossa casa vai ser
outro tipo de jogo”, comentou o
treinador dinamarquês do clube

norueguês, Jesper Holm, após a
derrota em Braga.
“Uma coisa são as condições
do tempo, outra é a pressão sobre os árbitros”, adiantou. Sobre
o modo de jogar do ABC, respondeu que “não nos surpreendeu: jogou como nós esperáva-

mos”. Sobre a forma de atacar
da equipa norueguesa, que, sobretudo na segunda parte, recorreu a ataques longos muitas vezes sem armar situações de
remate, Jesper Holm admitiu
problemas na superação da defensiva bracarense. O guarda-re-

des Thomas Aagard, sobre a sua
própria prestação, tendo parado
três livres de 7 metros e diversos
remates de jogadores do ABC
isolados aos 6 metros, respondeu que essa “é a minha especialidade, é onde eu me sinto mais
confortável”.

DR

Jesper Holm, treinador do Stord
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GIGANTES
NA EUROPA

TAÇA CHALLENGE ABC/UMINHO - STORD HANDBALL (25-18)

Págs. 22 e 23

NO DIA EM QUE O SÁ LEITE RECEBEU A TAÇA DE PORTUGAL
BRACARENSES DÃO PASSO FIRME RUMO À FINAL
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://www.destak.pt/artigo/226280-benfica-perde-por-dois-golos-na-primeira-mao-da-meia-final-da-tacachallenge-de-andebol

Actualidade
12 | 04 | 2015

17.42H

O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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Benfica perde primeiro jogo da meia-final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/510263-benfica-perde-primeiro-jogo-da-meia-final-da-tacachallenge

Interessante Achou este artigo interessante? O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos
romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol. Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em
Lisboa, a 19 de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a
vantagem de 25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo. O Sporting foi a única equipa
portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já
disputaram finais.
12/04/2015 17:47
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Benfica perde na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4506863

O Benfica perdeu por 31-29 em casa do Odorhei, desvantagem que tentará inverter a 19 de abril, em
Lisboa. O Benfica perdeu por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, na primeira
mão da meia-final da Taça Challenge de andebol. Os encarnados, que perdiam ao intervalo por 16-15,
vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na
Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro
jogo. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10. ABC, Sporting
da Horta e Benfica já disputaram finais.
por Lusa
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Andebol: Benfica perde mas sonha com a final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=768331

HOJE às 18:05
O Benfica perdeu por 29-31 (15-16 ao intervalo) no terreno dos romenos do Odorhei para a primeira
mão da meia-final da Taça Challenge.
O Benifca defronta agora os romenos em Lisboa a 19 de abril, dia em que o ABC defronta o Stord na
Noruega, que perdeu ontem por 18-25 em Braga.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC/UMINHO

«Vencer por sete não é mau»
DR

ting e para o de domingo
na Noruega.

Fortes críticas
a João Pedro
Gonçalves
«Quando tiro o João
Paulo Pinto ou o Ricardo Pesqueira, os atletas
que entram têm de olhar
para isto como uma oportunidade. E têm de a
João Pinto,
agarrar com unhas e
lateral-esque
rdo,
dentes. Um jogador
com fadiga m
uscular,
(n.d.r., João Pedro
foi poupado pa
ra as
Gonçalves) que enfinais que se
avizitra e passado 30 senham
gundos está cá fora é
um jogador que não quer
Hugo Rocha, com quatro golos, foi dos melhores do ABC/UMinho
que o treinador o coloque
em campo», atirou Carlos
PEDRO VIEIRA DA SILVA
ruega habitualmente jocom muito coração e pouResende.
gam no ataque
ca cabeça nalguns momenTomás Albuquerque e
Carlos Resende, treina«Eles atuam de forma
tos. Não se pode falhar 16
Nuno Rebelo, ao contrádor da turma academista,
diferente e jogam com um
bolas aos seis metros. Inrio, foram alvo de rasgaestava, no final do jogo,
bloco diferente. A nossa
dependentemente do jogados elogios.
moderamente satisfeito.
defesa foi, como deveria
dor que estiver no campo.
«O Tomás Albuquerque
«Nenhuma margem, a
ser, agressiva, no bom senNa equipa do ABC/UMinho
foi o central que jogou
meu ver, permitiria que
tido. Conseguimos criar
nem o suplente que não
na nossa vitória na Finencarássemos o segundo
sempre muitas dificuldaentra um minuto e nem
lândia. Entrou muito bem
jogo com sobranceria. Esdes ao ataque do Stord e,
um júnior que nunca treilá, hoje (ontem) igual e é
tou satisfeito pela vitória,
felizmente para nós, sofrena connosco pode falhar
um jogador que me dá gaclaro, sobretudo se levarmos apenas 18 golos. Gatanto. Só admito falhar a
rantias de que posso conmos em linha de conta que
nhar por sete não é mau,
este nível se o jogador estar com ele em qualquer
temos feito muitos jogos.
mas a diferença poderia
tiver mesmo muito cansajogo.
Tinha dito que ganhar por
ter sido ainda maior», atidos.. A esse nível é proibiO Nuno Rebelo teve uma
cinco era positivo e conserou Carlos Resende.
do falhar tanto», destacou.
oportunidade dourada e
guimos uma diferença de
Questionado sobre a auO setor defensivo esteaproveitou-a. A vida é feisete golos, fruto do nossência de João Pinto, Reve, desta vez, mais eficaz.
ta de oportunidades. Deso trabalho mas, devido
sende explicou que fadiga
Carlos Resende dá mérito
pois existem pessoas que
ao nosso cansaço, porque
o levou a poupar o lateralaos seus andebolistas e,
as aproveitam e outras que
essa é a única justifica-esquerdo para o jogo de
também, à forma como o
vêm ver os outros que as
ção que encontro, jogámos
quarta-feira com o SporStord e as equipas da Noaproveitaram», resumiu.

TREINADOR DO NOR STORD, SAEVERID, CONFIANTE

«Podemos dar a volta a isto
no jogo em nossa casa»
O treinador do NOR
Stord, Sigurd Saeverid, estava, no final, triste com o
resultado, claro, mas prometeu uma «atitude diferente» no jogo em casa.
«A diferença é considerável, mas acredito que
temos uma boa hipótese
de vencer em casa e che-

gar à final. Com os nossos
adeptos somos mais fortes e poderemos pressionar o adversário e os árbitros», começou por dizer o treinador da equipa
norueguesa.
Sempre bem-disposto e
afável, Sigurd confessou
que o calor pode ter pe-

sado no rendimento dos
seus atletas, mais habituados ao frio.
«Não que isso sirva de
desculpa, mas estava, de
facto, muito calor. Havia
menos oxigénio e isso
pode ter pesado. Não é
uma desculpa. O calor, a
pressão do público e a fal-

ta de oxigénio pode ter pesado. Mas em nossa casa
esperemos que tudo seja
diferente», atirou o técnico, que lamentou a ausência de jogadores importantes no conjunto.
«Não fiquei surpreendido com o tipo de jogo do
Página 37
ABC», finalizou.
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1.422
adeptos
com muito
“fair-play”
O Sá Leite registou
uma bela casa (1.422)
e, aquando da apresentação das equipas,
os adeptos fizeram
questão de aplaudir os
andebolistas do Stord.
E, no final, também os
brindaram com uma
salva de palmas. Um
gesto bonito.
Grilo, um dos melhores da turma academista, por terra

Defesa do Stord muito forte do ponto de vista físico
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

ABC/UMINHO CONSEGUIU BOA VANTAGEM PARA JOGO NA NORUEGA

Árbitro: Alexey Kiyashko e Dimitry Kiselev

Tarde de sonho na catedral
PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho venceu,
ontem à tarde, os noruegueses do Stord, por 25-18,
em jogo da primeira mão
da meia-final da Taça Challenge. Os sete golos permitem à turma academista encarar a segunda mão
com alguma tranquilidade,
mas o conjunto que viajou
desde a Noruega mostrou,

em alguns momentos, que
pode (e certamente sabe)
fazer mais e melhor.
A catedral do andebol,
como é conhecido o Pavilhão Flávio Sá Leite, registou a maior enchente
das últimas temporadas
e, logo no início, o público vibrou quando Pedro
Seabra e Humberto Gomes
mostraram a Taça de Portugal conquistada na final

com o Porto, em Loulé.
Pouco depois, o jogo começou e, na primeira parte, registou-se algum equilíbrio, mas o ABC/UMinho,
que esteve quase sempre
por cima do jogo, conseguiu, ao contrário do que
tem sucedido nos jogos
importantes, fechar os caminhos para a baliza de
Humberto Gomes, e isso
foi fundamental. Aliás, a

chave da vitória esteve
precisamente aí.
Ao intervalo o marcador
registava 12-9 e, na segunda parte, a turma academista, fez uma exibição
ainda mais segura, perfumada com grandes momentos de andebol e, sobretudo, parou, com grande classe, o ataque da turma norueguesa, que teve
muitas dificuldades para

fazer golos da primeira
linha e, sobretudo, jogar
com o pivot, porventura
um dos seus pontos mais
fortes.
O ABC/UMinho, que ainda desperdiçou 16 lances
nos seis metros e ainda de
sete metros (mérito, também, para o guarda-redes
forasteiro, um monstro na
baliza), está com um passo
na final da Taça Challenge.

(Rússia)

ABC/UMinho 25
Humberto Gomes; Fábio Vidrago (3),
Pedro Seabra (2), Carlos Martins (3),
Nuno Grilo (4), Nuno Rebelo (4) e Hugo
Rocha (4); Jogaram ainda: Diogo Branquinho (2), David Tavares (2), Emanuel
Ribeiro, Ricardo Pesqueira (1), João
Pedro Gonçalves, Tomás Albuquerque, João Pinto e Teca
Treinador: Kekki Kaj

NOR Stord

Treinador: Sigurd Saevedrid

Ao intervalo: 12-9

HUGO ROCHA COMANDOU O SETOR

Defesa amarela de betão
A prestação defensiva do ABC/UMinho mereceu
rasgados elogios por parte dos responsáveis da turma
academista, mas a turma norueguesa, pela voz do seu
treinador e do guarda-redes, que fez uma grande exibição
e evitou que a vantagem fosse (ainda) mais dilatada.
Hugo Rocha, da turma da casa, destacou-se pela
forma eficaz como fechou os caminhos para a baliza
academista e, no final, reconheceu que a chave do
sucesso esteve, precisamente, nessa eficácia.
«Face aos números, é legítimo que se pense que
a defesa foi uma das chaves do sucesso. No ataque,
apesar de tudo, desperdiçámos 16 situações nos 6/7
metros, e isso dá-nos mais esperança para o jogo da
segunda mão na Noruega», atira o português.
«Já sofri muito nos segundos jogos depois de
termos conseguido uma vantagem idêntica e noutros
sofri menos e com margens mais reduzidas», este é
o aviso à navegação lançado por Hugo Rocha que,
todavia, acredita que o ABC/UMinho estará na final
da Taça Challenge.

18

Thomas Aagard; Kavas (2), Kihlstedt (2), Eriksen (4), Vaage, Traberg (1)
e Christensen (7); Olsson (2), Blom,
Spanne e Andersen,

«Este foi um jogo difícil, disputado e muito físico. Nós
hoje (ontem) fomos bastante solidários e, claro, competentes. No ataque até desperdiçámos algumas ocasiões,
mas a defesa ia-nos dando garantias. Acredito que, na
Noruega, podemos fazer muitos golos e, se sofrermos
18/20/22 é quase certo que passaremos», atirou Hugo
Rocha, logo picado por Carlos Resende.
«Acho que se ganharmos passamos», atirou, num tom
sério, provocando uma gargalhada na sala de imprensa.

Guarda-redes do Stord: «ABC/UMinho é muito
rápido e bom nos remates de meia distância»
O guarda-redes da turma norueguesa, Thomas Aagard,
realizou uma grande exibição em Braga. «Defendi muito?
É o meu trabalho», disse, elogiando o poderio ofensivo
da turma portuguesa.
«Eles são muito rápidos e criam muitas situações para
remate. E rematam muito e bem», atirou. «O jogo em
nossa casa? Acredito que podemos ganhar por oito.
Sete golos no andebol não é muito», disse.
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O ABC venceu ontem os noruegueses do Stord Handball,
por 25-18, na primeira mão da Taça Challenge em andebol,
e ficou com as portas abertas para a final. O segundo jogo
disputa-se domingo, na Noruega.
DESPORTO • PÁGINA 25

AVELINO LIMA

ABC às portas da final
da Taça Challenge

Página 39

A40

ABC às portas da final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário do Minho Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://diariodominho.pt/conteudos/57974

O ABC venceu ontem os noruegueses do Stord Handball, por 25-18, na primeira mão da Taça
Challenge em andebol, e ficou com as portas abertas para a final. O segundo jogo disputa-se
domingo, na Noruega.
Desporto | 12 de Abril de 2015
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol
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Internet
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Expresso Online

Data Publicação:
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URL:: http://expresso.sapo.pt/benfica-perde-por-dois-golos-na-primeira-mao-da-meia-final-da-taca-challengede-andebol=f919541

Odorheiu Secuiesc, Roménia, 12 abr (Lusa) -- O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos
romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
|17:42 Domingo, 12 de abril de 2015

Página 41

A42

Andebol/Taça Challenge: Benfica perde primeira-mão por dois golos
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Internet
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Futebol 365 Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/131337/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 12-04-2015 às 19:18
O Benfica perdeu este domingo por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em
jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
Siga-nos no, noe no.
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ABC vence Stord e está a um passo da final
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Gazeta do Rossio Online
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12-04-2015

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/abc-vence-stord-e-esta-a-um-passo-da-final/

Foto: deportaaberta.com O ABC, venceu ontem os noruegueses do Stord no jogo da primeira mão da
meia-final da Taça Challenge, por 25-18, garantindo uma importante vantagem para o jogo na
Noruega, com a final no horizonte. Ao intervalo, a equipa bracarense já vencia por 12-9, destacandose Nuno Rebelo, Nuno Pereira e Hugo Miguel, com quatro golos cada, como melhores marcadores da
equipa orientada por Carlos Resende. A segunda mão disputa-se no próximo sábado (19 de abril), na
Noruega. A outra meia-final desta competição é jogada entre o Benfica e o Odorhei, com a primeira
mão a jogar-se no domingo, na Roménia. O Sporting foi a única equipa portuguesa até ao momento a
conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
GAZETA DO ROSSIO Fonte: record.pt/redação
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Benfica perdeu na primeira mão da meia-final - O Jogo
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Jogo Online
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4506884

O Benfica perdeu por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da primeira
mão da meia-final da Taça Challenge.
O Benfica, que perdia ao intervalo por 16-15, vai disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de abril,
no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18
conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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Andebol: Benfica perde por dois golos a abrir meia-final da Taça Challenge
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Data Publicação:
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URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/odorhei/andebol-benfica-perde-por-dois-golos-a-abrir-meiafinal-da-taca-challenge

Segunda mão com os romenos do Odorhei marcada para Lisboa
há 11 minutos
O Benfica perdeu este domingo por dois golos com os romenos do Odorhei, por 31-29, no jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
A segunda mão vai ser disputada em Lisboa, no dia 19 de abril, na mesma data o ABC vai defender
na Noruega a vantagem de 25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro encontro.
Até agora o Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto o
ABC, o Sporting da Horta e o Benfica só jogaram finais.
Redação
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Benfica salva eliminatória nos últimos minutos
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URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/benfica-salva-eliminatoria-nos-ultimos-minutos

Benfica salva eliminatória nos últimos minutosModalidades | Modalidades Benfica com boas
possibilidades de chegar à final da Challenge, apesar da derrota O Benfica saiu bem vivo da Roménia,
após um encontro que até esteve bem complicado. Derrota por 31-29 frente ao HC Odorhei, que o
Benfica tem tudo para reverter na segunda-mão, no pavilhão da Luz e chegar à final da Challenge
Cup. Mas, esteve muito complicada a missão do Benfica, que só evitou males maiores nos minutos
finais de cada parte. Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, a equipa da casa começou a
criar distâncias nos derradeiros cinco minutos e chegou a uma vantagem de quatro golos (16-12). No
entanto, terminou bem o Benfica e, com um parcial de 3-0, saiu para os balneários à distância de um
golo (16-15). No segundo tempo, novamente o equilíbrio a impor-se na fase inicial, até que os
romenos tentaram nova fuga. E chegaram mesmo a uma vantagem de seis golos, quando fizeram o
27-21, à entrada dos quinze minutos finais. Soou o alarme entre as "águias" e seguiu-se uma
excelente recuperação do Benfica, que com um parcial de 6-2 a favor, encostou no marcador a dois
minutos do final (29-27). Até ao final, manteve-se o resultado, com as equipas a apontarem mais dois
golos cada. O Benfica regressa com uma desvantagem de apenas dois golos, e com 29 golos
marcados fora, o que também poderá beneficiar a equipa portuguesa, que parece em boas condições
para chegar à final da Taça Challenge. (Em atualização) Artigos Relacionados
12 Abril, 2015
Anabela Macedo
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"Guerreiros" vencem em Odivelas e ascendem ao segundo posto
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Foto: "SC Braga/AAUM" No "jogo grande" da 25ª jornada, SC Braga/AAUM e Sporting defrontaram-se
em Odivelas com a vice-liderança em disputa. O campeão em título não conseguiu, no entanto,
manter o segundo posto que ocupava à entrada para o desafio, sucumbindo perante a equipa que
viajou da cidade dos "Arcebispos" por 3-6. Em jogo transmitido pela RTP2, - de realçar que este fimde-semana o canal transmitiu dois encontros da ronda - foi o Sporting quem entrou melhor. As
ameaças às redes defendidas por Vítor Hugo surtiram efeito quando, à passagem do minuto seis, Caio
Japa abriu o ativo. Chegados ao termo do primeiro tempo, o marcador assinalava precisamente o
resultado de 1-0 favorável aos "leões". Comparativamente à primeira parte, a etapa complementar
trouxe 20 minutos mais entusiasmantes com oito golos marcados. Aos 23 minutos, Ciro empatou a
partida. Pouco depois, João Matos apareceu ao segundo poste e conferiu nova vantagem à turma
leonina. Os "guerreiros" do Minho, porém, não renderam a guarda e operaram a reviravolta. Primeiro
por intermédio do internacional Fábio Cecílio, aos 26 minutos, e depois aos 27, cortesia de André
Coelho. Com a equipa do norte do país pela primeira vez na frente, a vantagem foi dilatada com
intervenção dos mesmos protagonistas. Trabalho de Cecílio e conclusão de André Coelho, que
colocaram o resultado no 2-4. Em desvantagem por três golos a cerca de dez minutos do fim, Nuno
Dias apostou no 5×4, estratégia que rapidamente conheceu resultado em termos práticos: Caio Japa
reduziu para para 3-4. No entanto, instantes depois, Tiago Brito marcou e deu uma importante
machadada nas aspirações sportinguistas. Vítor Hugo, a quatro minutos do fim, aproveitou o facto de
o adversário jogar em 5×4 para tentar a sua sorte e concluiu mesmo com sucesso: 3-6. Pela segunda
vez, o SC Braga/AAUM venceu o Sporting na presente temporada e subiu à vice-liderança do
campeonato nacional, posto que defenderá na próxima jornada frente ao SL Olivais.
12 Abril, 2015
Afonso Canavilhas
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Benfica na Roménia à procura da final da Challenge Cup
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O Benfica joga esta tarde, pelas 16h00 portuguesas, uma cartada muito importante nesta época.
Frente aos romenos do Handball Club Odorhei, o Benfica vai tentar o melhor resultado possível, para
que daqui a uma semana consiga confirmar, na Luz, a presença na final da Taça Challenge. Mas, antes
disso, jogo muito difícil desta meia-final, com o clube romeno, que tem no apoio do público uma das
principais armas e ainda não sofreram qualquer derrota na Europa, esta época. Nas três eliminatórias
anteriores, o Odorhei somou seis vitórias. Trata-se de uma equipa com alguma tradição europeia
recente. E tem uns oitavos-de-final da Taça EHF, em 2011/2012 como melhor resultado europeu. Na
última época, também na Taça Challenge, chegou aos quartos-de-final, onde foi eliminado pelo Águas
Santas. Um plantel maioritariamente formado por romenos, mas que conta ainda com atletas da
Macedónia, Geórgia e Hungria. O Benfica tem um historial europeu muito superior ao do adversário, e
vai tentar repetir a final de 2010/2011, quando perderia o título para os eslovenos do Cimos Koper. O
Benfica que esta época foi eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal e do campeonato vai agora
tentar superar este "fantasma" das semi-finais, e voltar a uma final europeia. "Nunca jogámos com
eles e é uma equipa que conhecemos pouco, através de vídeos mas parece-nos uma equipa muito
competitiva, que defende com muita agressividade e que na sua pista pode fazer muita pressão com o
apoio dos adeptos. "Tal como todas as equipas que estão nas meias-finais temos 50 por cento de
probabilidades de passar à Final. Temos muita vontade de dar uma alegria aos nossos adeptos que
continuam aqui a apoiar-nos. Precisamos de fazer um bom jogo. A equipa está preparada para este
jogo. Temos que fazer dois grandes jogos e estar muito concentrados. Numa competição europeia,
ganhar o primeiro jogo não dá garantias", garantiu o treinador espanhol, Mariano Ortega, em
declarações ao portal do Benfica. O encontro está agendado para as 18h00 locais (16h00 em Portugal
Continental), e terá lugar na Sala Sporturilor HC Odorheiu Secuiesc, onde é comum estarem mais de
1500 pessoas por jogo.
12 Abril, 2015
Anabela Macedo
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Andebol

ABC em vantagem
para chegar à final
da Taça Challenge
O ABC venceu ontem os
noruegueses do Stord por
25-18, em Braga, em jogo da
primeira mão da meia-final da
Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses vão disputar
a segunda mão no dia 19 de
Abril, na Noruega, enquanto,
na outra meia-final, hoje, o
Benfica visita os romenos
do Handbal club Odorhei,
em jogo da primeira mão. O
Sporting foi a única equipa
nacional a conquistar este
troféu, em 2009-10.
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Benfica com dois golos de desvantagem na meia-final da Taça Challenge
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O Benfica perdeu neste domingo por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em
jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol. Os "encarnados", que perdiam ao
intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de Abril, no mesmo dia em que o
ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18 conquistada no sábado, em
Braga, no primeiro jogo. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 200910, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
12/04/2015 - 18:24Os "encarnados" terão que anular a desvantagem trazida da Roménia na partida
da segunda mão da meia-final.O Benfica tem que anular desvantagem de dois golos para ir à final da
Taça Challenge
Lusa
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Taça Challenge: Benfica perde no terreno do Odorhei
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Record Online
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=942035

31-29 a favor dos romenos O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei,
por 31-29, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol. Os encarnados, que
perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de abril, no mesmo dia
em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18 conquistada no
sábado, em Braga, no primeiro jogo. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este
troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
, 12 abril de 201517:51
LUSA
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ABC bem lançado para final europeia
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12-04-2015 15:48
O Benfica joga este domingo na Roménia.
O ABC venceu o Stord da Noruega em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Challenge. A
outra meia-final joga-se este Domingo na Roménia entre o Benfica e o Odorhei.
Taça Challenge/1ª mão das Meias Finais
ABC 25-18 Stord (Noruega)
Odorhei (Roménia) - Benfica, Domingo dia 12
O Sporting é a única equipa que já venceu este Taça Challenge em 2009/2010.
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Benfica perde por dois golos na 1ª mão da meia-final da Taça Challenge de andebol
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RTP Online
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URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=819783&tm=46&layout=158&visual=49

12 Abr, 2015, 17:49
O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
RTP com Lusa
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Benfica perde primeira-mão por dois golos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

12-04-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/12/benfica-perde-primeira-mao-por-dois-golos

12-04-2015 18:12
O segundo jogo está marcado para 19 de abril no Pavilhão da Luz.
Treinador de andebol do Benfica.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O Benfica perdeu este domingo por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em
jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa

12-04-2015

URL:: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/benfica-perde-por-dois-golos-na-primeira-mao-da-meia-final-dataca-challenge-de-andebol_19093480.html

12 de Abril de 2015, às 18:00
O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
JP // JP
Lusa/Fim
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Taça Challenge: Benfica perde no terreno do Odorhei

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

12-04-2015

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

17:51 . Record Por LUSA - Record O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos romenos do
Odorhei, por 31-29, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.Os
encarnados, que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de
abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 2518 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.O Sporting foi a única equipa portuguesa a
conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
Os encarnados, que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 de
abril...
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Benfica perde por dois golos na primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

12-04-2015

URL:: http://visao.sapo.pt/benfica-perde-por-dois-golos-na-primeira-mao-da-meia-final-da-taca-challenge-deandebol=f816308

Domingo, 12 de Abril de 2015 |
Odorheiu Secuiesc, Roménia, 12 abr (Lusa) -- O Benfica perdeu hoje por dois golos no terreno dos
romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de
andebol.
Os 'encarnados', que perdiam ao intervalo por 16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de
25-18 conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Minho.pt

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76091

O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da meiafinal da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://www.jornalacores9.net/desporto/abc-adianta-se-na-luta-pela-presenca-na-final-da-taca-challengede-andebol/?cat=6

Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão. O Sporting foi a única equipa portuguesa a
conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da
meia-final da Taça Challenge de andebol.17h48 - 11 de Abril de 2015 |
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ANDEBOL: Vela de Tavira soma nova derrota

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Barlavento.pt

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63692

Desporto
No Nacional da 2ª Divisão, 1ª fase, zona Sul, de Seniores masculinos, realizou-se a 25ª jornada, com
o Vela de Tavira a visitar o Liceu Camões, averbando mais uma derrota, por 29-19, os jogos, Benfica
\"B\" 34 - Ílhavo 23, Boa Hora 38 - Marienses 30, Vitória de Setúbal 30 - Torrense 29, Almada 26 Samora Correia 25 e Sportivo de Loures 26 - Sismaria 32, fecharam a jornada.
O Boa Hora lidera com 68 pontos, os algarvios ocupam o 14º lugar, com 31.
A 26ª e última jornada, desta fase, tem o Vela de Tavira a receber o Benfica \"B\", as partidas,
Ílhavo-Boa Hora, Sismaria-Liceu Camões, Torrense-Benavente, Samora Correia-Vitória de Setúbal,
Marienses-Almada e Alto do Moinho-Sportivo de Loures, encerram a jornada.
Nacional de Seniores femininos da 2ª divisão
Para a fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, a 6ª jornada, marcada para o dia
11 de abril, tem o Vela de Tavira a visitar o Académico, os jogos, Assomada-A.D. Canelas, Sociedade
1º de Maio-São Feliz da Marinha e Santa Joana-A.A. Espinho, fecham a jornada.
No dia 15, realiza-se o jogo, São Feliz da Marinha-Santa Joana, em atraso da 5ª jornada.
Entretanto, efetuou-se o jogo, Sociedade 1º de Maio 23 - Santa Joana 24, antecipado da 9ª jornada.
A prova é liderada pelo Santa Joana, com 15 pontos, o Vela de Tavira é 2º, com 13.
Na 2ª fase-Grupo B-Zona 4, do nacional de Juvenis masculinos da 1ª divisão, a 6ª e penúltima
jornada, está marcada para o próximo dia 11 de abril, com o Lagoa A.C. a receber o Passos Manuel,
enquanto que o Vela de Tavira fica de folga, as partidas, Torrense-Ginásio do Sul e Mafra-Belenenses,
fecham a jornada.
O Lagoa A.C. lidera, com 29 pontos, o Vela de Tavira ocupa o 5º posto, com 23.
No nacional de Juvenis femininos, 2ª fase, Zona 3, a 6ª jornada, marcada para dia 11 de abril, tem o
Lagoa A.C. a visitar o líder, JAC-Alcanena, as partidas, Porto Alto-Porto Salvo e Associação 20 Kms de
Almeirim-Quinta Nova, fecham a jornada.
A prova é liderada pelo JAC-Alcanena, com 15 pontos, o Lagoa A.C. está em 2º, com 11.
Nos Iniciados, 2ª fase, Zona 3, a 6ª jornada realiza-se no dia 12 de abril, com o Lagoa A.C. a receber
o A.E.D. Fuas Roupinho, os encontros, JAC-Alcanena-Porto Salvo e Juve Lis-Porto Alto, encerram a
jornada.
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A prova é liderada pelo Juve Lis, com 15 pontos, o Lagoa A.C. é 3º, com 11.
11 de Abril de 2015 | 12:42
barlavento
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ABC com um pé na final da Taça Challenge 17:45 - 11-04-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=542270

11-04-2015
O ABC deu um importante passo rumo à final da Taça Challenge ao vencer, em Braga, os
noruegueses do Stord por 25-18.
Ao intervalo, a equipa bracarense já vencia por 12-9, destacando-se Nuno Rebelo, Nuno Pereira e
Hugo Miguel, com quatro golos cada, como melhores marcadores da equipa orientada por Carlos
Resende.
A segunda "mão" da meia-final realiza-se no próximo dia 19 de abril na Noruega.
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:
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Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

11-04-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/abc_adianta_se_na_luta_pela_presenca_na_final_da_taca_ch
allenge_de_andebol.html

11.04.2015
O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da
meia-final da Taça Challenge de andebol. Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão
disputar a segunda mão no próximo dia 19 de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no
domingo, o Benfica visita os romenos do Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão. O Sporting
foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting da Horta
e Benfica já disputaram finais.
Lusa
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Taça Challenge

“Nós gostamos é de
momentos decisivos”

§Notas soltas

HOJE ÀS 16 HORAS o Pavilhão Flávio Sá Leite acolhe o jogo entre
ABC/UMinho e Stord Handball, da Noruega. Bracarenses esperam bancadas
cheias em ambiente de festa.
DR

Noruegueses ontem à tarde em adaptação ao Pavilhão Flávio Sá Leite

Jesper Holm, treinador dinamarquês do Stord

“Vi alguns vídeos dos jogos com equipa
finlandesa e da liga portuguesa”

CARLOS VIANA

Diogo Branquinho, em bom plano, no jogo com os finlandeses do Riihimäen Cocks

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Em jogo da primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge,
o ABC/UMinho recebe hoje, às
16 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, a equipa norueguesa do
Stord Handball. O encontro da
segunda mão está previsto para
o próximo dia 19, no recinto do
clube nórdico.
“Nós gostamos de momentos
decisivos como este”, comentou
quarta-feira, no fim do triunfo
sobre o Sporting, a contar para o
play-off do campeonato nacional, Diogo Branquinho, o jovem
ponta-esquerda dos bracarenses.
“Se repararem, o ABC ainda
não perdeu nenhum momento
decisivo e é a única equipa que
pode ganhar três competições”,

Direcção do ABC/UMinho
coloca a 2 euros o preço do
bilhete para o jogo de hoje
com o Stord.
O custo baixo do ingresso
constitui um apelo ao apoio
do público na via para mais
uma final europeia.
salientou, vincando ainda que
“nós jogamos muito melhor com
o nosso público”.
Por sua vez Humberto Gomes,
o guarda-redes que ficou como
símbolo da vitória na Taça de
Portugal por ter defendido na final disputada com o FC Porto
um livre de sete metros no último segundo, referiu-se ao adversário norueguês considerando
que se trata de “uma equipa me-

lhor do que a finlandesa”.
Mas — adiantou, “ temos qualidade para vencer” e sobre o
momento positivo da equipa
bracarense realçou que “todas
as vitórias dão confiança, sabemos que é um jogo diferente,
uma competição diferente, europeia, e queremos muito vencer”.
Humberto Gomes apela ao entusiasmo: “Com a ajuda do nosso público e pavilhão completamente cheio no sábado (hoje)
com o Stord e quarta-feira (com
o Sporting) vamos levar de vencida estes dois adversários”.
Gente na bancada é elemento
que também Carlos Resende, o
treinador do ABC/UMinho, referiu esta semana, questionando
se em Braga “não há 1500 pessoas para nos ajudar a ir a uma
final europeia”.

A equipa norueguesa do Stord
chegou ontem a Braga ao princípio da tarde e pelas 16 horas iniciou um treino de adaptação ao
Pavilhão Flávio Sá Leite, com exercícios de descontracção.
Aparentando boa disposição, Jesper Holm, o treinador dinamarquês, revelou, em conversa com o
Correio do Minho, que tem uma
noção razoável das capacidades
da equipa bracarense.
“Vi alguns vídeos dos jogos com a
equipa finlandesa. Vi também três
ou quatro jogos da liga portuguesa. Sinto que tenho uma ideia do
DR
que nos espara amanhã (hoje)”,
comentou ainda. Questionado so- Jesper Holm, treinador do Stord
bre se quem joga em casa tem
mais favoritismo, responde que “nas meias-finais nós esperamos sempre
vencer, mas o clube que jogar melhor em casa pode ficar melhor no fim”.
“Nós esperamos vencer, mas se perdermos por um ou dois também é bom.
As equipas jogam melhor em casa”, rematou.

Com o Handbal Club Odorhei

Benfica joga amanhã na Roménia
primeira mão da outra meia-final
Na outra meia-final da Taça Challenge, o Benfica joga amanhã na Roménia
com o Handbal Club Odorhei. A segunda mão está agendada para Lisboa no
dia 19 de Abril — a mesma data em que o ABC/UMinho joga na casa dos
noruegueses do Stord. É assim possível uma final, inédita, entre dois clubes
portugueses.
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ABC/UMINHO - STORD HANDBALL (17 HORAS)

O PRIMEIRO
PASSO
PARA A FINAL

DR
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ABC/UMinho defronta hoje Stord Handball em jogo da primeira mão das meias-finais
da Taça Challenge

Tipo Meio:
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11-04-2015

Meio:

Correio do Minho Online

Autores:

Rui Serapicos

URL:: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=85867

2015-04-11
autor
Em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Challenge, o ABC/UMinho recebe hoje, às 16
horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa norueguesa do Stord Handball. O encontro da segunda
mão está previsto para o próximo dia 19, no recinto do clube nórdico.
"Nós gostamos de momentos decisivos como este", comentou quarta-feira, no fim do triunfo sobre o
Sporting, a contar para o play-off do campeonato nacional, Diogo Branquinho, o jovem pontaesquerda dos bracarenses. "Se repararem, o ABC?ainda não perdeu nenhum momento decisivo e é a
única equipa que pode ganhar três competições", salientou, vincando ainda que "nós jogamos muito
melhor com o nosso público".
Por sua vez Humberto Gomes, o guarda-redes que ficou como símbolo da vitória na Taça de Portugal
por ter defendido na final disputada com o FC Porto um livre de sete metros no último segundo,
referiu-se ao adversário norueguês considerando que se trata de "uma equipa melhor do que a
finlandesa".
Mas - adiantou, " temos qualidade para vencer" e sobre o momento positivo da equipa bracarense
realçou que "todas as vitórias dão confiança, sabemos que é um jogo diferente, uma competição
diferente, europeia, e queremos muito vencer".
Humberto Gomes apela ao entusiasmo: "Com a ajuda do nosso público e pavilhão completamente
cheio no sábado (hoje) com o Stord e quarta-feira (com o Sporting) vamos levar de vencida estes dois
adversários".
Gente na bancada é elemento que também Carlos Resende, o treinador do ABC/UMinho, referiu esta
semana, questionando se em Braga "não há 1500 pessoas para nos ajudar a ir a uma final europeia".
Rui Serapicos
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol
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Actualidade
11 | 04 | 2015

17.32H

O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da
meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.

Página 76

A77

ID: 58772096

11-04-2015

Tiragem: 10804

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,61 x 15,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 77

A78

ABC adianta-se na luta pela presença na final da Taça Challenge
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A equipa minhota, recém-vencedora da Taça de Portugal, bateu os noruegueses do Stord, por 25-18,
e está perto da conquista da Taça Challenge de voleibol. O ABC venceu os noruegueses do Stord, por
25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol. Os
bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19 de
abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do Handbal
club Odorhei, em jogo da primeira mão. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este
troféu, em 2009/10. ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais, mas nunca venceram.
por Lusa
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ANDEBOL II DIVISÃO
Arsenal da
Devesa joga
em Oleiros
O Arsenal da Devesa
joga, hoje, em Oleiros,
no fecho da primeira
fase do campeonato
nacional de andebol,
zona Norte. Os comandos de Rui Ferreira já
garantiram o acesso à
segunda fase e hoje
apenas cumprem calendário. Ainda assim,
o jogo serve também
de preparação para a
luta pelo título.
Por seu turno, a
AC de Fafe fecha esta
primeira fase em casa,
na receção ao São
Bernardo. A partida
está agendada para as
18h00. À semelhança
do Arsenal da Devesa,
o AC Fafe também
vai lutar pelo título e
consequente subida à
I Divisão.

Página 79

A80

ID: 58771582

11-04-2015

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,63 x 15,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

HUMBERTO GOMES CONFIANTE PARA O JOGO DE HOJE, ÀS 16H00, NO SÁ

ABC promete espetáculo frente
ao Stord em troca de casa cheia
FRANCISCO

DE

ASSIS

Dirigentes, atletas e técnicos do ABC/UMinho têm
usado todos os modos de
comunicação para ver o
Pavilhão Sá Leite cheio,
sobretudo nos jogos decisivos. E o apelo foi renovado para a partida desta tarde, às 16h00, frente
aos noruegueses do Stord
Handball, a contar para a
primeira mão das meias-finais da Taça Challenge.
A convocação do público tem sido desde a persuasão, apelando ao sentimento de pertença a uma
equipa da cidade, tocando ao coração dos bracarenses em geral; passando pelo desafio/provocação, mostrando que não

faz sentido que uma cidade com perto de 200 mil
pessoas não haja 1500 para
ver uma equipa de andebol semi-profissional a dar
espetáculo e a bater equipas profissionais.
Pelo que tem feito esta
época, já com a Taça de
Portugal nas vitrinas, a
disputar as meias-finais
de uma competição internacional e o título nacional, o ABC entende que já
“ganhou” o direito de ver a
catedral do andebol cheia.
Em troca, promete oferecer espetáculos de excelência e, claro, vitórias.
Na antevisão do jogo,
Humberto Gomes, um dos
esteios da equipa, garante
que tudo vão fazer para dar
mais um triunfo aos adep-

tos. «O Stord é melhor do
que a equipa finlandesa,
mas acho que temos qualidade suficiente para vencer», disse o guarda-redes,
lembrando a importância
de ganhar. «Todas as vitórias dão confiança. Este
é um ambiente diferente. Com o pavilhão completamente cheio, hoje e
na quarta-feira [frente ao
Sporting], vamos levar de
vencida os dois adversários», reforçou.
Humberto Gomes considera que o segredo para
esta época de sucesso a
nível individual deve-se
não só ao trabalho conjunto da equipa técnica e
dos colegas, mas também
porque encontrou o «equilíbrio emocional».

FRANCISCO DE ASSIS

Humberto está satisfeito com o trabalho individual e coletivo
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Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

PÁGINA 27

ABC/UMinho
quer Sá Leite cheio
para fazer história
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://expresso.sapo.pt/abc-adianta-se-na-luta-pela-presenca-na-final-da-taca-challenge-deandebol=f919481

Braga, 11 abr (Lusa) -- O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
|17:31 Sábado, 11 de abril de 2015

Página 82

A83

ANDEBOL | Xico perdeu este sábado com o Belenenses (39-29) em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Guimarães TV - Guimarães TV Online

11-04-2015

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23192:andebol--xico-perdeu-estesabado-com-o-belenenses-39-29-em-lisboa&catid=3:flash

Sábado, 11 Abril, 2015, 20:31
O Xico Andebol perdeu este sábado com o Belenenses, por 39-29, num encontro em atraso relativo à
3ª jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão
Acácio Rosa.
Ao intervalo a formação vimaranense já se encontrava em desvantagem (20-14), tendo acabado por
perder por uma margem de 10 golos.
O Xico Andebol volta agora a jogar no próximo sábado, 18 de Abril, no reduto do ADA Maia/ISMAI. O
jogo está agendado para as 18 horas no Pavilhão Francisco de Holanda.
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ANDEBOL II | Fermentões venceu (36-28) este sábado o CS Marítimo Madeira
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Guimarães TV - Guimarães TV Online
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URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23193:andebol-ii-fermentoesvenceu-36-28-este-sabado-o-cs-maritimo-madeira&catid=3:flash

Sábado, 11 Abril, 2015, 21:46
O Fermentões venceu este sábado o CS Marítimo Madeira, por (36-28), em jogo referente à última
jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Municipal Arquitecto
Fernando Távora, em Guimarães.
Ao intervalo, a equipa orientada por José Vieira já estava em vantagem (16-15), vindo a dilatar a
diferença e fechando o marcador com oito golos de diferença.
O Fermentões termina a primeira fase na 10ª posição da classificação geral da prova, com 46 pontos,
fruto de 10 triunfos e 16 desaires.
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ABC adianta-se na Challenge - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4505656

Formação minhota bateu o Stord, da Noruega, na primeira mão das meias-finais da Taça Challenge de
andebol
O ABC venceu este sábado o Stord, da Noruega, por 25-18, em jogo da primeira mão das meiasfinais da Taça Challenge de andebol, em partida disputada no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
A equipa academista, que na quarta-feira tem jogo referente às meias-finais do play-off do
Campeonato Nacional, em Braga, frente ao Sporting, disputa a segunda mão na Noruega, no próximo
domingo.
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AGENDA

ID: 58771585
FUTEBOL
• I Liga, 28.ª jornada: Boavista-Marítimo,
às 16:00 no Estádio do Bessa, no Porto.
Outros jogos: Benfica-Académica (17:00
Benfica TV), Rio Ave-FC Porto (18:00
SportTV1), Moreirense-Guimarães (20:15
SportTV1).
• II Liga, 38.ª jornada: União da MadeiraAcadémico de Viseu, às 15:00 na Ribeira
Brava; Oriental-Marítimo B, às 16:00 no Estádio Carlos Salema, em Marvila.
• Liga espanhola, 30.ª jornada, Real Madrid-Eibair (15:00 SportTV1) e Sevilha-Barcelona (19:00 SportTV2).
• Treino Nacional, às 10:00 na Choupana,
seguido de conferência de imprensa.
• Campeonato Nacional de Juniores I Divisão, 8.ª jornada: Nacional-Benfica, às 16:00

11-04-2015
no Cristiano Ronaldo Campus Futebol, na
Choupana.
• Campeonato Nacional de Juniores II Divisão, 8.ª jornada: Marítimo-Beira Mar, às
16:00 em Santo António.
• Divisão de Honra Regional, 18.ª jornada:
Calheta-Canicense, às 16:00 no Campo
dos Prazeres; Santacruzense-Câmara de
Lobos, às 16:00 no campo Bráulio França;
Xavelhas-Machico, às 17:00 no Estádio de
Câmara de Lobos:
• Campeonato Regional da 1.ª Divisão, jogo
da 11.ª jornada: Santo da Serra-Andorinha,
às 16:00 no Campo do Santo da Serra.
• Edição Regional da Taça Coca-Cola, ao
longo do dia no Campo Adelino Rodrigues.
BASQUETEBOL
• Liga Masculina, 21.ª jornada: CAB-Maia

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,60 x 6,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Basket, às 15:30 no pavilhão da Nazaré.
• Liga Feminina, 2.ª mão do play-off: CAB
Madeira-Olivais de Coimbra, às 19:30 no
Pavilhão do CAB. Outros jogos: LombosBenfica, GDESSA-Vagos e Sportiva-Boa
Viagem.
• I Divisão Feminina: Marítimo-Esgueira, às
17:30 no Pavilhão da Nazaré.
ANDEBOL
• I Divisão masculina (5.º/8.º lugares), 1.ª
mão: Sporting da Horta-Madeira SAD, às
21:00 nos Açores.
• I Divisão feminina, 21.ª jornada: Maiastars-Sports Madeira, às 15:00 na Maia, Colégio de Gaia-Madeira SAD, às 16:00 em
Gaia.
• II Divisão Masculina: Fermentões-Marítimo, às 20:00.

VOLEIBOL
• 2.º jogo da fase final - Ilhas, do Campeonato nacional da II divisão feminina: Clube
K - Sports Madeira, às 20:30 nos Açores.
CANOAGEM
• Campeonato Regional de Canoagem de
Mar, na Baía do Funchal, largada às 10:00.
MOTOCICLISMO
• 2.ª prova do Mx Madeira 2015 - "GP Porto
Santo" - a partir das 14:00 na Pista das
Eiras, no Porto Santo. Entrega de prémios
pelas 22:30 no "Taskaki".
CICLISMO
• 1.ª Prova da Taça Regional de DHI (Downhill), na Ponta do Pargo. Treinos livres
entre as 15:00 e as 18:30.
PESCA DESPORTIVA
• Campeonatos Nacionais da 2.ª e 3.ª divi-

são, com a realização da 1.ª e 2.ª prova,
nos dias 11 e 12, na praia de Faro, com a
participação de atletas de vários clubes
madeirenses.
TÉNIS
• Campeonato Regional Sub'18, no Campo
de Ténis do Bairro da Nazaré.
JUDO
• Torneio Open de Cadetes ADJL e o XXIV
Open de Lisboa, no escalão de seniores, no
Pavilhão do Estádio 1.º Maio, com a presença de sete judocas madeirenses.
DIVERSOS
• Assinatura de protocolo “Eco Trail”, às
11:00, no Salão Nobre da CMF, que visa a
realização, nos próximos três anos, de um
“Eco Trail”, no Funchal.
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Andebol: Vitória tranquila da Sanjoanense/Mário Rui Lda no fecho da primeira fase

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Único Online

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://jornalunico.pt/andebol-vitoria-tranquila-da-sanjoanensemario-rui-lda-no-fecho-da-primeira-fase/

A Sanjoanense/Mário Rui Lda encerrou a primeira fase da 2.ª Divisão Nacional com uma vitória
expressiva diante do Académico do Porto, por 34-25. Apenas nos minutos iniciais se assistiu a algum
equilíbrio no marcador. Sensivelmente a meio do primeiro tempo, os alvinegros assumiram a liderança
do marcador, tendo dilatado, ao longo da segunda metade, a diferença, que se cifrou em nove golos.
A ADS terminou a primeira metade do campeonato na sexta posição, garantindo, desde já a
manutenção no segundo escalão do andebol português.
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Andebol: ABC mais perto da final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

11-04-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/11-04-2015/andebol-abc-mais-perto-da-final-da-tacachallenge

Equipa bracarense venceu os noruegueses do Stord por 25-18
há 21 minutos
O ABC está mais perto da final da Taça Challenge de andebol, depois de vencer por boa margem (2518) os noruegueses do Stord no encontro da primeira mão das meias-finais da prova.
A equipa bracarense entrou bem na partida e ao intervalo já vencia, por 12-9.
A segunda mão disputa-se no próximo dia 19, na Noruega.
Já o Benfica só joga no domingo o primeiro jogo da outra meia-final, frente aos romenos do Handbal
club Odorhei.
Redação
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ABC de Braga em vantagem na meia-final da Challenge Cup
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Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/abc-de-braga-em-vantagem-na-meia-final-da-challenge-cup

Casa cheia no Flávio Sá Leite a dar uma "mãozinha" ao ABC de Braga. A equipa venceu o Stord
Handball, por 25-18 e, pelo que se viu na tarde deste sábado, a final da Taça Challenge poderá ser
garantida no próximo domingo, na Noruega. É que apesar da vantagem de sete golos que o ABC leva
na viagem, a vitória peca por escassa. Foi um ABC muito perdulário no ataque, ao longo de quase
todo o encontro. Aliada à menor eficácia ofensiva academista, contribuiu, sobremaneira, a excelente
exibição do guarda-redes dinamarquês Thomas Aagard, quase intransponível nos remates de seis
metros. Na defesa, o ABC esteve muito forte, com um Humberto Gomes, uma vez mais, a um nível
muito elevado e com apenas 18 golos sofridos, o que pode ser vantajoso, no final do jogo da segundamão, uma vez que, em caso de empate, tem vantagem a equipa que marca mais golos fora e os
noruegueses não marcaram muitos em Braga. A primeira parte começou pouco eficaz e nos primeiros
minutos sucederam-se os empates. Aos seis minutos, Carlos Martins deu a primeira vantagem ao ABC
(3-2), num primeiro tempo em que a equipa da casa teimava em não aumentar a diferença no
marcador. A partir dos 21 minutos, conseguiu uma vantagem de dois golos, mas só aos 28, Diogo
Branquinho aumentou para três golos a diferença (12-9). E assim as equipas sairiam para intervalo. O
segundo tempo arrancou com Fábio Vidrago a fazer o 13-9, mas seguiu-se um período muito difícil
para o ABC, em que esteve cinco minutos sem marcar golos, permitindo um parcial de 4-0 ao
adversário, que chegaria, assim, ao empate a 13 golos. Nuno Rebelo, com uma excelente entrada até
à zona dos seis metros, "estancou a ferida" e devolveu a confiança ao ABC, aos 37 minutos de
encontro. O ABC jogava melhor mas desperdiçava as muitas oportunidades construídas, esbarrando
constantemente no guarda-redes adversário. Aos 43 minutos, momento de viragem no encontro. O
ABC liderava por 16-15, quando ficou em inferioridade numérica, após exclusão do pivot João
Gonçalves. Motivação extra ou não, a verdade é que o ABC iniciou aqui o melhor momento do jogo,
construindo um parcial de 5-0 até aos 21-15 e até ao final do jogo só concederia mais três golos ao
rival. Morten Christensen, do Stord, é um jogador à parte da restante equipa e, com sete golos,
pautou-se como o melhor marcador do encontro. Dinamarquês como o guarda-redes Aagard são,
claramente, as melhores unidades desta equipa. No ABC, Nuno Grilo, Nuno Rebelo e Hugo Rocha, com
quatro golos cada, foram os mais assertivos no ataque, num encontro onde, na ausência de
informações de razão clínica, Carlos Resende poderá ter poupado Ricardo Pesqueira e João Paulo
Pinto. O lateral esquerdo esteve no banco mas nem chegou a entrar em campo. No final, 25-18, uma
vantagem de sete golos que deverá ser suficiente para o ABC seguir até à grande final. O encontro da
segunda-mão é no próximo Domingo, na Noruega. Antes, na quarta-feira, o ABC de Braga vai tentar
forças a "negra" quando receber o Sporting, no quarto jogo da meia-final do play-off do campeonato,
numa altura em que os lisboetas lideram por 2-1 a eliminatória.
11 Abril, 2015
Anabela Macedo
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ABC de Braga recebe Stord a pensar na terceira final europeia
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Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/abc-de-braga-recebe-stord-a-pensar-na-terceira-final-europeia

O ABC de Braga tem, esta tarde, a primeira oportunidade de se aproximar de nova final europeia.
Pelas 16h00, a equipa bracarense recebe, no pavilhão Flávio Sá Leite, o Stord Handball, da Noruega. A
equipa adversária não tem grande tradição europeia, mas esta época está a fazer uma excelente
participação e tem nesta meia-final o melhor resultado de sempre. Num plantel constituído
maioritariamente por dinamarqueses, noruegueses e suecos, o ABC estará bem alertado para o jogo
mais poderoso do adversário, para voltar a uma final europeia. O ABC tem uma vasta tradição na
Europa, onde foi finalista da Liga dos Campeões, em 1994, e finalista desta mesma Taça Challenge,
em 2005. Perdeu as duas finais, por um diferencial de dois golos. Agora, a equipa minhota só pensa
em chegar à terceira final da história. Na habitual conferência de imprensa de antevisão, Carlos
Resende, que vai continuar no ABC, na próxima época, reconheceu que o Stord "é mais forte do que o
Dukla de Praga", mas no entanto, "de qualidade inferior à do ABC", o que aliado ao factor-casa poderá
desencadear numa importante vitória nesta primeira-mão: "Este sábado é importante conquistar uma
vitória facilitando assim as contas para a segunda mão que se joga já na próxima semana na
Noruega". Também o capitão Humberto Gomes acredita que a equipa poderá voltar à final,
acrescentando que "os jogadores estão preparados, entusiasmados e são favoritos" frente à equipa
norueguesa. Para o encontro, o ABC deposita muita confiança na presença massiva dos adeptos e o
objetivo passa por ter o pavilhão Flávio Sá Leite a "rebentar pelas costuras", como era apanágio nos
tempos áureos do clube. E Carlos Resende lança mesmo uma pequena provocação, dizendo: "Não
acredito que em Braga não estejam 1500 pessoas fãs da modalidade e simpatizantes do clube. Tratase de um jogo europeu de extrema qualidade. Um momento único para uma cidade e que deve ser
aproveitado e valorizado pelos cidadãos e mais diversas entidades". O jogo está agendado para as
16h00 e os bilhetes custarão, apenas, dois euros.
11 Abril, 2015
Anabela Macedo
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol
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URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/56172/

Braga, 11 abr (Lusa) -- O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da
primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
JP // JP
Lusa/Fim
11-04-2015 17:31 |Fonte: Agência Lusa
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Minho pronto para receber Campeonatos Nacionais Universitários de 2015
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Foi com um desejo de boa sorte aos cerca de 2300 estudantes-atletas que as entidades organizadoras
apresentaram oficialmente as Fases Finais Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários
(CNU's 2015) n dia 8, no Instituto de Design, em Guimarães. O momento serviu ainda para realizar os
sorteios e a visita virtual às instalações. A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), a
Universidade do Minho (UM), a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e as Câmaras
Municipais de Braga e Guimarães deram o pontapé de saída para a competição que vai decorrer de 19
a 26 de Abril nestas cidades. O presidente da AAUM, Carlos Videira, abriu a cerimónia com a
apresentação das instalações desportivas que vão acolher as várias modalidades disputadas. Num
breve discurso, explicou as motivações desta organização. "Procuramos promover o nome da AAUM e
da UM, mas também o das cidades de Braga e Guimarães, que são assim dinamizadas a nível social e
económico pelos participantes", afirma. "A parceria AAUM/UM tem dado frutos", explica o dirigente,
relembrando a atribuição do prémio de Melhor Universidade Europeia em Desporto Universitário em
2013, pela Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA), e a organização de vários eventos,
como o Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014 e o Campeonato Europeu Universitário da
mesma modalidade que se vai realizar este ano, em agosto. Os CNU's 2015 vai ainda contar com a
primeira edição da Gymcup - Triatlo Indoor, atividade organizada pela FADU, integrada no Programa
Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude. "Esperamos que,
por ser o seu ano de lançamento, tenha um destaque especial e tenha sucesso para continuar a
crescer nos próximos anos", defende a presidente da FADU, Filipa Godinho. Filipa Godinho aproveitou
ainda para relembrar os 25 anos da FADU, marco que dá o mote a vários momentos de discussão e
debate sobre o desporto universitário. A Câmara Municipal de Braga, representada pela Vereadora do
Desporto, Sameiro Araújo, destacou o desempenho da UM na organização de eventos que dinamizam
a cidade. "A UM tem-nos dado um grande exemplo na organização de eventos e habituou-nos a um
grande nível de exigência. Estamos certos de que esta trilogia - UM/AAUM, CM de Braga e de
Guimarães - vão fazer destes CNU's, os melhores de sempre", exaltou. Amadeu Portilha, VicePresidente da Câmara Municipal de Guimarães, iniciou o seu discurso com a referência ao local desta
cerimónia - Campus de Couros - que é "novo e sem muros", com planos de expansão. Realçou
também a parceria entre as duas cidades e a qualidade das instalações desportivas. "São duas cidades
vizinhas, duas cidades irmãs que querem fazer destes os melhores CNU's. Algo que é possível, não só
porque sabemos receber, mas também porque hoje disponibilizamos aos cidadãos um conjunto de
infraestruturas notáveis que ajudam em muito a alta performance desportiva", afirma Amadeu
Portilha. O Vice-Reitor da UM, José Mendes, encerrou a apresentação oficial com uma mensagem
motivadora ao investimento no desporto universitário. "O desporto universitário é um dos melhores
investimentos que se fazem na área do desporto. Os CNU's representam um nível de maturidade da
FADU e são um reconhecimento da excelência da UM, da excelência nos resultados desportivos, quer
pelos títulos nacionais, quer pelos internacionais, e da excelência da organização", exalta. Em jeito de
despedida, todos desejaram boa sorte aos participantes e que seja uma jornada de desporto e festa.
Em jogo vão estar as modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol
misto, Escalada dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing
Lightkick f/m, Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m. Os apurados destas competições garantem lugar nos
campeonatos europeus universitários. Mais informações em: www.fadu.pt
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ABC em vantagem para chegar à final da Taça Challenge de andebol
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Andebol Outras Modalidades O ABC venceu neste sábado os noruegueses do Stord por 25-18, em
Braga, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol. Os bracarenses, que já
venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19 de Abril, na Noruega,
enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do Handbal club Odorhei, em
jogo da primeira mão. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009-10,
enquanto ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
11/04/2015 - 17:42Os bracarenses levam uma vantagem de sete golos para o encontro da segunda
mão.O ABC está no bom caminho para atingir a final da Taça Challenge de andebol
Lusa
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Taça Challenge: ABC à beira da final
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BRACARENSES VENCEM STORD POR 25-18 O ABC colocou-se este sábado muito perto da final da Taça
Challenge, ao vencer os noruegueses do Stord por 25-18, na primeira mão das meias-finais, disputada
em casa. A segunda mão disputa-se no próximo sábado, na Noruega. A outra meia-final desta
competição é jogada entre o Benfica e o Odorhei, com a primeira mão a jogar-se no domingo, na
Roménia. O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto
ABC, Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
, 11 abril de 201517:46
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ABC e Benfica lutam por final portuguesa
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minhotos recebem stord da noruega na challenge cup Embalada por uma vitória em casa frente ao
Sporting, no 3.º jogo das meias-finais do playoff para o campeonato, que permite estar na discussão
pelo título nacional, a equipa do ABC regressa, hoje, às competições europeias com o moral bem
elevado, defrontando, a partir das 16 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, os noruegueses do Stord na
Taça Challenge. A segunda mão disputa-se no próximo fim de semana na Noruega. O técnico Carlos
Resende espera que a sua equipa volte a mostrar bons índices competitivos. "Somos mais do que
favoritos à vitória. No jogo com o Dukla de Praga fizemos talvez um dos melhores jogos, em casa. E
este adversário parece ser muito parecido com a equipa da República Checa." A passagem à final é
bem possível e até poderá acontecer uma situação inédita com os minhotos do ABC poderem ter como
adversário o Benfica, que, amanhã, joga na Roménia frente ao Odernei na outra meia-final. O moral é
elevado entre os jogadores do ABC e Diogo Branquinho assumiu-se como porta-voz do grupo,
recordando que a sua equipa "ainda não perdeu nenhum momento decisivo, sendo a única que está
envolvida em todas as competições". De facto, o ABC conquistou a Taça de Portugal, ao bater o FC
Porto, em Loulé, e está na discussão pela vitória no campeonato e na Taça Challenge. Nesta
competição, o ABC foi finalista em 2004/2005 e mais dois clubes portugueses também foram
finalistas: Benfica em 2010/2011 e Sporting da Horta em 2005/2006. Ambição Relativamente ao
Benfica, que já está afastado do título nacional, a única aposta possível é na Taça Challenge,
procurando alcançar a final e lutar pelo título que lhe fugiu em 2010/2011 no duelo com os eslovenos
do RK Cimos Koper.
, 11 abril de 201507:00
Norberto santos luís manuel neves
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Taça Challenge: Resultados das meias-finais
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abc e Benfica a um passo da final da prova ABC-Stord, 11/12 de abril Stord-ABC, 18/19 de abril
Odorhei/Zap.-Benfica, 11/12 de abril Benfica-Odorhei/Zap, 18/19 de abril
, 11 abril de 201510:40
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ABC adianta-se na `luta` pela presença na final da Taça Challenge de andebol
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11 Abr, 2015, 17:39
O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da
meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
TAGS:ABC Sporting Horta, Noruega, Stord, Handbal,
Lusa
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11-04-2015 17:34
Os bracarenses venceram o Stord por 25-18 na primeira mão da meia-final. O segundo jogo disputase a 19 de abril, na Noruega.
O ABC já vencia por 12-9 ao intervalo.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O ABC venceu este sábado os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão
da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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11 de Abril de 2015, às 17:43
O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da
meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
JP // JP
Lusa/Fim
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Taça Challenge: ABC à beira da final
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17:46 . Record Por Record O ABC colocou-se este sábado muito perto da final da Taça Challenge, ao
vencer os noruegueses do Stord por 25-18, na primeira mão das meias-finais, disputada em casa.A
segunda mão disputa-se no próximo sábado, na Noruega. A outra meia-final desta competição é
jogada entre o Benfica e o Odorhei, com a primeira mão a jogar-se no domingo, na Roménia.O
Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC, Sporting
da Horta e Benfica já disputaram finais.
A segunda mão disputa-se no próximo sábado, na Noruega...
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ABC e Benfica lutam por final portuguesa
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07:00 . Record Por Norberto santos - Record Embalada por uma vitória em casa frente ao Sporting, no
3.º jogo das meias-finais do playoff para o campeonato, que permite estar na discussão pelo título
nacional, a equipa do ABC regressa, hoje, às competições europeias com o moral bem elevado,
defrontando, a partir das 16 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, os noruegueses do Stord na Taça
Challenge. A segunda mão disputa-se no próximo fim de semana na Noruega.O técnico Carlos
Resende espera que a sua equipa volte a mostrar bons índices competitivos. "Somos mais do que
favoritos à vitória. No jogo com o Dukla de Praga fizemos talvez um dos melhores jogos, em casa. E
este adversário parece ser muito parecido com a equipa da República Checa."A passagem à final é
bem possível e até poderá acontecer uma situação inédita com os minhotos do ABC poderem ter como
adversário o Benfica, que, amanhã, joga na Roménia frente ao Odernei na outra meia-final.O moral é
elevado entre os jogadores do ABC e Diogo Branquinho assumiu-se como porta-voz do grupo,
recordando que a sua equipa "ainda não perdeu nenhum momento decisivo, sendo a única que está
envolvida em todas as competições".De facto, o ABC conquistou a Taça de Portugal, ao bater o FC
Porto, em Loulé, e está na discussão pela vitória no campeonato e na Taça Challenge.Nesta
competição, o ABC foi finalista em 2004/2005 e mais dois clubes portugueses também foram
finalistas: Benfica em 2010/2011 e Sporting da Horta em 2005/2006.AmbiçãoRelativamente ao
Benfica, que já está afastado do título nacional, a única aposta possível é na Taça Challenge,
procurando alcançar a final e lutar pelo título que lhe fugiu em 2010/2011 no duelo com os eslovenos
do RK Cimos Koper.
Já os encarnados jogam amanhã na Roménia frente ao Odernei
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ABC adianta-se na ´luta´ pela presença na final da Taça Challenge de andebol
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O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo da primeira mão da meiafinal da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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Sábado, 11 de Abril de 2015 |
Braga, 11 abr (Lusa) -- O ABC venceu hoje os noruegueses do Stord por 25-18, em Braga, em jogo
da primeira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.
Os bracarenses, que já venciam por 12-9 ao intervalo, vão disputar a segunda mão no próximo dia 19
de abril, na Noruega, enquanto, na outra meia-final, no domingo, o Benfica visita os romenos do
Handbal club Odorhei, em jogo da primeira mão.
O Sporting foi a única equipa portuguesa a conquistar este troféu, em 2009/10, enquanto ABC,
Sporting da Horta e Benfica já disputaram finais.
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ABC/UMinho apela casa cheia para a meia final da Taça Challenge
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O ABC/UMinho recebe este sábado, 11 de abril, o Stord Handball, em jogo de primeira mão das meias
finais da Taça Challenge.
Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, em antevisão ao jogo, disse que a equipa norueguesa
parece-lhe mais forte que o Dukla de Praga. "Parece-me que são mais fortes que os finlandeses. Eu
diria que nós fizemos dois bons jogos e diria até que fizemos talvez um dos melhores jogos em casa e
estou perfeitamente à espera de vencer cá e lá.", afirmou.
O treinador demonstrou a vontade de passar à final da Taça Challenge e ter como adversário o
Benfica que está igualmente a disputar as meias finais. "Como português queria uma final portuguesa.
Seria um bom sinal para Portugal pois são duas equipas nacionais que estão a pontuar.", frisou.
Humberto Gomes, guarda-redes da equipa, referiu que o ABC/UMinho tem qualidade suficiente para
vencer o Stord Handball e passar à final da Taça Challenge. "Sabemos que vão ser dois jogos
complicados e é bom sinal, pois é sinal que estamos a lutar por grandes títulos. Temos qualidade
suficiente para vencer mas temos que trabalhar muito durante os 60 minutos e espero que com a
ajuda do nosso publico o consigamos.", mencionou.
No final, o treinador deixou um apelo de toda a equipa aos bracarenses para ter casa cheia no
próximo sábado. "Até agora conseguimos fazer jogos interessantes, temos feito jogos de qualidade
comparável àquilo que se pratica na Europa. Até agora não conseguimos com estas exibições e com
estes excelentes resultados encher uma única vez o Pavilhão. Custa-me muito crer que na cidade de
Braga não existam 1500 pessoas que não sejam adeptas do ABC/UMinho, que não sejam adeptas
desta cidade. Será que Braga não tem 1500 pessoas que nos ajudem a ir a uma final europeia? Que
não digam que é do preço do bilhete que tem um custo apenas de 2 euros.", apelou o treinador.
A primeira mão das meias finais joga-se este sábado ás 16h00 no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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+ agenda
ABC/UMinho recebe,
amanhã, os noruegueses
do Stord Handball, em
jogo da meia-final da
Taça Challenge.
Encontro é às 16 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Entrada custa dois euros.
Sem grande margem para
descanso, os academistas
voltam à acção na próxima
quarta-feira, frente ao
Sporting, quarto jogo
decisivo no apuramento
de campeão nacional.
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§notas academistas
Jogo da Taça Challenge

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

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

ABC/UMINHO

| Joana Russo Belo |

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

ABC/UMINHO

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

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

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

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

“Somos mais do que favoritos
à vitória, assumo esse favoritismo, com esta dose brutal de jogos que temos tido. Parece-me
que são um pouco mais fortes do
que os finlandeses de facto. No
jogo contra o Dukla de Praga fizemos talvez um dos melhores
jogos, em casa, esta época. E este adversário parece ser muito
próximo com a equipa da República Checa”, revelou o treinador, confiante para o desempenho do ABC/UMinho.
“Estou à espera de vencer o jogo cá e o jogo na Noruega”, rematou Carlos Resende.
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BENFICA NA OUTRA MEIA-FINAL DA TAÇA CHALLENGE
Carlos Resende espera
uma final portuguesa
Durante a conferência de imprensa, Carlos Resende
foi questionado se gostaria de jogar a final da Taça
Challenge com a outra equipa portuguesa, neste caso
o Benfica. O treinador do ABC não deixou dúvidas:
«Francamente, gostava que fosse uma final portuguesa, entre o ABC e o Benfica. Julgo que se calhar
seria mais pomposo ser com uma equipa estrangeira
qualquer, com um nome esquisito. Mas como português queria uma final portuguesa. São duas equipas
que estão a pontuar para Portugal. Não é que seja
nacionalista, mas defendo o que é português», disse.
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CARLOS RESENDE LEMBROU AS BOAS EXIBIÇÕES DA EQUIPA

ABC merece pavilhão cheio
frente aos noruegueses
FRANCISCO DE ASSIS

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

FRANCISCO

DE

ASSIS

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

tendemos em primeiro lua crer que na cidade de
gar é ter o pavilhão cheio»,
Braga não haja 1500 pesdisse Carlos Resende, resoas adeptas do ABC, da
cordando que os bilhetes
sua cidade e do desporto
têm um preço «simbólide qualidade. Custa muico» de dois euros.
to a crer. Por isso, o meu
desafio é: será que não há
«ABC é favorito a
1500 pessoas para nos ajuvencer os dois jogos»
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• ABC prepara receção aos noruegueses
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CAMINHA

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

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

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

fazem parte a colocação
de piso sintético, a construção de balneários e a
preparação de área para
bancadas.
Tudo aponta para que,
em setembro, o campo
de jogos de Lanhelas, um
espaço sem condições
adequadas para a prática desportiva, se transforme num grande campo de jogos com as condições adequadas para a
prática desportiva. Além
disso, esta obra vai permitir dotar as freguesias
mais a norte do concelho
com um equipamento desportivo de qualidade.
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DIOGO BRANQUINHO LEMBRA PERCURSO DO ABC

«Ainda não falhámos
em momentos decisivos»
Ainda no rescaldo da vitória do ABC sobre o Sporting
no terceiro jogo do campeonato, Diogo Branquinho
lembrou que a equipa tem respondido sempre bem
aos desafios complicados. Mais uma forma de dizer
aos adeptos que já merecem um pavilhão cheio.
«Gostamos é de momentos decisivos como estes.
Aliás, se repararem, o ABC ainda não falhou em nenhum
momento decisivo.
Na Taça de Portugal e agora ganhámos neste jogo
[com o Sporting]. E queremos ganhar o próximo jogo
na quarta-feira, com o apoio dos nossos adeptos.
Somos ambiciosos e queremos ganhar tudo».
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ABC com os olhos postos na final da Taça Challenge
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O ABC joga este fim de semana a primeira mão das meias-finais da Taça Challenge, frente aos
noruegueses do Stord com os olhos postos na final. Carlos Resende, treinador do ABC, acredita que
todos os seus jogadores estarão ao mais alto nível frente aos noruegueses do Stord e assume que, por
isso mesmo, só pode estar otimista para a eliminatória que tem lugar amanhã, em Braga. O jogador
bracarense Diogo Branquinho recorda que o ABC, que esta época já conquistou a Taça de Portugal, na
final disputada com o FC Porto (25-24), em Loulé, "ainda não perdeu nenhum momento decisivo" e é
também a única equipa que está em todas as competições. ABC procura a vitória na terceira mais
importante prova da Federação Europeia de Andebol (EHF). Do quadro de honra da competição
constam, o triunfo do Sporting (2009/10), e na qualidade de finalistas vencidos, Benfica (2010/11),
Sporting da Horta (2005/06) e ABC (2004/05). Para além de quatro presenças na final - com o saldo
de um título (Sporting) -, também por quatro vezes o andebol português esteve representado e caiu
nas meias-finais da Taça Challenge, por Águas Santas (2013/14), Sporting (2011/12), Benfica
(2007/08) e ABC (1994/95). De regresso aos principais palcos do andebol europeu, após um curto
interregno de quatro anos, o ABC procura na presente temporada, pela mão do antigo internacional
Carlos Resende, atingir a terceira final da sua história. Na década de 90, com uma equipa moldada em
torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo Vladimir Bolotski, o ABC perdeu a final da Liga dos
Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA Santander, com um empate em casa a 22-22 e uma
derrota fora por 23-21. Na edição da Taça Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar presença
numa final europeia de clubes, desta feita frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou novamente a
conquista do troféu pela diferença de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa). O Stord é o último
obstáculo que separa o ABC da final da Taça Challenge, numa eliminatória a duas mãos, com o
primeiro jogo a decorrer pelas 16:00 de sábado, no Pavilhão Flávio Sá leite, em Braga, e o segundo a
19 de abril, na Noruega. GAZETA DO ROSSIO Fonte: record.pt
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Confira a agenda desportiva do fim-de-semana
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10 de Abril, 2015 19:19
Confira a agenda desportiva do fim-de-semana Desporto 10 de Abril, 2015 19:19
Ao longo do fim-de-semana fique a par dos resultados das equipas de Guimarães nas várias divisões e
modalidades.
LIGA - 28ª JORNADA
Sábado - 20h.15
Moreirense - Vitória
SEGUNDA LIGA - 38ª JORNADA
Sábado - 16h.
Vitória B - Tondela
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - FASE FINAL - 8ª JORNADA
Sábado - 15h.
Vitória - Rio Ave
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - 2ª DIVISàO - FASE FINAL - 8ª JORNADA
Sábado - 16h.
Moreirense - Padroense
CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES - 2ª DIVISàO - FASE MANUTENÇàO - 8ª JORNADA
Sábado - 16h.
Chaves - Ronfe
CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS - ZONA NORTE - 2ª FASE - 8ª JORNADA
Domingo - 11h.
Palmeiras - Vitória
PRÓ-NACIONAL A.F. BRAGA - 29ª JORNADA
Domingo - 16h.
Serzedelo - Marinhas
Ninense - Torcatense
Ronfe - Arões
Brito - Taipas
DIVISàO DE HONRA A.F. BRAGA - SÉRIE B - 25ª JORNADA
Domingo - 16h.
S. Cosme - Pevidém
Ponte - Gerês
Travassós - A. Urgeses
1ª DIVISàO A.F. BRAGA - SÉRIE C - 23ª JORNADA
Sábado - 16h.
Ases - Campelos
Domingo - 16h.
Sandinenses - Prazins
Longos - Fareja
BASQUETEBOL - LIGA - 21ª JORNADA

Página 119

Sábado - 15h.
Vitória - Sampaense
FUTSAL - 2ª DIVISàO - FASE SUBIDA - 3ª JORNADA
Domingo - 17h.
Viseu 2001 - Piratas
VOLEIBOL - FASE DE MANUTENÇàO - 4ª JORNADA
Sábado - 18h.
Vitória - Esmoriz
ANDEBOL - NACIONAL DA 1ª DIVISàO - FASE MANUTENÇàO - 3ª JORNADA
Sábado - 19h.
Belenenses - Xico Andebol
ANDEBOL - NACIONAL DA 2ª DIVISàO - 26ª JORNADA
Sábado - 20h.
Fermentões - Marítimo
HÓQUEI EM PATINS- NACIONAL DA 3ª DIVISàO - 19ª JORNADA
Domingo - 19h30
Póvoa B - CARTAipense
PÓLO-AQUÁTICO - NACIONAL DA 1ª DIVISàO - FASE FINAL - MANUTENÇàO - 4ª JORNADA
Sábado - 19h30
Vitória - CNAC
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OPERAÇÃO EURO’2016
TEM ÍNICIO NA RÚSSIA
Inserido no Grupo 6, a seleção portuguesa feminina de andebol vai
disputar a qualificação para o Europeu de 2016, começando na
Rússia, a 7 ou 8 de outubro de
2015. Recebe depois a Dinamarca,
a 10 ou 11 do mesmo mês, e a
Turquia, a 9 ou 10 de março de
2016. A seleção inicia a segunda
volta na Turquia, a 12 e 13 de
março de 2016, seguido da receção à Rússia, a 1 ou 2 de junho, e
encerra na Dinamarca, a 4 e 5 do
mesmo mês. Portugal terá de ficar
num dos dois primeiros lugares ou
ser o melhor terceiro.
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Andebol: Sanjoanense/Mário Rui Lda derrotou FC Porto por 33-29
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URL:: http://jornalunico.pt/andebol-sanjoanensemario-rui-lda-derrotou-fc-porto-por-33-29/

Inserido no ambiente do AndebolMania 2015, provavelmente com o maior numero de assistentes de
um jogo de andebol da Sanjoanense, e provavelmente recorde de assistência num jogo da 2.ª Divisão
Nacional, jogou-se a penúltima jornada do campeonato sénior masculino entre a Sanjoanense e a
equipa B do FC Porto. A vitória sorriu aos alvinegros, por 33-29.
Com as duas equipas tranquilas na classificação, esperava-se um bom espetáculo, e as expectativas
dos mais de 1500 assistentes não saíram defraudadas. A equipa da ADS, talvez sentindo um pouco e
responsabilidade do momento entrou mal no jogo, permitindo um parcial de e 7-2, favorável a equipa
azul e branca. Mas a partir dai só deu ADS, com 20 minutos do melhor andebol que se praticou nas
travessas este ano, chegando ao intervalo já em vantagem por 12-18.
A segunda parte foi mais repartida, com a equipa do Porto conseguindo chegar ao empate a 5
minutos do fim. Mas com uma ponta final de grande querer e determinação, e empurrados pelo clima
de festa e apoio vindo das bancadas, a equipa conseguiu chegar a vitoria final por 33-29.
No sábado joga-se a última jornada do campeonato frente ao Académico do Porto, às 20h, no
Pavilhão das Travessas.
Texto - José Fonseca
Fotos - Aníbal Bastos
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Carlos Resende renova com o ABC de Braga
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Carlos Resende e Carlos Ferreira mais uma época no banco do ABC Ainda não terminou a época do
ABC de Braga, mas o clube já prepara a próxima. Com os bons resultados e o regresso aos títulos,
com a conquista da Taça de Portugal, o presidente do ABC, João Luís Nogueira, já tinha garantido que
não iam haver muitas mudanças no plantel. O modalidades.com.pt sabe, agora, que o treinador Carlos
Resende já renovou, por mais uma época, com o ABC de Braga, prolongando o vínculo ao clube, até
2015/2016. É unanimemente considerado o melhor jogador andebol português de sempre e parece
dar umas excelentes passadas numa carreira de treinador. Esteve três épocas no FC Porto, de onde
saiu campeão. Prepara-se agora para cumprir a quinta época no ABC, conquistando na presente
temporada (a quarta) o primeiro título. A seu lado, continuará Carlos Ferreira como treinador-adjunto
e como treinador de guarda-redes, num trabalho muito elogiado pelos guarda-redes academistas.
Recentemente, Humberto Gomes disse mesmo, em entrevista, que "é muito importante o trabalho
específico para guarda-redes", que não é descurado no clube bracarense. Carlos Ferreira, que foi
talvez o melhor guarda-redes português de sempre, terminou a carreira de atleta no ABC de Braga e
continuou a carreira enquanto adjunto de Jorge Rito, há sete temporadas. Com a saída deste, Carlos
Ferreira continuou na equipa, a quem se juntou o ex-colega de campo Carlos Resende. E os resultados
desta parceria parecem agradar, com o ABC a não prescindir da dupla de sucesso. Em equipa técnica
que ganha, o ABC não vai mexer
10 Abril, 2015
Anabela Macedo
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ABC conquista a Taça de Portugal de
andebol pela 11ª vez
O ABC conquistou a Taça de Portugal em andebol, ao vencer na final o FC Porto por 25-24. É
a 11ª conquista da equipa bracarense do seu historial, prolongando o jejum do hexacampeão
nacional FC Porto na Taça, prova que não conquista desde 2008.
O ABC conquistou pela 11.ª
vez na sua história a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC
Porto por 25-24, na final da edição de 2015, cuja ‘final four’ decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que
ao intervalo já vencia por 13-10,
não conquistava a prova desde
2008/09 e sucede ao Sporting,
vencedor das últimas três edições.
No ‘ranking’ da prova, o ABC
aproximou-se dos 15 títulos dos
‘leões’, enquanto o FC Porto manteve-se no terceiro posto, com sete
troféus, o último em 2006/07.
O ABC qualificou-se para a final ao vencer o Sporting por 3330, enquanto que o FC Porto apurou-se ao vencer o Benfica por
28-27.
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Fundação O Século

Inaugurado parque desportivo
para crianças e jovens
da instituição
A Fundação “O Século” inaugurou,na semana passada,
o Parque Desportivo Rodolfo Crespo, constituído por
dois campos que vão ser preferencialmente usados pelas
crianças e jovens da Fundação na prática de diferentes
modalidades, mas que estarão também abertos à
população e associações locais.

O

Parque Desportivo, que representa um investimento de 42 mil euros, é destinado à prática de Futsal, Basquetebol, Voleibol, Andebol e Ténis, vai ser, preferencialmente, utilizado pelas crianças e
jovens que vivem (Lares de Acolhimento Casa das Conchas e Casa do Mar)
ou frequentam as diferentes valências (ATL, “Século dos Pequeninos” e
Colónias de Férias) da Fundação “O Século”.
No entanto, este Parque Desportivo será, igualmente, aberto à população e associações locais, como referiu, durante a cerimónia, o presidente
do Conselho de Administração da Fundação “O Século”, Emanuel Martins,
que sublinhou, a importância da nova infraestrutura para a Instituição.
“Este é um momento importante para a Fundação. Este espaço era
um empedrado, com alguns desníveis, que não tinha condições para
as nossas crianças praticarem desporto. Agora, já dispõem deste espaço para o fazer de forma organizada e estruturada. E, é importante, também, para as populações e associações limítrofes, que vão ter
estes dois campos à disposição para a prática desportiva e lazer”,disse Emanuel Martins.
O Parque Desportivo tem o nome de Rodolfo Crespo, que é o atual presidente do Conselho de Curadores da Fundação “O Século”, instituição da
qual foi membro fundador e à qual presidiu durante 14 anos.
O homenageado não escondia a satisfação de dar o nome ao complexo
desportivo, onde, esta manhã, logo a seguir à inauguração, as crianças
da Fundação fizeram os primeiros jogos.
“Foi uma alegria. Lembrei-me de imediato de tempos passados e
dos sorrisos das crianças, que foi aquilo que fez com que me envolvesse nesta obra que é a Fundação ‘O Século’”, referiu Rodolfo Crespo.
A cerimónia de inauguração contou ainda com a presença do vereador
do Desenvolvimento Social e Promoção de Saúde, Educação e Desporto
da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida, em representação do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.
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Juvenis e juniores do Póvoa
Andebol saem vencedores
Decorreram no passado fim de semana os
jogos de andebol dos escalões de Juvenis,
Juniores e Infantis no Pavilhão Municipal da
Póvoa de Varzim. Em destaque estiveram os
escalões juvenis (Póvoa Andebol - Académico FC, 20-17) e também os juniores (Póvoa Andebol - C P Natação 24-20). As suas
equipas viraram o marcador depois do intervalo, conseguindo a vitória nos dois jogos.
Já os infantis perderam frente ao FC Infesta, por 28x33, num jogo que segundo os
dirigentes do clube poveiro teve “alguma
polémica à mistura”.

Jogos caseiros com vitórias
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