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Eleitas para jogar em Sines 
-> Seleção feminina joga dia 31 
qualificação para o Europeu com 
a Rússia 

Ter a Rússia por adversária fez o 
selecionador nacional feminino, 
Ulisses Pereira, antever um jogo de 
«dificuldade elevada» aquando da 
divulgação das convocadas para 
defrontar as campeãs olímpicas. O 
jogo, que se realiza a 31 de maio, às 
17 horas, em Sines, é o primeiro da 
preparação de Portugal para a qua-
lificação do Europeu-2018 em 
França, dado que a Seleção defron-
ta a Roménia, a 3 de junho, em Bu-
zau. Com  quatro jornadas disputa- 

das, a Seleção ainda procura os 
primeiros pontos no grupo 4, co-
mandado pelas romenas. 

CONVOCADAS 

Guarda-redes 4  Isabel Góis (Madeira SAD) 
e Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia). 

1.a linha 4  Maria Pereira (Haukar, Is1), Cris-
tiana Morgado, Beatriz Sousa e Mónica Soares 
(Madeira SAD), Maria Suaré (Club Adesal Cordoba, 
Esp) e Mariana Lopes (Boden Handboll, Sue) 

2.a  linha 4  Francisca Marques (Juventude 
Lis), Patrícia Rodrigues (HSG Bloomberg, Ale), Ca-
rolina Gomes e Telma Amado (SIRI.° Maio/ADA CJ 
Barros), Cláudia Correia e Soraia Fernandes (Ala-
varium), Soraia Lopes (BMC Nuevas Tec, Esp) e Be-
biana Sabino (Colégio de Gaia) 
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ANDEBOL 

 

ANDRÉ ALVES/ASF 

Sporting joga final antecipada com FC Porto no sábado de olho na conquista da 16.a Taça 

Taça discutida à beira Douro 
FC Porto e Sporting, Benfica e 

`outsider' FC Gaia querem suce-
der ao ABC este fim de semana 

Será em Peso da Régua, nas 
margens do Douro, que FC Porto, 
Sporting, Benfica e FC Gaia jogam, 
no próximo sábado, o acesso à fi-
nal da Taça de Portugal masculina, 
que terá lugar um dia depois, no 
mesmo local. Cabe ao Benfica e os 
estreantes do FC Gaia disputarem 
a primeira vaga na final, sendo 
certo que os favoritos encarnados 
procuram o sexto troféu. 

As emoções prometem aquecer 
depois, quando numa reedição da 
fase final do Andebol 1, FC Porto e 
os campeões nacionais do Spor-
ting entrarem em campo para a se-
gunda meia-final. Quinze vezes 
vencedor da Taça, um recorde, os 

CALENDÁRIO 

-> Final four 

4 sábado  4 26 maio 
4  Meias-Finais 
Benfica-FC Gaia 15.00 horas 
FC Porto-Sporting 17.30 horas 
4 Domingo 4 27 maio 
4  Final 18.00 horas 

leões vão lançar-se à liça envoltos 
em suspeitas de corrupção na con-
quista do título de campeão do ano 
passado. Ainda assim, não quere-
rão perder a oportunidade de fazer 
a dobradinha, averbando o título 
que lhe escapa desde 2013 /2014. 

Com o ABC e Benfica a domina-
rem o historial de vencedores nas 
últimas três épocas, todas à custa 
do Sporting, o FC Porto vai para 
esta meia-final à beira Douro ávi-
do de deixar marca azul e branca 
em 2017/18, levando a oitava Taça 
para o Dragão Caixa. 

Para marcar presença nas meias- 
-finais da Taça de Portugal, o FC 
Porto afastou Belenenses nos quar-
tos, Académica de São Mamede nos 
oitavos e Marítimo nos 16 avos. Já 
o Sporting atropelou o Avanca (40- 
-24), na altura treinado pelo atual 
treinador do FC Porto, Carlos Mar-
tingo, o Santo Tirso (36-17) e o Alto 
do Moinho (41-18). Benfica che-
gou à final four com vitórias sobre 
o São Bernardo, Benavente e Arse-
nal Devesa (39-25). Vindo da II Di-
visão, o tomba-gigantes do Gaia, 
soma sucessos sobre Madeira SAD, 
AC Fafe, AA Almeirim, Estarreja e 
CP Natação. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Nome maior do andebol nacio-
nal, o Desportivo Francisco Ho-
landa/Xico Andebol atravessa
uma grave crise financeira e de
apoios, quando comemora os
longos, activos e gloriosos 75
anos de vida.

Ontem, numa cerimónia que
serviu para assinalar a efeméri-
de, a direcção do clube vimara-
nense, liderada por Alves Pinto,
fez questão de homenagear al-
guns dos que no passado contri-
buíram para a criação deste já
mítico clube e sempre o apoia-
ram ao longo destes anos de vi-
da, permitindo que o Xico Ande-
bol deixe marcas bem vincadas
no panorama do desporto a nível
nacional.

O presidente da colectividade
fez um discurso inflamado em
que pediu apoio para o Xico An-
debol. Um apoio que é necessá-
rio e sem o qual será muito com-
plicado o clube continuar a
navegar num mar de dificulda-
des, apesar do muito trabalho e
vontade dos que vão carregando
o pesado fardo de levar este his-
tórico clube a bom porto.

“O Xico tem acolhido e lança-
do no miolo da sociedade milha-
res de jovens bem formados. Te-
mos mais de 350 crianças e
jovens no clube. É obra e não é
comparável com a generalidade
dos clubes vimaranenses”, refe-
riu o dirigente desportivo para
logo lançar o repto: “não pode-
mos deitar estes 75 anos de gló-
ria na valeta da história! O Xico
precisa do apoio de todos: da au-
tarquia, da federação, das em-
presas, dos vimaranenses. O Xi-
co é desta cidade, deste concelho
e quem abandonar o Xico Ande-
bol não será fiel aos que o cria-
ram, aos vimaranenses e a Gui-
marães. Ajudem-nos a manter o
Xico Andebol vivo e desperto!”,
declarou Alves Pinto, exacerba-
do e emocionado com o aniver-
sário da colectividade e com as
dificuldades que o Xico Andebol
tem vivido.

Xico Andebol celebra 75 anos
em busca de maior tranquilidade
HISTÓRICO clube vimaranense atravessa período de crise financeira e de apoio, mas na festa dos 75
anos as promessas de ajuda foram uma realidade que vai permitir continuar em actividade

DR

Xico Andebol comemora 75 anos em festa, mas ciente de que as dificuldades são muitas

DR

Direcção do clube homenageou alguns dos fundadores

+ homenagem
Como forma de assinalar o
seu 75.º aniversário, mas
também de agradecer a
alguns daqueles que sem-
pre deram tudo pelo clube,
a direcção do Xico Andebol
homenageou figuras
ilustres do clube, como por
exemplo António Xavier,
presente no evento, e, a
título póstumo, Ramiro
Abreu, Armindo Duarte e
Lourenço Alves Pinto, fun-
dadores e homens que
sempre ajudaram e deram
muitos anos da sua vida
ao Desportivo Francisco
Holanda/Xico Andebol.
Alves Pinto entregou uma
pequena lembrança aos
homenageados ou seus
familiares.

lll
“Ao longo dos anos fez-se
muito trabalho e Guimarães
soube projectar o seu nome
a nível nacional e europeu.
Mas agora é o momento de
afirmar Guimarães como mais
desportiva e inclusiva. Temos
que perceber como ajudar
mais os clubes e o desporto,
perceber como alterar o pa-
radigma. E ter os clubes com
melhores capacidades para
se comunicarem. Porque to-
dos estes clubes são marcas
deste concelho. O Xico
Andebol é uma marca deste
concelho e queremos ter a
capacidade de incorporar,
planear e pro-jectar os
nossos clubes e uma nova
forma de comu-nicar o
desporto em Gui-marães.”

Ricardo Costa
(vereador da CM Guimarães)

“Chegar aos 75 anos não é
coisa pouca. E manter esta
marca de Guimarães viva é
obra. Parabéns e continuem
a viver o lema ‘No miolo está
a formação’.”

Miguel Laranjeiro
(pres. Federação Andebol de Portugal)

lll
“Recordo um episódio re-
cente em que um jovem me
abordou na rua. Equipado a
rigor, vinha de um treino no
Xico Andebol. Disse-me que
lá ninguém ganha nada e
perguntou-me se eu gosta-
va do Xico. Percebi o que ele
queria dizer... E esta é a rea-
lidade. E não está fácil a rea-
lidade. O Xico precisa de to-
dos, precisa da ajuda de to-
dos. Temos obrigação e o
compromisso de trabalhar
para encontrar soluções pa-
ra o imediato do Xico Ande-
bol, mas também para o
médio e longo prazo. O Xico
é uma marca de Guimarães,
da cidade e temos que en-
frentar esta situação e pla-
near já o dia de amanhã.”

Domingos Bragança
(presidente CM Guimarães)
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FÓRUM ECONÓMICO
InvestBraga alavanca
município para o pódio 
das exportações nacionais  
Págs. 6 e 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
Marcelo Rebelo de Sousa
visita concelho a 1 de Junho   
Pág. 19

SC BRAGA
João Novais é reforço 
para as próximas 5 épocas 
Pág. 25

ESPOSENDE
Dois mil atletas vão encher
marginal na Meia Maratona   
Pág. 28

GUIMARÃES 
Xico Andebol celebra
75 anos de História    
Pág. 30

Publicidade

Publicidade

Conferência organizada pelo
jornal Correio do Minho, Rádio
Antena Minho e Eixo Atlântico
realiza-se, amanhã, no Palácio
do Raio, em Braga.

LIGAÇÕES NORTE DE PORTUGAL E GALIZA 

SEGURANÇA TRANSFRONTEIRIÇA
ANALISADA POR ESPECIALISTAS 

Pág. 5

TRAGÉDIA NA GALIZA
EXPLOSÃO EM TUI CAUSA 
UM MORTO E 30 FERIDOS
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CIDADE DE BRAGA VOLTA A VESTIR-SE A RIGOR PARA A BRAGA ROMANA 

AVÉ, BRACARA AUGUSTA!
Págs. 2 e 3
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MILHARES DE CRIANÇAS E JOVENS DAS ESCOLAS DO CONCELHO 
INVADIRAM CENTRO HISTÓRICO PARA O INÍCIO DO ESPECTÁCULO
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DESPORTO ESCOLAR
| Redacção | 

A equipa de andebol de juvenis
feminina da Escola Secundária
Carlos Amarante (ESCA) ficou
em segundo lugar na Final Na-
cional de Desporto Escolar, que
decorreu no passado fim-de-se-
mana.

Classificaram-se para a final
nacional, a Escola Básica e Se-
cundária Aquilino Ribeiro, que
representou a região de Lisboa e
Vale do Tejo e ficou em primeiro

lugar; a Escola Secundária Car-
los Amarante que representou a
região Norte e ficou em segundo
lugar; a Escola Secundária Ho-
mem  Cristo que representou a
região Centro e ficou em tercei-
ro lugar.

A Final Nacional de Andebol
decorreu em Viseu e concentrou
mais de 2900 participantes ( alu-
nos, professores e árbitros), em
12 diferentes modalidades.  

A cerimónia de abertura contou
com a presença do ministro da
Educação Tiago Brandão. Em

comunicado os responsáveis pe-
la equipa da ESCA destacam a
excelente organização do even-
to, dando ainda conta que no se-
gundo dia depois das competi-
ções houve uma festa convívio.
E terminou no terceiro dia após
as competições e as respectivas
cerimónias de entrega de pré-
mios com um almoço no multiu-
sos  entre todas as comitivas pre-
sentes. Colaboram no evento
285 alunos voluntários e 222
elementos da organização de to-
do o país e da Madeira. 

Escola Secundária Carlos Amarante  foi  vice-campeã nacional de Desporto Escolar em andebol juvenis femininas

Andebol feminino da ESCA sagra-se vice-campeã nacional

DR

Equipa de andebol feminino da Escola Secundária Carlos Amarante
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111  A equipa sénior 
masculina da Secção de 
Andebol da Académica 
somou novo desaire na 2.ª 
Divisão, na fase de manu-
tenção, grupo B-Zona2. 
Os estudantes perderam 
em casa, com o Benfica B, 
por 25-34, em encontro da 
10.ª jornada. A turma de 
Herlander Silva registou 
a 8.ª derrota nesta fase da 
competição. Do lado dos 
homens de Coimbra, des-
taque para os nove pon-
tos de Diogo Carvalho. 
O encontro decorreu no 
passado sábado, dia 19, no 
pavilhão n.º 1 do Estádio 
Universitário de Coimbra.

Para fugir à despromo-
ção a Académica terá de 
terminar, pelo menos, no 
6.º lugar, que nesta altu-
ra é ocupado pelo Estar-
reja, que soma 34 pontos. 
Quando faltam disputar 
quatro jogos, os estudantes 
seguem no 10.º, e último 

lugar da classificação, com 
24 pontos amealhados.

Na 11.ª jornada a Acadé-
mica joga em Castelo Bran-
co, frente à Albicastrense, 
num encontro agendado 
para as 18H30 de sábado. 

Jornada dupla na formação
Minis e infantis foram as 

equipas dos escalões de 
formação do Andebol da 
Académica que estiveram 
em ação, no passado fim-
de-semana. Os minis, com 
jornada dupla em casa, 
perderam frente ao Feiren-
se B, 23-40, tendo vencido 
a equipa A do Sporting de 
Espinho por 22-20. Já os 
infantis, que também ti-
veram dois jogos, foram 
ganhar ao terreno do S. 
Paio de Oleiros por 28-32, 
no sábado, sendo que no 
domingo, receberam e per-
deram frente ao Avanca, 
por 23-47. 
|e| Emanuel Pereira 

Andebol Estudantes 
perdem com Benfica B
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Três baixas na SAD para a nova época 
O internacional português João Pin-
to que este ano defendeu as cores do 
Madeira Andebol SAD vai rumar na 
próxima temporada para Espanha, 
onde alinhará no Huesca da I Divi-
são daquele País. 

Uma saída que não surpreende os 
mais atentos tendo em conta a época 
que realizou ao serviço dos madei-
renses, então vindo do Sporting. 
Uma proposta muita acima das me-
lhores possibilidades do projecto da 
Madeira e a vontade do atleta em  

alinhar no estrangeiro pesou na de-
cisão final deste andebolista, que ao 
longo da época que agora terminou 
deixou uma imagem imaculada ao 
serviço da SAD. 

Também de saída estão os inter-
nacionais Bruno Moreira e 
Oleksandr Nekrushets. Bruno Mo-
reira, que fez duas temporadas na 
Região depois de largos anos no 
Sporting, deverá ser reforço ao que 
tudo indica do Belenenses, clube 
onde iniciou este seu percurso no  

alto rendimento. 
Já o jovem internacional portu-

guês, Oleksandr Nekrushets, deverá 
regressar ao ABC clube que o havia 
emprestado aos madeirenses por 
uma época. 

São, para já, três baixas no plantel 
que vai continuar a ser liderado pelo 
técnico Paulo Fidalgo, responsável 
de novo confrontado com o desafio 
em construir uma nova estrutura 
para a época 2018/2019, com muito 
trabalho pela frente. H.D.P. 
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O Académico começa a colher
os frutos da sua participação
numa prova exigente contra
equipas com grande experiên-
cia no andebol nacional, quase
todas pertencentes a uma das
mais fortes associações distri-
tais de andebol do país, como
a do Porto, entidade que orga-
niza a competição.

A equipa viseense, com mui-
tos praticantes jovens e orien-
tada por Rafael Ribeiro foi ven-
cer no passado sábado a Ama-
rante por 37-30, resultado que
espelha o bom nível dos vi-
seenses, apesar de jogarem
uma hora sem descanso, já
que  o técnico contou apenas
com sete jogadores. 

A verdade é que o conjunto

da capital da Beira Alta já não
perde há três jornadas conse-
cutivas e a última vitória va-
leu-lhe a subida de dois lugares
na tabela classificativa.

Na próxima jornada o Aca-
démico vai receber no Pavi-
lhão Municipal do Fontelo o
AC Fafe B. Apesar do valor da
turma fafense, os pupilos de
Rafael Ribeiro têm valor para
se manterem na rota dos triun-
fos, bastando que mantenham
o nível de exibições dos dois

últimos jogos. A equipa, como
é óbvio, pode chegar mais
longe se contar com o apoio
dos sócios e adeptos acade-
mistas, um factor sempre im-
portante para os atletas se sen-
tirem apoiados na entrega pelo
melhor resultado.

Como se previa, a Escola de
Andebol de Moimenta da Beira
não conseguiu evitar a derrota
frente ao líder, o GC de Santo
Tirso B. Tal como o Académico,
a formação das Terras do
Demo, também está em com-
petição, tendo como objectivo
manter os jogadores em acti-
vidade, ao mesmo tempo que
pretendem ganhar experiência
para a participação no Cam-
peonato Nacional de Seniores
(3.ª Divisão) da próxima época. 

Na próxima jornada, os moi-
mentenses têm tarefa difícil na

deslocação ao reduto do CP
Natação B. SC |  

Académico de Viseu alcançou
vitória “heróica” em Amarante 
Andebol
Taça Armando Campos

CLASSIFICAÇÃO
7.ª jornada

AC Fafe B-Douro AC                      37-15
Amarante-Académico                 30-37
Fermentões B-Santana                22-36
EA M.ªBeira-Santo Tirso B       20-27
CP Natação B-ACD Monte      31/05

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Santo Tirso B           8       6    0      2  237-19220
Santana                        7       5    1      1  248-15218
ACD Monte              6       5    0      1  174-15416
CP Natação B          6       4    1      1  181-15015
AC Fafe B                    7       3    1      3  179-15314
Amarante                   7       3    1      3  192-19414
Académico               7       2    1      4  199-21412
Fermentões B         7       2    0      5  174-19611
EA M.ªBeira              7       1    1      5  147-19310
Douro AC                   6       0    0      6  101-234    6

Próxima jornada
ACD Monte-Douro AC, CP
Natação B-EA Moim.ª Beira, GC
Santo Tirso B-CCR Fermentões B,
CDC Santana-AD Amarante e
Académico de Viseu-AC Fafe B.

Rafael Ribeiro

ARQUIVO
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Seleção Regional de Viseu 
alcança 2º lugar

 Redação

A Seleção Regional de Viseu 
alcançou o 2º lugar da fase 
final do Torneio Nacional 
de Seleções Regionais da 

Federação de Andebol de Portugal, 
um marco histórico na Associação 
de Andebol de Viseu. A competição 
decorreu em Celorico de Basto nos 
dias 11, 12 e 13 de maio. Na fase de 
grupos defrontaram a seleção do Porto 
e Aveiro registando-se uma derrota e 
uma vitória respetivamente. Nas meias 
finais defrontaram a seleção de Lisboa 
onde alcançaram a vitória. Na final vol-
taram a defrontar a seleção do Porto 
com a qual perderam. Assim, a Seleção 
de Viseu alcançou o 2º lugar na fase 
final da competição nacional de sele-
ções regionais.

O Andebol de S. Miguel do Mato/
Vouzela esteve representado com um 
atleta da Associação de S. Miguel do 

Atleta da Associação de S. Miguel do Mato/ Vouzela no plantel

Mato, João Ladeira, que deu o seu 
contributo para este excelente resul-
tado alcançado pela equipa da Seleção 
Regional de Viseu. 
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DAVYES 
PERTO DA EUROPA 
O Dunkerke, de Wilson 
Davyes, venceu o Ivry, por 
25-22, na penúltima jornada 
da liga francesa de andebol, 
resultado que o colocou no 
quinto posto, a um ponto do 
Saint Raphael, e dará um 
lugar nas provas da EHF. 
Nesta jornada, o 
Montpellier, que liderava, 
perdeu com o Saint Raphael 
(26-25), o que permitiu ao 
PSG subir ao primeiro posto, 
com os mesmos pontos. 
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A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,35 x 7,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75131033 24-05-2018

SOUSA NO BARES 
Tiago Sousa, de 41 anos e 
treinador de guarda-redes do 
Avanca, está de partida para o 
Médio Oriente. Até há pouco 
tempo na equipa técnica do 
Avanca, juntamente com 
Carlos Martingo - atual 
treinador do FC Porto -, irá 
incorporar os trabalhos da 
seleção local. Tiago Sousa, 
que fez a sua formação no Sp. 
Espinho, irá ajudar uma 
seleção que foi 23.2  no 
Mundial de França. 
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A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,73 x 8,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75131611 24-05-2018

AN D E BOI. O selecionador 
feminino, Ulisses Pereira, 
chamou 16 atletas para defrontar 
a Rússia (dia 31 em Sines), na 
cp  ia 'Meação parco aro' 2018: 
Isabel Góis (Madeira SAD) e 
Jessica Ferreira (Colégio de Gaia); 
Maria Pereira (11aukar, 
Cristiana Morgado, Beatriz Sousa 
e Monica Soares (1\ilacleira SAD), 
Maria Suare (ClubAdesal 
Cordoba, Fsp) e- Mariana Lopes 
(Boden Handboll, Sue); Francisca 
Marques (Juventude Lis), Patrícia 
Rodrigues (I-ISG Bloomberg, Ale), 
Carolina Gomes e Telma Arnado 

Maio/ADACJ Barros), 
Cláudia Correia e Soraia 
Fernandes (Alavarium), Soraia 
Lopes (BMC Nuevas Tec, Esp) e 
Bebiana Sabino (Colégio de Gaia). 
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