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Final da Taça poderá
ser madeirense
Sorteio ditou que as meias-finais sejam disputadas com as partidas: CS
Madeira-Juve Lis e Colégio de Gaia/Toyota-Madeira SAD. 

A
final da Taça Portugal Mul-
ticare Feminina em ande-
bol poderá ser disputada
entre duas equipas ma-
deirenses, por força do

sorteio ontem realizado no Fun-
chal, que ditou as seguintes par-
tidas para as meias finais da
“Final 4”: CS Madeira-Juve Lis e
Colégio de Gaia/Toyota-Madeira

O sorteio foi realizado na tarde de ontem, na sede da Associação de Andebol da Madeira. 

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 J

M

SAD. 
As “meias” vão ser disputadas

na cidade do Funchal, a 28 de
Maio, ficando a final agendada
para o dia seguinte.
O sorteio, que decorreu na sede

da Associação de Andebol da Ma-
deira, foi antecedido de uma ho-
menagem, feita pelo responsável
máximo da modalidade na Re-
gião, Emanuel Alves, ao presi-
dente da Federação de Andebol
de Portugal, Ulisses Pereira. Cou-
be depois ao diretor regional da
Juventude e Desporto, David Go-
mes, conduzir o sorteio que ditou
a relação de jogos acima descrita. 
Ulisses Pereira lembrou depois

que a decisão de atribuir a reali-
zação da “Final4” à Madeira re-
sultou de um compromisso as-
sumido pelo próprio. «É com
muito gosto e satisfação que, an-
tes de sair do cargo que exerço,
deixo aqui o meu reconhecimento
pelo trabalho que a Madeira tem
feito em prol da modalidade»,
justificou. 
O “gesto” levou David Gomes

a afirmar, por seu turno, que a
Região recebia a realização da
prova com «orgulho», mas tam-
bém com um sentimento de ter
sido feita justiça, «por tudo o
que a Madeira tem dado ao An-
debol».  JM
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A18Hegemonia em risco nas modalidades aumenta a indignação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=da59cc15

 
Outro motivo que contribui para a contestação dos adeptos portistas à direção do clube tem a ver com
a perda de hegemonia nas modalidades coletivas de pavilhão. O recente afastamento da equipa de
hóquei em patins da final-four da Liga Europeia foi mais um episódio dessa quebra, à qual se junta a
posição incómoda no campeonato. Do conjunto decacampeão resta o guarda-redes Edo Bosch, mas
até esse está de saída no final da época, situação que também provocou a indignação dos dragões
mais identificados com a modalidade. Também o andebol está a atravessar um período difícil, depois
de ter conquistado os últimos sete campeonatos. A entrada de Ricardo Costa para o comando da
equipa visava iniciar um novo ciclo, e a verdade é que isso poderá mesmo vir a verificar-se... pela
negativa. O FC Porto está em desvantagem (0-2) nas meias-finais do playoff e para evitar o
afastamento terá de vencer o Benfica nos três jogos que se seguem. Quanto ao basquetebol, após um
período de transição através da jovem equipa Dragon Force, voltou esta época ao mais alto nível e os
resultados têm sido positivos. A equipa orientada por Moncho López já venceu por três vezes o
tetracampeão Benfica na presente época e deixou os adeptos na expectativa para as grandes decisões
do campeonato. Continuar a ler Aquela que era, porventura, a modalidade que gerava menor
otimismo junto do universo portista, é a que tem mais possibilidades de chegar ao título, embora a
missão seja difícil. Ponto de situação A época 2000/01 foi a última em que o FC Porto ficou em branco
nos campeonatos de andebol, basquetebol e hóquei em patins. Depois disso entrou em ciclos
vitoriosos em todas as variantes Pinto da Costa tem marcado presença com assiduidade no Dragão
Caixa e ainda no sábado assistiu ao afastamento da equipa de hóquei em patins da Europa A saída de
Franklim Pais do comando da equipa de hóquei em patins fechou um ciclo vitorioso. Agora há o risco
de acontecer o mesmo no andebol, após a saída de Ljubomir Obradovic...
 
 08h00
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Hegemonia em risco nas modalidades aumenta a indignação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/hegemonia_em_risco_nas_modalidades_aumenta_a_indignacao.ht

ml

 
Dragões com vida complicada 08:00 . Record Por Record Outro motivo que contribui para a
contestação dos adeptos portistas à direção do clube tem a ver com a perda de hegemonia nas
modalidades coletivas de pavilhão. O recente afastamento da equipa de hóquei em patins da final-four
da Liga Europeia foi mais um episódio dessa quebra, à qual se junta a posição incómoda no
campeonato. Do conjunto decacampeão resta o guarda-redes Edo Bosch, mas até esse está de saída
no final da época, situação que também provocou a indignação dos dragões mais identificados com a
modalidade.Também o andebol está a atravessar um período difícil, depois de ter conquistado os
últimos sete campeonatos. A entrada de Ricardo Costa para o comando da equipa visava iniciar um
novo ciclo, e a verdade é que isso poderá mesmo vir a verificar-se... pela negativa. O FC Porto está
em desvantagem (0-2) nas meias-finais do playoff e para evitar o afastamento terá de vencer o
Benfica nos três jogos que se seguem.Quanto ao basquetebol, após um período de transição através
da jovem equipa Dragon Force, voltou esta época ao mais alto nível e os resultados têm sido
positivos. A equipa orientada por Moncho López já venceu por três vezes o tetracampeão Benfica na
presente época e deixou os adeptos na expectativa para as grandes decisões do campeonato.Aquela
que era, porventura, a modalidade que gerava menor otimismo junto do universo portista, é a que
tem mais possibilidades de chegar ao título, embora a missão seja difícil. Ponto de situaçãoA época
2000/01 foi a última em que o FC Porto ficou em branco nos campeonatos de andebol, basquetebol e
hóquei em patins. Depois disso entrou em ciclos vitoriosos em todas as variantesPinto da Costa tem
marcado presença com assiduidade no Dragão Caixa e ainda no sábado assistiu ao afastamento da
equipa de hóquei em patins da EuropaA saída de Franklim Pais do comando da equipa de hóquei em
patins fechou um ciclo vitorioso. Agora há o risco de acontecer o mesmo no andebol, após a saída de
Ljubomir Obradovic...
 
 08:00 . Record
 
Dragões com vida complicada
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Final-four da Taça de Portugal de andebol feminino teve sorteio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2016

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=709f7299

 
A final da Taça de Portugal em seniores femininos, 2015/2016 marcada para 28 e 29 de maio no
Funchal, poderá ser totalmente madeirense. O sorteio que ontem teve lugar na sede da Associação de
Andebol da Madeira e que contou com responsáveis da Federação de Andebol de Portugal, ditou a
sorte das quatros formações presentes neste evento, CS Madeira, Colégio de Gaia, Madeira Andebol
SAD e Juventude de Lis. Assim dia 28 de Maio, sábado, o CS Madeira vai medir forças nas meias-finais
frente ao Juventude de Lis, partida agendada para as 16 horas. Ainda no Pavilhão do Funchal às 18
horas será a vez do Madeira Andebol SAD defrontar o Colégio de Gaia, uma final antecipada entre
duas das melhores formações nacionais que lutam pelos títulos nacionais. A final está agendada para
as 17 horas de Domingo.
 
 05/04/2016 18:17
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Renovação de Júlio César alvo de paródia na Internet
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dbba505a

 
Blogue Mister do Café brincou com as declarações do guarda-redes brasileiro. Em janeiro, Júlio César
referiu que apenas faltava uma 'Montblanc' para que se assinasse a renovação de contrato com o
Benfica, uma vez que estava tudo acordado. A verdade é que estamos em abril e ainda não existe
fumo branco quanto à prolongação do vínculo do guarda-redes. PUB Por esta razão e declarações, um
conjunto de adeptos benfiquistas começou uma angariação de fundos para que se compre uma caneta
da referida marca, de forma a que Júlio César possa então rubricar a renovação do contrato. "Ao
contrário de outras ofertas sem limite monetário, a nossa oferta de cortesia para o Júlio César está
dentro dos limites regulamentares. Sabemos que com este valor não será possível comprar uma
'Montblanc' topo de gama mas para quem está há mais de 2 meses à espera, qualquer coisa servirá",
pode ler-se na página, promovida pelo "Blog Mister do Café".
 
 Tue, 05 Apr 2016 21:33:46 +0200
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Traduziu-se num 
enorme sucesso a 
participação das 
camadas jovens do 

andebol do Vitória no Cai-
xeiros Santarém Andebol 
Cup, torneio que se rea-
lizou em Santarém entre 
quarta-feira e sábado. A 

competição contou com a 
participação de entre qua-
trocentos a quinhentos jo-
vens atletas, oriundos de 
cerca de 30 clubes de todo 
o continente e ilhas. 

A nota de maior desta-
que vai para o 1º lugar dos 
juvenis, que bateram na 
fi nal o Ginásio do Sul por 
24-21 e protagonizaram 

um agradável espetácu-
lo. Além de terem venci-
do a nível coletivo, os an-
debolistas vitorianos João 
Gonçalo e Duarte Casei-
ro mereceram a distinção 
de melhor guarda-redes 
e melhor jogador do tor-
neio, respetivamente.

Os iniciados também es-
tiveram em grande evi-
dência, ao terminar em 2º 
lugar, tendo sido derrota-
dos pelo Artística de Avan-
ca no jogo decisivo com 
um tangencial 25-26. Ain-
da assim, foi um jogador 
dos verde e brancos, João 
Valido, a levar para casa o 
galardão referente a me-
lhor jogador da prova.

Refi ra-se que os dois 
escalões acima citados 
têm a particularidade 
de ter o mesmo treina-
dor, Samuel Teixeira, que 
dessa forma guiou duas 
equipas a fi nais. 

Os sadinos ainda se fi -
zeram representar pelos 
infantis, que fi caram na 
3ª posição, e pelos minis, 
que terminaram em 6.º. 
O dirigente que acompa-
nhou a comitiva, Valde-
mar Valentim, faz um ba-
lanço muito positivo da 
participação setubalen-
se. “Tivemos uma partici-
pação muito grande, levá-
mos quatro escalões e fo-
mos a duas fi nais. Ganhá-

mos uma e perdemos ou-
tra apenas por um golo”, 
frisou em declarações ao 
nosso jornal.

“Levámos 50 atletas e 
a comitiva do Vitória foi 
bastante elogiada pela 
alegria e boa-disposição”, 
acrescentou o dirigente, 
bastante orgulhoso com o 
desempenho e comporta-
mento dos jovens andebo-
listas ao longo de quatro 
dias de competição.

Formação do andebol 
vitoriano em grande 
Torneio Juvenis venceram o Ginásio do Sul na fi nal do 
Caixeiros Santarém Andebol Cup 2016. Iniciados fi caram 
em 2º lugar e infantis em 3º.

POR DAVID PEREIRA

Os juvenis deram largas ao triunfo no prestigiado evento 

A equipa de iniciados perdeu a fi nal pela diferença de um golo

João Valido, Duarte Caseiro e João Gonçalves foram distinguidos

� FOTOS: DR �
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800 atletas fizeram
a festa do andebol

HANDEGAIA ‘16 CAMADAS JOVENS COMPETIRAM EM VILA NOVA DE GAIA

O torneio mítico de ande-
bol organizado pelo FC
Gaia, HandeGaia ‘16, vol-
tou a ser um enorme su-
cesso! De 24 a 26 de
março, mais de 800 atle-
tas distribuídos pelos es-
calões masculinos de
juniores, juvenis, inicia-
dos, infantis, minis e
bambis trocaram expe-
riências e competiram
entre si em vários pavi-
lhões do concelho de Gaia.

“Uma festa do andebol”!
Foi assim que o presidente
do FC Gaia, Aurélio Mo-
rais, descreveu o torneio,
cujos “objetivos foram
cumpridos e isso per-
mite-nos estar satifeitos e
olhar para o futuro com
mais ambição ainda”.
Certo é que a competição
é para continuar, mas o
líder do FC Gaia está a
avaliar se “poderemos
apostar num modelo dife-
rente, com vista a garantir
mais qualidade”.

MÁRCIO FAUSTINO

FC Gaia venceu Modicus

Os seniores do FC Gaia foram a Sandim vencer, no
passado sábado, o Modicus por 23-30, a contar para a
22ª jornada da 2ª Divisão Nacional.
O campeonato continua hoje, com o FC Gaia a rece-
ber, às 18h30, o Xico Andebol e o Modicus a visitar, às
21h, o São Paio de Oleiros.

Torneio visou a promoção da modalidade em Gaia
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Andebol
HandeGaia
voltou a
ser um 
sucesso

Pág. 21 Pág. 27
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TAÇA. O Colégio de
Gaia derrotou, no pas-
sado sábado, o tri-
campeão nacional,
Alavarium, e garantiu a
presença na Final Four
da Taça de Portugal,
que se realiza nos dias
28 e 29 de maio, na Ma-
deira.
Entretanto, as colegiais
começam a disputar
hoje, pelas 18h, em
S. Pedro Fins, na Maia,
a 1ª jornada do play off,
ante o ND Sª Joana.

Colégio de
Gaia eliminou
o tricampeão

Andebol Fem.
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 ANDEBOL

Infantis da LAAC 
apuradas no nacional

A equipa de infantis 
femininas da LAAC 
fi caram apuradas para 
a segunda fase do 
campeonato nacional ao 
classifi carem-se em 3º 
lugar, fruto da vitória (27-
16) sobre o Salreu

O JOGO contava para a úl-
tima jornada da primeira fase, 
com LAAC e Salreu a terem 
necessidade de ganhar para con-
seguirem um lugar nos quatro 
que dão acesso à fase seguinte 
da prova. Académica de Espi-
nho, Monte, LAAC e Vacariça, 
por esta ordem, conseguiram 
o apuramento.

A LAAC fez uma excelente 
primeira parte, logrando uma 
vantagem confortável de 19-7 
e partindo assim para uma se-
gunda parte de gestão.

LAAC, Salreu e Casa do Povo 
da Vacariça � caram todas com 
40 pontos, tirando a LAAC van-
tagem direta perante os dois 
adversários.

Sob o comando técnico de 
Daniel Cardoso, Jorge Mesquita 
e Ana Duarte, jogaram e mar-
caram: Carolina Ribeiro (GR), 
Joana Oliveira (5), Cátia Cabral 
(9), Inês Ferreira (3), Catarina 
Ferreira, Beatriz Figueiredo, Ju-
liana Valente (4), Lara Santos, 
Marta Pontes (1), Iara Santos, 
Beatriz Costa, Nicole Rodrigues 

(GR), Beatriz Valente (4), Érica 
Carvalho e Sara Azevedo.

CPVV DERROTADA

Para a jornada � nal da 1ª fase do 
nacional de infantis, a CP Valongo 
do Vouga recebeu e perdeu (23-
35) com o Alavarium. Alinharam 
e marcaram: Luana Conceição, 
Ana Martins, Ana Ferreira, Ana 
Oliveira (1), So� a Veiga (1), Rita 
Santos, Bruna Martins, Maria Fer-
nandes (5), Lara Almeida (5) e 
Naide Gonçalves (11). Treinador: 
Rui Calhau.

As valonguenses classi� caram-
-se em 9º e penúltimo lugar, com 
26 pontos em 18 jogos, à frente 
do Feirense e atrás do Alavarium.

As minis femininas na CPVV 
perderam (15-28) com a San-
joanense, fora, para o regional, 
tendo alinhado e marcado: Dia-
na Gonçalves, Ana Oliveira (2), 
Ana Martins (1), So� a Veiga 
(2), Andreia Barbosa, Rita San-
tos (1), Ana Gonçalves, Naide 
Gonçalves (9), Soraia Ferreira, 
Luana Dias e Iris Rocha. Trei-
nador: Paula Biscaia.

As valonguenses concluíram a 
prova em 2º lugar, com 48 pontos 
em 18 jogos, a seis do campeão 
Sanjoanense, equipa que somou 
vitórias em todos os jogos dispu-
tados. A LAAC concluiu em 4º 
lugar com 40 pontos, atrás ainda 
do Feirense (44p).
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