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Presidente 
na Roménia 

O presidente do Sporting, Bruno de 
Carvalho, vai acompanhar o jogo que pode 
valera conquista da segunda Taç3Challen-
ge do clube. Depois de ter assistido ao en-
contro da primeira mão da final da prova, 
no passado domingo, no Pavilhão do Giná-
sio do Sul, em Almada, onde os leões ven-
ceram o Potaissa Turda por 37-28, Bruno 
de Carvalho vai marcar presença no due-
lo decisivo de sábado, podendo seguir hoje 
ma equipa. A partida rearrza-se às 15 ho-
ras, no Pavilhão Horea Demian, na cidade 
de Cluj-Napoca, na Roménia. 

mais desporto 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE — FINAL/2.A MÃO 

SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

EquiPa chega à 
Roménia de 
madrugada e 
com multa 
ambição 

Beto já passou 
pelo clube 

local. CFR Cluj 

Leões em 
território 
bem 'luso 
Viaja hoje para Roménia o Cluj 

já recebeu muitos portugueses 

A
comitiva leonina parte 
hoje, ao inicio da tarde, 
rumo a Cluj -Napoca, a ci-
dade romena que recebe a 
2.-- mão da final da Taça 

Challenge, sábado, às 15 horas de 
Portugal continental. Uma viagem 
longa, pois o Sporting só chegará de 
madrugada à Roménia e tem treino 
marcado para a tarde de amanhã, 
no qual o treinador Hugo Canela afi - 
nará os últimos detalhes. 

Com 9 golos de vantagem (37-
-28), os leões querem ganhar a se-
gunda Challenge do seu historial e 
confiança não falta entre as hostes 
leoninas, apesar das ausências cer-
tas de Pedro Solha e Marco Oneto e  

as dúvidas sobre Frankis Carol (trau-
matismo no pé) e Cláudio Pedroso 
(lesão muscular na coxa), numa ci-
dade bem conhecida por receber 
portugueses. É que o emblema lo-
cal, o CFR Cluj, teve já nas suas fi-
leiras 26 portugueses, entre jogado-
res e treinadores. 

Atualmente, figuram Filipe Nas-
cimento, 'Tiago Lopes e Camora, o 

capitão de equipa dum clube que 
em 2012 espantou a Europa na 

Liga dos Campeões, ao vencer o 
▪ Man. United em Old Trafford, na 

fase de grupos, com o português 
Paulo Sérgio no comando . Entre os 

• lusos, destaque para Beto, um dos 
guarda-redes do Sporting. Mas ou-
tros dois mantiveram ligação aos 
leões na formação: Mário Felgueiras 
e Nuno Diogo. 

«Se 9 golos chegam? Vamos ver... 
já viraram desvantagem de 8! É só 
mais 1 golo, espero que esta vanta-
gem chegue, até porque essa meia-
-final do adversário foi um jogo atí-
pico e desejamos que a EHF 
[Federação Europeia] esteja atenta. 
Mas 9 golos são uma boa vantagem. 
Vamos lá para ganhar», assume o 
técnico leonino, Hugo Canela. 

Por seu turno, Bosko Bjelanovic 
acrescentou: «Tenho 99 por cento de 
certeza de que vamos ganhar a pro-
va outra vez [leões conquistaram o 
troféu em 2010]». 

O guarda-redes Matej Asanin fi - 
nalizou: «Vamos fazer tudo para ga-
nhar. Fizemos coisas boas e temos de 
aproveitar a vantagem para vencer 
a prova». 

Por 

HUGO COSTA 
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FC Porto confirma protesto 
-3. Dragões apontam dois erros 
cometidos no clássico do passa-
do sábado, na Luz 

O FC Porto confirmou o protes-
to apresentado, após a derrota de 
sábado com o Benfica na Luz, por 
28-27, em partida da 9,- jornada, 
que deixou o Sporting líder isolado. 

Dragão tinha três dias úteis para  

confirmar o protestõ e apresentar as 
alegações do mesmo. «(...) o FC Por-
to viu ser-lhe anulado um golo lim-
po, apontado por Alexis Borges, que 
colocaria os dragões em vantagem, 
precisamente por 27-28, a poucos 
segundos do fim. Na sequência des - 
sa jogada, o Benfica colocou-se em 
vantagem e, posteriormente, tra-
vou em falta a reação portista. Por  

acontecer nos últimos 30 segundos 
do jogo, e de acordo com as regras, 
essa falta deveria ter sido punida com 
expulsão e livre de sete metros. Se-
ria, indiscutivelmente, oportunida-
de soberana para FC Porto restabe-
lecer o empate de que necessitava, de 
forma a depender apenas de si pró - 
prio para conquistar o campeonato», 
lê -se no site do clube. H.C. 

Página 2



A3

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 7,99 x 28,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69681569 25-05-2017

Equipa sénior está perto de conseguir a subida de divisão 

111  A equipa de an-
d e b o l  d a  A c a d é m i c a 
foi jogar ao terreno do 
Feirense tendo a equipa 
coimbrã ganho por es-
clarecedores 38-27. Este 
jogo, inserido na Zona 
Norte da segunda fase da 
3.ª Divisão, no acesso à 
2.ª Divisão, deu novo âni-
mo à Académica na luta 
pela subida de divisão. A 
equipa fez uma exibição 
notável, demonstrando, 
desde os minutos ini-
ciais, uma grande supe-
rioridade no campo de 
um adversário que esta 
época já tinha provocado 
alguns dissabores. Com 
este resultado a Acadé-
mica subiu ao quarto 
lugar com 25 pontos, a 
apenas dois pontos do 
terceiro classif icado, 
Académico do Porto, lu-
gar que dá acesso à 2.ª 
Divisão. 

Com um parcial de 18-8 
ao intervalo, favorável à 
Briosa, a segunda parte 
permitiu ao treinador 
João Maio gerir o plan-
tel e equilibrar o esforço 
competitivo dos atletas. 
Foi uma exibição convin-
cente que permite repor 
energias para os dois úl-
timos embates referentes 
às últimas jornadas do 
campeonato. Uma boa 
defesa, com guarda-redes 
inspirados, e uma dinâ-
mica atacante deslum-
brante, onde, mais uma 
vez, apareceu Diogo Car-
valho a fazer uma exibi-
ção assertiva e de grande 
qualidade, com 16 golos 
(segundo melhor marca-

dor do campeonato da 3ª 
divisão), bem secundado 
por Diogo Feijó com seis 
golos e Afonso Vítor com 
cinco golos, com outros 
três atletas a marcarem 
igualmente golos.

Os juvenis jogaram no 
terreno do S. Bernardo e 
não conseguiram repetir a 
vitória registada no ante-
rior confronto, tendo ago-
ra perdido por 32-17, com 
um parcial equilibrado de 
15-10 ao intervalo. Com 
apenas sete jogadores e 
muito calor no pavilhão, 
a equipa ressentiu-se no 
segundo tempo, não ten-
do conseguido colocar em 
prática o seu melhor an-
debol. Os jogos, previstos 
dos minis e o outro dos 
juvenis foram adiados.

No próximo sábado, dia 
27, os seniores vão ao ter-
reno do CDC Santana na 
luta por uma vitória que 
lhes permita disputar o 
último jogo decisivo em 
casa, quando receber o 
Académico do Porto. 

Os infantis voltam a 
jogar no sábado, pelas 
11H00, recebendo o Fei-
rense, no Pavilhão 1 do 
Estádio Universitário, 
tal como os juvenis que 
recebem, às 15H00, o Va-
cariça. Já os minis jogam 
no domingo no campo do 
Ílhavo.

Entretanto, está aberta a 
captação de jovens dos 8 
aos 15 anos para treinos 
na Académica durante os 
meses de maio e junho, 
gratuitos, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, en-
tre as 18H00 e as 20H00.

Andebol Académica 
vence Feirense 

DR
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A Académica triunfou de for -
ma esclarecedora no reduto do
Feirense por 27-38, resultado
que deu um novo ânimo aos
estudantes na luta pela subida
ao Nacional da 2.ª Divisão, que
ocupam agora a 4.ª posição
com 25 pontos a apenas dois
do 3.º classificado, o Ac. Porto,
o último lugar que dá direito à
promoção.

A equipa de Coimbra de-
monstrou uma grande supe-
rioridade desde início e ao in-
tervalo já vencia por 8-18, o
que permitiu ao treinador João
Maio, na segunda parte, gerir
o plantel. Acima de tudo, foi um
desempenho convincente que
permite repor energias para os
dois últimos embates referen-
tes às últimas jornadas do
campeonato. Destaque para

Diogo Carvalho que apontou
16 golos (é o segundo melhor
marcador do campeonato),
bem secundado por Diogo
Feijó (6 golos) e Afonso Vítor
(5 golos).

No sábado, a Académica vi-
sita o terreno do Santana na
luta por uma vitória que lhe
permita disputar o último jogo
decisivo em casa, quando re-
ceber o Académico do Porto.

Os juvenis da Académica,
por seu turno, foram jogar ao
terreno do S. Bernardo e não
conseguiram repetir a vitória
registada no anterior con-
fronto, ten do agora perdido
por 32-17, com um parcial
equilibrado de 15-10 ao inter-
valo. Com apenas sete jogado-
res e um calor excessivo no pa-
vilhão, a equipa ressentiu-se
no segundo tempo, não tendo
conseguido colocar em prática
o seu melhor andebol. |

Estudantes vencem na Feira
e sonham com a subida

Jogadores da Académica acreditam na subida à 2.ª Divisão

Andebol
Provas nacionais
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Na 12.ª jornada da fase de su-
bida do campeonato nacional
da 3.ª divisão de seniores mas-
culinos, a SIR 1.º de Maio rece-
beu e venceu o Samora Correia,
ascendendo ao terceiro lugar
da tabela. Esperava-se um jogo
bastante equilibrado e dispu-
tado dado que as duas equipas
ainda lutam pela subida ao se-
gundo escalão nacional. Na
verdade, a palavra de ordem
durante toda a partida foi o
equilíbrio, sendo que na pri-
meira parte a maior vantagem
foi conseguida pela equipa fo-

rasteira, estando, aos 20 minu-
tos, a vencer por 12-15. No en-
tanto, a formação da Marinha
Grande, até ao intervalo, con-
seguiu reduzir esta diferença,
ficando a perder por 15-17.
Na segunda parte, a equipa de
Picassinos entrou determinada
a mudar o rumo dos aconteci-
mentos e rapidamente conse-
guiu igualar o marcador. A par-
tir daqui, assistiu-se a um
maior domínio da formação da
casa que, nos últimos dez mi-
nutos, conseguiu mesmo estar
a vencer por 36-30. Até ao final
a equipa de Santarém tentou
reagir, mas o máximo que con-
seguiu foi reduzir a diferença

do marcador para 37-35.
Com esta vitória, a SIR está
apenas a um jogo de conseguir
a tão ambicionada subida, que
pode ser concretizada em Ma-
fra, no próximo sábado.

Equipa feminina 
termina no quarto lugar
A equipa sénior feminina da
SIR 1º de Maio/CJB terminou
na quarta posição da 1.ª divisão
nacional, após perder em
Aveiro, frente ao Alavarium, por
27-25, após prolongamento.Na
segunda partida do apura-
mento dos terceiro e quarto lu-
gares da 1.ª divisão, e depois de
ter perdido o primeiro jogo, a

equipa de Paulo Félix enfren-
tou o natural favoritismo do
Alavarium com muita garra e
chegou ao intervalo a ganhar
por 11-13. 
No segundo tempo, a equipa
de Picassinos acabou por per-
mitir a igualdade final a 23 go-
los. Assim, foi necessário recor-
rer ao prolongamento, onde a
equipa da casa acabou por ga-
nhar por dois golos de dife-
rença. Com este quarto lugar
na estreia da SIR/CJB na 1.ª di-
visão nacional, a equipa de Pi-
cassinos abriu as portas para a
presença nas competições eu-
ropeias na próxima tempo-
rada.|

SIR está a uma vitória de subir 
à 2.ª divisão nacional
Andebol
Marinha Grande
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Dois atletas de desporto adaptado de 
Santa Maria foram distinguidos na XVI 
Gala do Desporto Açoriano, que decor-
reu Segunda-feira em Vila do Porto.

Liliana Soares Sousa, 1.ª classificada 
no Campeonato Nacional Individual 
ANDDI (Associação Nacional de Des-
porto para o Desenvolvimento Intelec-

tual) em Triatlo e no Lançamento do 
Dardo 400gr, e Rui Alberto Andrade 
Tavares, 1.º classificado no Campeo-
nato Nacional Individual ANDDI em 
1.500m Marcha, ambos da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Porto, re-
ceberam os galardões das mãos do Di-
rector Regional do Desporto, António 
Gomes.

Estes dois atletas foram distinguidos 
na categoria “Resultados e Classifica-
ções Nacionais e Participações Interna-
cionais – Desportos Individuais – Des-
porto Adaptado”.

Na primeira de seis sessões de entre-
ga de troféus da XVI Gala do Desporto 
Açoriano, realizada no Clube Asas do 
Atlântico, foram também galardoados, 
na categoria “Personalidades”, os diri-
gentes Maria Moura Resendes e Paulo 
Moura Resendes, ambos com 20 anos 
ao serviço da Associação de Andebol de 
Santa Maria.

Esta sessão da Gala do Desporto 
Açoriano realizada em Santa Maria 
contou com a participação do Centro 
de Actividades Ocupacionais da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Porto.

Dois atletas de desporto adaptado
distinguidos na XVI Gala do Desporto 
Açoriano em Santa Maria 
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laing 

Galambas será diretor 

Galambas volta ao Sporting 
••• Carlos Galambas será o 
diretor-desportivo doandebol 
do Sporting, assumindo fun-
ções na próxima época. Ga-
lambas,assumidosportinguis-
ta, foi um dos melhores joga-
dores portugueses de sempre, 
sendo, ainda hoje, seis anosde-
pois de ter deixado de jogar, o 
terceiro andebolista luso mais 
internacional, tendo estado 
em todas as fases finais de Eu-
ropeus e Mundiais que Portu-
gal disputou. Achegada de Ga-
lambas traz ao andebol leoni-
noumenormecapitaldeexpe- 

riência na modalidade, assen-
te numalonga carreira. Come-
çou a jogar no Mafra, mudou-
se para o Belenenses e foi con-
tratado, ainda júnior, peloABC 
(oito campeonatos, seteTaças 
de Portugal e seis Supertaças), 
clube pelo qual jogou duas fi-
nais europeias: Liga dos Cam-
peões, em 1993/94, e Taça 
Challenge, em 2004/05. Este-
ve sete anos no Madeira SAD, 
terminandoacarreira noSpor-
ting, onde cumpriu um ano e 
meio e conquistou a Taça 
Challenge. 
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Conselho Técnico vai analisar dois dos lances 
finais do Benfica-FC Porto. Repetição do jogo é hipótese 

Protesto pordsta 
tem 

FC Porto denuncia um erro no golo anulado a Alexis 

Se a reclamação dos 
dragões for considerada 
procedente, pode originar 
a repetição do jogo e, nesse 
caso, uma vitória do 
Sporting frente ao Benfica, 
quarta-feira, talvez não 
baste aos leões 

ata GUDIARÃES 
••• O FC Porto oficializou, 
ontem, junto da Federação de 
Andebol de Portugal, o protes-
to relativo ao jogo de sábado, 
na Luz, em que perdeu, 28-27, 
como Benfica, alegando dois 
erros no último minuto. "O 
FC Porto viu ser-lhe anulado 
um golo limpo, apontado por 
Alexis Borges, que o colocaria 
em vantagem, precisamente 
por 27-28, a poucos segundos 
do fim", lê-se na notícia colo-
cada no site dos dragões, con-
tinuando: "Na sequência des-
sa jogada, o Benfica colocou-se 
em vantagem e, posterior-
mente, travou em falta a rea-
ção porrista. Por acontecemos 
últimos 30 segundos do jogo, 
e de acordo comas regras, essa 
falta deveria ter sido punida 
com expulsão e livre de sete 
metros." 

O protesto será analisado 
pelo Conselho Técnico da Fe-
deração, presidido por Rui 
Coelho e composto ainda por 
Horácio Poiares e Amílcar 
Correia, com todas as diligên-
cias- análise do vídeo e inqui-
rição de vários elementos 
ligados ao jogo - a começarem 
já hoje, por forma que a reso-
lução seja célere. O organismo  

federativo não tem prazo legal 
para se pronunciar, mas O 
JOGO sabe que tentará tomar 
uma decisão no prazo de uma 
semana, atendendo a que em 

CONSELHO 

Tendo três elementos, o 
Conselho Técnico analisa 
casos relacionados com a 
competição e o seu 
presidente, Rui Coelho, tem 
25 anos de trabalho na EHF 

causa poderá estar a atribuição 
do título nacional e, se o pro-
testo dos azuis e brancos for 
considerado procedente, po-
derá dar lugar a uma repetição 
do jogo da Luz. Sendo a última 
jornada na noite da próxima 
quarta-feira - Sporting-Ben-
fica e FC Porto-Águas Santas, 
ambos às 19h30, ditarão as 
derradeiras decisões -, a fede-
ração pretende ter este caso 
resolvido antes. 

A reclamação portista, de-
duz-se, poderá colocarem cau-
sa a data final do campeonato, 
sabendo-se no entanto que a 
6 de junho os convocados para 
a Seleção Nacional entram em 
estágio, preparando os jogos 
decisivos comAlemanha e Es-
lovénia. 
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O clube Atlético de Molelos sagrou-
se campeão distrital de andebol no es-
calão de bâmbis no passado domin-
go, dia 14 de Maio em Vouzela.

Foi um campeonato que contou
com a presença de 12 equipas dividi-
das em duas séries (Clube Atlético de
Molelos, Carregal do Sal, Moimenta da
Beira, Penedono, Resende, Armamar,
Tarouca, Vouzela; Lamego e S. Pedro
do Sul participaram com duas equipes
cada), onde apenas as melhores 6
equipas disputaram a fase final de cam-
peão distrital.

Nesta última fase, os jovens do
nosso distrito impuseram-se com gran-

Andebol

Clube Atético de Molelos
campeão distrital de Bambis

de nível e brilhantismo, empatando ape-
nas um jogo e vencendo a totalidade
dos restantes, demonstrando alguma
superioridade face aos restantes adver-
sários.

A festa de campeões fez-se logo
após o apito final do jogo em Vouzela,
contando com a presença dos pais, do
diretor da modalidade, Jorge Jesus e
presidente do clube, Horácio Rodrigues.
Prolongou-se depois nas instalações do
clube num lanche partilhado entre to-
dos os intervenientes.

Parebéns ao Clube Atlético de
Molelos por mais um título conquista-
do esta época.
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Na Internet
www.jornaltondela.alojamento-gratis.com
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MOLELOS

CD Tondela garante terceira época consecutiva na I Liga

A paixão de cinco mil adeptos
atraídos por um final feliz

PÁGINA 13

Tondela vence o SC Braga e continua na Liga NOS

Barreiro de Besteiros
Convívio solidário no

Vale dedicado aos
doentes oncológicos

Gilberto Ferraz
A morte de uma
figura marcante
do jornalismo

português

CLUBE ATÉTICO DE MOLELOS
CAMPEÃO DISTRITAL DE

BAMBIS

TONDELA RECEBEU
ENCONTRO REGIONAL

DE GIRA-VOLEI
COM 400 ATLETAS
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Molelos

O encanto da
Soenga

Tondela
Torneio

internacional Sevens
Feminino

PÁGINA 9

PÁGINA 3

CONCERTO DO AVÔ
CANTIGAS E INSUFLÁVEIS

GIGANTES, PARA COMEMO-
RAR DIA MUNDIAL

DA CRIANÇA EM TONDELA

I MOSTRA GASTRONÓMICA E
CULTURAL

– Comemorações dos 20 anos de
elevação da freguesia a vila!

CANAS DE SANTA MARIA
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FC Porto formaliza protesto 
ENIO FC Porto revelou na sua pá-
gina oficial que protestou o jogo 
com o Benfica, com quem per-
deu (28-27) na deslocação à Luz, 
em jogo referente à 8' e penúlti-
ma jornada do Grupo A do Cam-
peonato, disputada este sábado. 
O resultado negativo deixou o 
Sporting no comando e à beira do 
titulo quando falta realizar ape-
nas uma ronda, no dia 31. 

O clube da Invicta considera-
se prejudicado pela arbitragem e 
o protesto já seguiu para a Fede - 
ração: "O FC Porto viu ser-lhe 
anulado um golo limpo, aponta-
do por Alexis Borges, que coloca-
ria os dragões em vantagem, 
precisamente por 27- 28, a pou -  

cos segundos do fim. Na sequén-
cia dessa jogada, o Benfica colo-
cou-se em vantagem e, poste-
riormente, travou em falta a rea-
ção portista. Por acontecer nos 
últimos 30 segundos do jogo, e de 
acordo com as regras, essa falta 
deveria ter sido punida com ex - 
pulsão e livre de sete metros", 
pode ler -se na missiva. 

Fernandes diz adeus 
Aos 40 anos, léróme Fernandez 
colocou um ponto final na car-
reira de jogador. Autêntica lenda 
viva, o maior goleador da França 
(1.456) despede-se com dois tf - 
tulos olímpicos, quatro mundiais 
e três europeus. O Alt. 
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ANDEBOL 

Vicente Álamo coloca 
ponto final na carreira 
151 Aos 41 anos, Vicente Álamo, ex-gua r-
da-redes do Benfica, decidiu acabar a 
carreira, depois de ter feito mais uma 
época como filho pródigo dos catalães 
do Granollers: "Agradeço a oportunida-
de por voltar a jogar e despedir-me." 
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